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Voorwoord 

De ontginning is geslaagd: de wilde gedachten zijn tot een gestructureerde kennisgeving 
gecultiveerd. Ik heb het over deze scriptie, het sluitstuk van mijn Masteropleiding 
Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een opleiding die aansluit op mijn 
genetisch bepaalde interesses. Mijn overgrootmoeder Wimmetje Blok-Wijnbergen wist met haar 
fotografische verheugen alles te vertellen over het Niersen en Gortel van Koningin Wilhelmina, de 
kromme bomen en de economie van het dorp Emst – als schildersvrouw moest je immers bij alle drie 
de bakkers je brood halen, wilde je hen als klant behouden. De interesse voor het landschap gaf zij 
door aan mijn oma Willy Brummel-Blok en aan mijn vader Harry Brummel. Harry is vernoemd naar 
oom Harmen-Jan Brummel, wiens aangewezen hakhoutboom hem fataal werd. Desondanks maakte 
papa mij als klein meisje al wijs in de wondere wereld van de landschapshistorie. 
 
Ook ik heb, als vierde generatie, een grote interesse voor de fysieke overblijfselen van het verleden 
en de mate waarop ze het landschap en de leefomgeving bepalen. Tegelijkertijd ben ik van jongs af 
aan verontwaardigd over het gemak waarmee historische landschappen en landschapselementen 
kunnen wijken voor veranderingen in de ruimtelijke inrichting. Na mijn bacheloropleiding Kunst- en 
Architectuurgeschiedenis was de masteropleiding Landschapsgeschiedenis dan ook een logische 
vervolgstap: in deze opleiding worden mijn passies voor geschiedenis, erfgoed en het landschap 
gecombineerd.  

Tijdens mijn Masterstage bij ontwerp- en onderzoeksbureau N0.0RDPEIL mocht ik meewerken aan 
de publicatie Roodbaards Rijkdom over het leven en oeuvre van de negentiende-eeuwse 
landschapsarchitect L.P. Roodbaard. De historie van landschapsparken is een interessant 
onderzoeksveld waar nog veel in te ontdekken valt. Toch volgde ik voor deze afstudeerscriptie mijn 
hart naar een ander onderwerp. Voor dit laatste grote onderzoeksproject wilde ik datgene 
onderzoeken wat mij al mijn hele leven fascineert, maar door veel wetenschappers wordt 
bestempeld als het onbereikbare ideaal: het landschap van mijn voorouders. 

Graag wil ik mijn dank uitspreken aan alle mensen die mij hebben geholpen bij het tot stand komen 
van deze scriptie. Allereerst is dat prof.dr.ir. Theo Spek, die met zijn enthousiaste begeleiding mij bij 
elk gesprek opnieuw wist te motiveren en stimuleren. Door zijn feedback kreeg ik meerdere malen 
nieuwe inzichten en ideeën. Daarnaast wil ik dr. Dirk Otten bedanken voor het fijne contact en de 
documenten die ik heb mogen lenen en gebruiken. Ook drs. Gerrit Kouwenhoven ben ik zeer 
erkentelijk voor de hulp in het Streekarchief Epe. Drs. Evert de Jonge en Martijn Horst MA wil ik 
bedanken voor de verdiepende gesprekken. Via de mailcontacten met drs. Bart Wever, drs. Elske 
Copper, drs. Jacques Meijer en drs. Luuk Keunen heb ik enkele onbekende details weten te 
achterhalen. Dank daarvoor! Tot slot ben ik Dr. Tine de Moor zeer erkentelijk, door wie ik kennis heb 
gemaakt met de commons-theorie. 

  



 

 
 

Naast de professionals wil ik mijn studiegenoten en ‘lotgenoten’ Svende Reeskamp, Marjolijn de 
Jong, Daïra den Heijer en Agnes Kant bedanken voor de vele uren die we samen in de bibliotheek 
hebben doorgebracht. Zeer belangrijk waren ook mijn vriend Crijn Mandema, mijn ouders Harry 
Brummel en Lidwien Mineur en mijn broer Pepijn Brummel.  De onvoorwaardelijke support deed mij 
goed! Tot slot wil ik mijn tante Emmy Brummel bedanken voor de gezellige autoritjes en mijn lieve 
oma Willy, voor het lenen van haar exemplaren van het historische tijdschrift Ampt Epe, de foto’s, 
schilderijen, de kadastrale kaarten van 1832 en bovenal de vele gesprekken over het dorp waar zij is 
geboren en getogen: Emst. Dit onderzoek is voor haar. 

Sterre Brummel, 13 juni 2014 
sterrebrummel@gmail.com  
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Samenvatting 

Marken en gemeenten zijn grondgebieden die gemeenschappelijk gebruikt en beheerd werden door 
markegenootschappen, buurschappen en gilden. Dit waren organisaties die door de gebruikers van 
de gemeenschappelijk beheerde gronden waren opgericht om als instituut het gebruik en beheer van 
de gronden zo goed mogelijk te reguleren. 
  De meeste wetenschappelijke onderzoekspublicaties over marken gaan over de sociaal-
economische en rechtshistorische werking van deze organisaties en besteden minimale aandacht aan 
de verschillen binnen de beheerde landschapstypen van de marken. Naar de werking van de marken 
en buurschappen op de Noordoost-Veluwe zijn bovendien nog niet veel casusstudies verricht. In dit 
onderzoek is een casusstudie uitgevoerd naar het gebruik en beheer van de verschillende 
landschapstypen door het Boerrecht van Emst en Westendorp. De hoofdvraag van dit onderzoek 
luidde: Welke veranderingen vonden plaats in het collectieve beheer van de enken, heidevelden, 
venen, broekgebieden en waterlopen  in de buurschap Emst en Westendorp tussen 1722 en 1886, 
welke onderlinge verschillen en overeenkomsten vertonen deze landschapstypen en hoe verhouden de 
ontwikkelingen zich tot de bestaande theorievorming over commons? 
  Voor de beantwoording van deze vraag is eerst gekeken naar de opbouw van het landschap, 
de vroege bewoningsgeschiedenis en de relatie van de landschapsopbouw tot het 
landschapsgebruik. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de bodemkaart, geologische kaart en 
geomorfologische kaart van het onderzoeksgebied. De gronden van het Boerrecht Emst en 
Westendorp bleken over grofweg drie zones te zijn verspreid:  in het westen lag de heide op de lage 
delen van de stuwwallen van de Veluwe, de enk lag precies op de daluitspoelingswaaiers van het 
dekzandlandschap en in het oosten lagen de broeklanden en natte venen op het overgangsgebied 
tussen het dekzandlandschap en de afzettingen van het IJsseldal. 
   Uit vroege bewoningssporen en archeologische vondsten blijkt dat de stuwwalovergangen in 
het onderzoeksgebied al sinds het Paleolithicum werden bewoond en zowel het landschap als het 
landschapsgebruik hebben beïnvloed. Landbouwmethoden en het weiden van vee hebben ervoor 
gezorgd dat bossen verdwenen en voor heide plaatsmaakten. Vanaf de achtste en negende eeuw 
nam de bevolking toe en werden ook de lager gelegen gronden in het IJsseldal ontgonnen. Vanaf de 
dertiende eeuw stelden de buurschappen regels op omtrent het gemeenschappelijke grondgebruik. 
Er werden marken opgericht; zo ook de Emstermarck. Vanaf de vijftiende eeuw werden de 
enkgronden door intensieve plaggenbemesting aanzienlijk opgehoogd. Van de late middeleeuwen 
tot circa 1900 bestond het landschap rond Emst uit meerdere buurschappen die gebruik maakten 
van de gemeenschappelijke venen en heidevelden voor het vee, de enken voor akkerbouw en de 
laaggelegen broeklanden als wei- en hooilanden. De toponiemen in het onderzoeksgebied laten een 
duidelijke relatie zien met dit eeuwenoude landschapsgebruik. 
  De onderzoeksperiode beslaat grofweg  de achttiende en negentiende eeuw. De 
belangrijkste archiefbronnen voor dit onderzoek waren het Boerboek van Emst en Westendorp, 
waarin rond 1722 de boerrechten en wetten op schrift waren gezet, en het bijhorende 
Afrekeningenboek, waarin de inkomsten en uitgaven van het boerrecht tussen 1773 en 1854 werden 
bijgehouden. Voor de periode voorafgaande aan het op schrift zetten van de boerrechten is gebruik 
gemaakt van enkele stukken uit het archief van de Elburgse familie Feith, wier Feithhof veel grond 
rond Emst in bezit had, alsmede de tynsboeken en protocollen van het bestuursdistrict  Ampt Epe. 
Daarnaast zijn stukken uit het archief van De Hof van Gelre en Zutphen en het archief van het 
Vaassense kasteel De Cannenburch gebruikt. De politieke en landbouwkundige informatie over de 



 

2 
 

periode 1700-1900 is met behulp van literatuuronderzoek verder aangevuld. 
  De boerrechten en wetten van de gilde (of het boerrecht) Emst en Westendorp werden aan 
het begin van de achttiende eeuw voor het eerst op schrift vastgelegd, maar in de zeventiende eeuw 
werd er in onder andere processtukken aangaande het waterbeheer rond het buurschapsdeel 
Vossenbroek al over gemeenschappelijk beheerde gronden van het Boerrecht van Emst en 
Westendorp gesproken. Per gemeenschappelijk beheerde landschapstype bestonden duidelijke 
afspraken over het gebruik, beheer, de controle en handhaving. De boerrechter, schoter en 
gezworenen controleerden de handhaving van de boerrechten. De belangrijkste goederen die 
beheerd werden waren de Emsterenk, de Emsterbroek, de heide en venen, de dijken, bruggen, 
weteringen en de wegen. De boerrechter en zijn gezworenen moesten gegoed zijn in het 
Emsterbroek of op de Emsterenk. Deze twee grondgebieden werden door particulieren gebruikt, 
maar door het boerrecht gezamenlijk beheerd en beschermd tegen vernielingen. De heide, venen en 
veldgronden  werden daarentegen gemeenschappelijk gebruikt en waren voor de schapen van elke 
inheemse (inwoner) van de gilde Emst en Westendorp onbeperkt toegankelijk. Binnen bepalingen 
was het bovendien toegestaan om plaggen en turf van de heide en venen te winnen. De weteringen, 
dijken en bruggen werden onderhouden door het boerrecht om wateroverlast te voorkomen. 
  De wetten en regels van het Boerrecht voorkwamen een overexploitatie of vernieling van de 
gemeenschappelijk beheerde en gebruikte gronden. De belangrijkste bepaling was het beperkt 
steken van plaggen en turf in de heide en venen. Bovendien mochten alle producten die in de gilde 
werden geproduceerd enkel door de inheemsen van Emst en Westendorp gebruikt worden. 
Uitheemsen werden bestraft met hoge geldboetes als zij de boerrechten overtraden. 
  Door de landelijke politieke ontwikkelingen tussen 1812 en 1814 kwam de werking van het 
boerrecht  van Emst en Westendorp onder druk te staan. Na afloop van de Franse Periode werd het 
boerrecht tussen 1814 en 1841 administratief goed bijgehouden, tot de inwerkingtreding van de 
markeverdelingswetten het boerrecht opdroeg de gemeenschappelijke gildegronden te verdelen ten 
behoeve van economische vooruitgang. Het boerrecht van Emst en Westendorp, en later de 
Commissie tot beheer van de buurgronden, hebben tussen circa 1848 en 1890 dientengevolge veel 
veengronden en heide ontgonnen, verdeeld en verkocht. Vergeleken met de omliggende 
buurschappen vonden de verdelingsactiviteiten van de buuurschapsgronden van Emst in een 
langzaam tempo plaats en kenden ze weinig weerstand. De Topografisch Militaire Kaarten en 
Bonnebladen illustreren dit langzaam verlopende verkoop- en ontginningsproces van de Commissie 
tot beheer van de buurgronden. De grondverdelingen leidden uiteindelijk tot de ondergang van de 
gilde en het boerrecht van Emst en Westendorp. 
  De bevindingen over de werking van het Boerrecht Emst en Westendorp en het beheer van 
de verschillende gezamenlijk gebruikte landschapstypen zijn door middel van literatuurstudie 
vergeleken met de bestaande theorie over marken. Hieruit bleek dat de gilde (of het boerrecht) Emst 
en Westendorp aan de voorwaarden van een common (institutie voor gemeenschappelijk gebruikt 
goed) voldeed. Op het gebied van de markenterminologie week de gilde echter af: ten eerste werd 
niet over een marke maar over een gilde danwel buurschap gesproken; de geërfden van het 
boerrecht moesten gegoed zijn in het Emsterbroek of op de Emsterenk, maar in de boerrechten en 
afrekeningen is nergens over waardelen (aandelen in de buurschap) gesproken. De gilde kende 
bovendien geen restrictie over het aantal stuks vee dat op de gemeenschappelijke gronden mocht 
grazen. 
  Uit de bevindingen van deze casusstudie blijkt dat de huidig aanvaarde theorieën over de 
werking van marken onvoldoende de werking van een gilde of marke an sich en de relatie tot de 
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omliggende gilden en marken dekken. Meer onderzoek naar de veranderingen in het 
landschapsgebruik en –beheer in relatie tot de werking van de boerrechten zou hier wellicht 
verandering in kunnen brengen.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1. Aanleiding tot het onderzoek 

 ‘In Emst majj plat proat’n’. Deze sticker siert al jaren de achterdeur van de vijfentachtigjarige Willy 
Brummel-Blok. Zij is geboren en getogen in Emst, een klein dorp op de oostrand van de Veluwe. In 
1924 heeft haar vader, Jacobus Leendert Willem Blok, in Emst een perceel gekocht waar hij een 
vrijstaande woning voor hem en zijn gezin bouwde. Het waren de bloeiende jaren 1920: de 
noordoostrand van de Veluwe vormde een palet aan woeste heidegronden en venen, 
productiebossen, agrarische akkergroeperingen in de vorm van enken en buurschappen en de lager 
gelegen graslanden.  
De gemeenschappelijk gebruikte heidevelden en graslanden waren sinds de negentiende eeuw 
steeds verder opgesplitst en geprivatiseerd. In de gemeente Epe, waar Emst onder viel, uitten deze 
landschapsveranderingen zich onder meer in de ontginning van woeste grond in het kader van 
werkverschaffing. Daarnaast werden akkers en graslanden opgeschaald, verdeeld en verkocht aan 
particulieren. Buurschappen als Emst groeiden uit van gehuchten tot echte dorpen met een kerk en 
dorpshuis. Mijn overgrootvader Jacobus Blok zag als schilder in dit op de rand van de Veluwe gelegen 
dorp dan ook genoeg kansen om een eigen bestaan op te bouwen.  
  Negentig jaar later is zijn achterkleindochter – en tevens ondergetekende – uit 
nieuwsgierigheid op zoek naar de ontstaans- en omgevingsgeschiedenis van het dorp waar een groot 
deel van haar familiegeschiedenis ligt. De families Blok en Brummel wonen al generaties lang in en 
rondom de gemeente Epe, waar Emst onder valt. Overige achternamen die veelvuldig in de regio 
voorkomen, zoals Van Gortel en Wijnbergen,  laten zich herleiden tot oude boerderijen en 
veldnamen in het gebied.  

  

  Afbeelding 1: ansichtkaart uit de jaren 1950 van het dorp Emst. 
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Dr. D. Otten heeft in Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Epe de meeste veld- en 
boerderijnamen in de gemeente Epe verklaard.1  Daarbij aansluitend heb ik voor het vak Toponymie 
(Master Landschapsgeschiedenis RUG) onderzocht welke huidige plaats- en buurschapsnamen in en 
rondom Emst naar het natuurlijke landschap en het historisch-landschappelijk gebruik verwijzen.2  
Vragen die na afloop van dit onderzoek bij mij naar boven kwamen, waren onder meer: Hoe is de 
buurschap Emst ontstaan? Wie waren de grondeigenaren van de enk en op welke wijze heeft de 
eigendomsgeschiedenis invloed gehad op het landschap binnen de buurschap Emst? Op welke 
manier is men in het verleden omgegaan met het beheer en het gebruik van de verschillende 
hulpbronnen die het landschap in en om Emst de bewoners te bieden had? 
  Naar aanleiding van dit toponymisch onderzoek en de daaruit voortgekomen vragen, leek het 
mij interessant uitgebreider onderzoek te verrichten naar de buurschap Emst en hoe het dorp zich 
tussen circa 1700 en 1900 op het gebied van het gemeenschappelijke grondgebruik en grondbeheer 
heeft ontwikkeld. 

 
 
 

 

 

  

                                                           
1 Otten (2002a).   
2 Brummel (2013). 
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1.2. Stand van het onderzoek  

1.2.1 Inleiding 
In het oosten van Nederland lagen tot aan het begin van de twintigste eeuw uitgestrekte woeste 
gronden, die voornamelijk uit heide maar ook uit broekgronden, venen en bossen bestonden. 
Midden in dit landschap lagen verscheidene nederzettingen als eilanden verspreid. De bijbehorende 
bouwlanden van deze dorpen lagen op de hooggelegen essen of enken. De wei- en hooilanden waren 
langs beken en in lager gelegen gebied gesitueerd. De grote gebieden woeste grond waren al 
eeuwenlang collectief eigendom van de boerderijeigenaren van de dorpen en buurschappen die de 
grond gebruikten. Zij hadden zich verenigd in zogenaamde markegenootschappen of buurschappen, 
die de gemeenschappelijke gronden (de markegronden) beheerden.3 
  Om de geschiedenis van de buurschap van Emst beter te doorgronden, is het van belang een 
historiografisch overzicht te geven over de tot nu toe uitgebrachte publicaties over het ontstaan, de 
werking en het einde van marken in Nederland en Noordwest-Europa.4  
In veel wetenschappelijke literatuur en overzichtsboeken wordt over marken, meenten en 
buur(t)schappen gesproken. De gebruikte terminologie in de literatuur komt echter niet altijd 
overeen. Er is geen heldere consensus over de inhoudelijke betekenis van en verschillen tussen de 
termen marke, meente, gilde en buurschap.5 In dit onderzoek keert de verscheidenheid aan 
interpretatie met enige regelmaat terug in het wetenschappelijke debat over het ontstaan en de 
teloorgang van de marken en gemeenschappelijke gronden. In dit hoofdstuk zal daarom de 
terminologie, zoals in dit onderzoek wordt gebruikt, vanuit een historisch oogpunt worden 
geanalyseerd. 
  Voor deze scriptie is voornamelijk gebruik gemaakt van de literatuur over de Nederlandse 
marken en buurschappen in Oost- en Noord-Nederland.6 Daarnaast is gekeken naar de internationale 
literatuur over het beheer en gebruik van gemeenschappelijke gronden in Noordwest-Europa.7  
Onderzoeken naar marken in westelijk en zuidelijk Nederland zijn echter niet gebruikt, want deze 
kenden andere typen landschap en een andersoortige bestuurs- en beheerregelgeving. Zo moesten 
de meenten of gemeynten in Brabant alle regelgeving laten goedkeuren door de hertog. Veel 
bewoners kregen een privaat stukje woeste grond om te ontginnen, wat de hertog extra 
belastinginkomsten opleverde. Dit staat in schril contrast met de marken en buurschappen in Noord- 
en Oost-Nederland, waar de lokale regelgeving de gemeenschappelijk beheerde gronden juist tegen 
overexploitatie beschermde. De zuidelijke organisaties waren in dat opzicht minder zelfstandig dan 

                                                           
3 Demoed (1987), 7. 
4 De buurschap Emst staat in achttiende en negentiende-eeuwse archiefstukken vooral bekend als het Gilde 
van Emst en Westendorp. Westendorp is een buurschap dat net als de buurschap Emst aan de akkergronden 
van de Emster Enk ligt. Zie hoofdstuk 2 voor verdere inhoudelijke en etymologische uitleg. 
5 Hoppenbrouwers in De Moor, Shaw-Taylor en Warde (2002), 92. Onderzoekers als Slichter van Bath, Heringa 
en Heidinga hebben artikelen geschreven over het gebruik en de interpretatie van de terminologie.  
6 Ik heb circa dertig publicaties over markengeschiedenis bestudeerd. Hiervoor zijn onder meer Picarta, de 
Universiteitsbibliotheek van Groningen, Het Gelders Archief te Arnhem, het Streekhistorisch Archief te Epe en 
de privécollecties van Prof. Dr. Ir. Theo Spek  en Dr. D. Otten geraadpleegd.  
7 Met name de publicaties van Ostrom (1990) en De Moor (2002) vormen een belangrijke basis voor dit 
onderzoek. Via sociologe Prof. Dr. M. de Moor en het IASC zijn relevante artikelen over het beheer van  
gemeenschappelijke gronden in Noordwest-Europa gevonden. Wat betreft de Nederlandse 
markenonderzoeken is vooral gekeken naar. Van Zanden (1999), Slicher van Bath (1944), Sloet (1859), Van den 
Bergh (1847) en Pleyte (1879). 
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de organisaties in Noord- en Oost-Nederland.8   
 

1.2.2 De negentiende eeuw: een hernieuwde interesse in marken en 
buurschappen 
Sinds de achttiende eeuw, maar voornamelijk na het Koninklijk Besluit van Koning Lodewijk Napoleon 
in 1798, zijn wetten van 1809-1810, het Koninklijk Besluit van 1837 en de Nederlandse Markenwet 
van 1886, werden steeds meer marken verdeeld en opgenomen in de nieuwe en ruimere rechtsvorm 
van de nieuw georganiseerde gemeenten. Alhoewel de meeste marken en buurschappen naar 
aanleiding van deze wetten en besluiten werden opgeheven en verdeeld, bleef een aantal marken in 
hun oude rechtsvorm bestaan.  
    In 1875 bleek, naar aanleiding van de opgevraagde brieven van de Commissarissen des 
Konings aan de Minister, dat na het Koninklijk Besluit van 1837 nog niet alle marken verdeeld waren. 
Vooral op de Veluwe, in Drenthe en in de Achterhoek waren nog marken aanwezig. De Veluwe 
bevatte zelfs nog ongeveer 14.000 Gelderse bunder (ongeveer 12.176 hectare) aan markegronden.9 
De Commissaris des Konings in de provincie Gelderland leverde sinds 1875 elk jaar uitvoerige 
rapporten over de verdelingsvoortgang bij de regering in. Daarbij werden tevens de verslagen van de, 
in sommige marken, gehouden vergaderingen overlegd waarbij de verdeling ter sprake was gebracht. 
Slechts enkele markegenootschappen hadden aan het verzoek van de Commissaris voldaan en 
verdeelden de marke. De meeste markegenootschappen weigerden echter om de gronden te 
verdelen. Zij voerden als argument aan dat de bevoegdheid tot verdeling ontbrak, omdat de marken 
zedelijke lichamen waren en hun rechten dus geregeld waren bij het Burgerlijk Wetboek. 
Verscheidene markebesturen wezen erop, dat de rechterlijke macht de markegenootschappen 
steeds als zodanig had erkend.10 
  Naar aanleiding van de markeverdelingswetten ontstond in het Koninkrijk der Nederlanden 
van de negentiende eeuw een hernieuwde interesse in de ontstaansgeschiedenis en werking van 
marken, meenten en buurschappen. Deze interesse was reeds in Duitsland begonnen, waar onder 
andere J.L.C. Grimm zich al in 1828 had verdiept in de Duitse marken.11 In Nederland werd het 
onderzoek naar marken vooral door rechtsgeleerden uitgevoerd. Zij onderzochten hoofdzakelijk de 
historische rechtsverhoudingen en dan met name de wijze waarop deze tussen de bewoners en 
gebruikers van de marken waren geregeld. Een ander belangrijk vraagstuk voor de rechtsgeleerden 
was in hoeverre het Koninklijk Besluit en de wetten van Lodewijk Napoleon in  het negentiende-
eeuwse Koninkrijk der Nederlanden nog rechtsgeldig waren en wat de precieze rechtstoestand van 
de negentiende-eeuwse marken was en inhield.12 De historische onderzoeken van de 
rechtsgeleerden resulteerden in enkele overzichtelijke publicaties.13  
  Een tweede belangrijke factor waardoor er meer aandacht voor marken, meenten en 
buurschappen kwam, was het feit dat tussen 1811 en 1832 heel Nederland werd opgemeten en 

                                                           
8 Demoed (1987) 18, Hoppenbouwers (2002) 101-102, Grupstra (2012) 5. 
9 Pleyte (1879), 2. De grootte van een bunder verschilde per streek, maar gemiddeld genomen komt een 
bunder overeen met één hectare (10.000 m2). In Gelderland was de bunder echter kleiner, zo’n 8.697 m2. In 
dit onderzoek is elke genoemde bunder dan ook als Gelderse bunder beschouwd en als zodanig omgerekend.  
10 Pleyte (1879), 2-3, 7. 
11 Grimm (1828),  Grupstra (2012), 5.  
12 Grupstra (2012), 5. 
13 Voorbeelden hiervan zijn de publicaties van Nijhof (1826), Van den Berg (1847), Tadama (1852), Sloet (1859), 
Pleyte (1879) en Meesters (1881). 
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ingetekend in het Kadaster. Voor het eerst werden alle grond en grondbezitters van Nederland 
overzichtelijk geïnventariseerd. Op deze manier werd het voor de Staat makkelijker belasting te 
innen naar grootte en soort van het perceelbezit. Met de komst van het Kadastraal Minuutplan werd 
het echter ook voor het eerst zichtbaar dat veel marken en buurschappen grote arealen 
gemeenschappelijke gronden hadden die geen duidelijke begrenzing kenden en waarvan het dorp of 
de dorpsgemeenschap de eigenaar was en een selecte groep bewoners of belanghebbenden de 
gebruikers. 
    De meeste markenpublicaties dateren van na 1886. In dat jaar werd de Nederlandse 
Markenwet aangenomen, die de resterende marken van het Koninkrijk der Nederlanden (dat werd 
gesticht in 1813) tot verdeling maande. Deze wet leidde tot een stroom aan proefschriften waarin 
aan de hand van de markegeschiedenis gepoogd werd rechtsvraagstukken omtrent de 
markeverdelingen op te lossen.14 
 

1.2.3 Debat in het negentiende-eeuwse onderzoek naar de ondergang van marken 
en buurschappen  
In de meeste markenonderzoeken werd vooral naar de sociaaleconomische oorzaken en de context 
van de markenverdelingen binnen de moderne landbouwgeschiedenis gekeken.15  De verdieping in 
de markengeschiedenis leidde echter ook tot discussie. Enkele onderzoekers konden het 
bijvoorbeeld niet eens worden over welke bevolkingsgroep als eerste een markesysteem had 
toegepast. Zo beweerde Grimm dat de marken een Germaanse oorsprong hebben en in heel Noord-
Europa voorkwamen. Vanuit Nederland kreeg Grimm  bijval van onder andere L.Ph.C. Van den Bergh 
en L.A.J.W. Sloet.16

  Zijn collega I.A. Nijhoff was juist van mening dat marken alleen in het voormalige 
Saksische gebied voorkwamen.17  
  Aan het eind van de negentiende eeuw was er inmiddels zoveel historisch bewijs gevonden 
dat ook buiten het Saksische gebied marken voorkwamen, dat de these van de Germaanse oorsprong 
algemeen werd aanvaard.  Volgens J.W. Mulder werden de Germaanse nederzettingen genoodzaakt 
regels op te stellen voor het gemeenschappelijke grondgebruik omdat zij in hun voortbestaan 
werden bedreigd door de komst van andere stammen. Deze regels vormden in feite de basis van de 
latere marke.18 
  Een tweede debat ging over de periode waarin de meeste verdelingen plaats hadden 
gevonden. Enkele onderzoekers bepleitten dat de veranderingen sinds de Markenwet van 1886 in 
een rap tempo werden doorgevoerd.19 De meeste negentiende en twintigste-eeuwse 
onderzoekspublicaties over de markeverdelingen, stellen echter dat een groot deel van de 
verdelingen vooral plaatsvond vóór de Nederlandse Markenwet van 1886.  Zij zijn van mening dat de 
wetten van 1809-1810, en voornamelijk ook het Koninklijk Besluit van 1837, hebben geleid tot het 

                                                           
14 De publicaties van Mulder (1885), Molster (1888), Van Wijnbergen (1893), Blink (1904) en Mollerus (1913) 
zijn hier voorbeelden van. 
15 Grupstra (2012) 8. 
16 Sloet (1859) 1,2 en Van den Bergh (1847) 272-273 en  Grupstra (2012), 5-6. Ook Pleyte spreekt over het feit 
dat de Germanen gezamenlijke grond hadden voor akkers en veehouderij. Zie Pleyte (1879), 19-20 en 28. 
17 Nijhoff (1826) 381.   
18 Mulder (1885) 12-20 en Grupstra (2012), 5.   
19 Mollerus (1913). 
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feit dat de meeste marken tussen 1840 en 1860 juridisch werden verdeeld. 20 Zo meldde Blink in 
1904 dat de wetgeving van 1809-1810 weinig uitvoering tot gevolg had. Het Koninklijk Besluit van 
1837 had volgens hem wél veel verdelingen tot gevolg. Hij baseerde zich bij deze uitspraak op het 
Tijdschrift tot Bevordering van Nijverheid van 1849, dat een overzicht had gegeven van de dan 
goedgekeurde en in behandeling zijnde delingsplannen in Drenthe en Overijssel. Toch was volgens 
Blink de oude wetgeving onvoldoende en kwam er na veel besprekingen in 1886 een nieuwe wet.21  
 

1.2.4 Archiefinventarisatie en vroege casusstudies naar marken 
In de eerste helft van de twintigste eeuw werden in Nederland veel tynsboeken, boerrechtboeken en 
overige archivalia geïnventariseerd. Tussen 1911 en 1913 publiceerde  J.J.S. Sloet, de zoon van 
L.A.J.W. Sloet, in twee delen het werk Geldersche markerechten.22 J.J.S. Sloet geeft in dit werk een 
overzicht van de archivalia en organisatiemethodiek van de meeste marken en buurschappen op de 
Veluwe en in de Graafschap. Hij heeft per marke of buurschap alle rechtsgeldige bepalingen die hij 
kon vinden genoteerd, waardoor er een helder overzicht is ontstaan. Zijn werk wordt nog steeds als 
een van de belangrijkste bronnen over marken gezien en sluit aan op het werk van Rijksarchivaris 
J.G.C. Joosting, die in 1910 de belangrijkste markestukken van Drenthe inventariseerde en zijn 
collegae in de rechtsgeschiedenis van Nederland aanspoorde de marke-archivalia te bewaren en 
onderzoeken.23 
  Tussen 1919 en 1925 werd de Geschiedkundige Atlas van Nederland gepubliceerd, waarin de 
grenzen van marken in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht elk op een aparte kaart 
werden weergegeven. Het hiervoor verrichte onderzoek werd per kaart apart gepubliceerd.24 In het 
onderzoek werden zowel de grenzen als belangrijke feiten van en over de marken opgenomen. 
Hierdoor kwamen belangrijke regionale verschillen aan het licht. De marken in Drenthe bleken 
bijvoorbeeld vaak samen te vallen met de kerspelgrenzen, terwijl dit in Groningen (Westerwolde en 
Gorecht uitgezonderd) absoluut niet het geval was.25 Martens van Sevenhoven schreef het gedeelte 
over Gelderland en maakte voor zijn publicatie dankbaar gebruik van de gegevens die vader en zoon 
Sloet reeds verzameld en gepubliceerd hadden. Ook verschenen er tussen 1920 en 1925 
toelichtingen op kaart VI, de zogenaamde markenkaart.26 
  Veel marken in Gelderland bleken te zijn verbonden aan een hof dat de markerichter leverde. 
Op de Veluwe kwamen relatief veel marken voor, maar op de Noordwest-Veluwe waren meer 
landsheerlijke domeinen en minder marken te vinden dan elders in Gelderland. 27  
In de Geschiedkundige Atlas werden de marken op microniveau bestudeerd. Daarnaast  werden er 

                                                           
20  Onder andere Van Wijnbergen (1893), De Jonge van Ellemeet (1919), Engelen van der Veen (1924), Blink 
(1913) en Van der Zanden (1999). 
21 Demoed (1987), 10. 
22 J.J.S. Sloet (1911). 
23 Grupstra (2012), 6. Zie Joosting (1910). Sloet heeft veel marken niet in zijn inventarisatie meegenomen, 
omdat de schriftelijke regels van veel marken volgens zijn bronnen niet meer bestonden. 
24 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). 
25 Grupstra (2012), 6-7. 
26 Demoed (1987), 10. 
27 Martens van Sevenhoven (1925) 4-6 en 11-12. Grupstra (2012), 7. 
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voor het eerste casusstudies gedaan waarbij per marke het archief werd doorgelicht.28   
  Ook in andere publicaties was er nog steeds aandacht voor marken en buurschappen. Zo 
werden in een uitgavebundel van de Directie van Landbouw twee artikelen gepubliceerd over de 
gevolgen van de markeverdelingswetten voor de marken en het landschap.29 Daarnaast zijn er enkele 
rechtswetenschappelijke stukken uitgebracht over het bestuur en de bezitsverhoudingen in 
marken.30 
 

1.2.5 Terminologie van de marke:  Slicher van Bath, Heringa en Heidinga 
In 1944 bracht B.H. Slicher van Bath zijn standaardwerk Mensch en Land in de middeleeuwen uit. 
Hierin wordt onder meer de verhouding tussen kerspel, buurschap, marke en hofgenootschap 
uitgelegd en verhelderd. Via intensief archiefonderzoek poogde Slicher van Bath een heldere theorie 
over het ontstaan van marken op te zetten; zijn boek wordt nog steeds voor onder meer de juiste 
terminologie als standaard gebruikt.31 Slicher van Bath stelt dat marken pas in de dertiende eeuw in 
de vorm van landschap beherende organisaties ontstonden. Zij kwamen tot stand door de 
bevolkingstoename, waardoor de rechten op de grond beter geregeld en beschermd moesten 
worden. De term marke kwam vóór de dertiende eeuw ook al in archiefstukken voor, maar duidde 
volgens Slicher van Bath toen enkel op het gebied van de buurschap.32  
  J. Heringa had in 1982 als een van de eersten kritiek op de onderzoeksmethodiek van Slicher 
van Bath. Hij ontdekte dat Van Bath in de terminologie niet geheel consequent was: zo vertaalde 
Slicher van Bath de term cives met zowel buurschap als markegenootschap. De term buren 
interpreteerde van Bath eveneens als markegenootschap. Het sinds de middeleeuwen gebruikte 
markegenootschap  verwijst volgens Heringa  naar mensen die een gemeenschappelijke grens 
hebben of die in dezelfde marke rechten hebben. Een marke betekent volgens hem dus nooit 
hetzelfde als markeorganisatie of markegenootschap, maar duidt op het gebied van een buurschap, 
in welke gradaties van autonomie ook. 33 
  Naar aanleiding van het inconsequente gebruik van de terminologie kwam Heringa tot de 
stelling dat er niet zoiets als dé markeorganisatie bestond, want buurschappen hadden altijd al de 
marke of het grondgebied beheerd. Een markeorganisatie is volgens Heringa dan ook een 
negentiende-eeuwse term, die tijdens de juridische markeverdelingen voor zowel marken als 
buurschappen en markegenootschappen werd gebruikt.  Zo zijn aan het einde van de negentiende 
eeuw de Drentse boerschappen zich marke gaan noemen; de ‘buur’ werden markegenoten.34  
  Slicher van Bath was het niet met Heringa eens: volgens hem beperkte Heringa’s onderzoek 
zich teveel tot Drenthe. Slicher van Bath had geconstateerd dat in de rest van Nederland sociale 
stratificatie bestond: een beperkte groep gerechtigden richtte de markgenootschap op, terwijl de 

                                                           
28 Grupstra (2012), 7. Voorbeelden hiervan zijn: De Graaf (1918) over Holten, De Graaf (1939) over Almen en 
Harsen en Linthorst Homan (1940) over de marke van Havelte.   
29 Mollerus (1913) en Blink en Smit (1913) in: Directie van den landbouw, De Nederlandsche landbouw in het 
tijdvak 1813-1913 (1913). 
30 Grupstra (2012), 7. Hij noemt als voorbeelden onder meer Lunsingh Meijer (1934), De Monté Ver Loren 
(1939) en Gosses (1941).   
31 Slicher van Bath (1944), Grupstra (2012), 7. 
32 Slicher van Bath (1944), 54, 122 en Grupstra (2012), 7. 
33 Heringa (1985), 3-9, 70, 76, 86. De letterliijke vertaling van Cives is overigens ‘buren/burgers’ (mededeling J. 
Benders). 
34 Heringa (1985), 3-9, 88. 
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gemeenschap, geërfden en keuters zich samen buurschap bleef noemen.35 Heringa reageerde hierop 
–terecht – met het feit dat uit de (archief)bronnen blijkt dat de buren (buurschap) de beslissingen 
namen en de termen markegenoten en buren/buurschap vaak doorelkaar heen werden gebruikt.36  
  H.A. Heidinga nuanceerde de theorie van Slicher van Bath aan de hand van archeologische 
gegevens. Zo stelde hij dat al in de Karolingische periode, dus ruim voor de dertiende eeuw, een 
flinke bevolkingsgroei optrad. Alhoewel schriftelijke bronnen uit die tijd ontbreken, toont de 
archeologie aan dat de bevolking toen nog kon uitwijken naar onontgonnen gebieden als de Oost-
Veluwe.37 Daarnaast meende Heidinga dat bevolkingsdruk in de vroege middeleeuwen niet altijd 
direct leidde tot de stichting van markegenootschappen.38 
  Naast bovengenoemde verwarring over het verschil tussen de termen markeorganisatie en 
buurschap, bestaat er ook enige consternatie over de inhoudelijke betekenis van de term marke. Hier 
kan zowel het gehele rechtsgrondgebied van een marke of buurschap worden bedoeld, als slechts 
een deel daarvan, namelijk de gemeenschappelijke of gemene grond. Tegenwoordig is er nog steeds 
geen consensus over de juiste terminologie.  Veel publicaties refereren aan de verschillende termen 
en interpretaties van marken, markgenoten, meenten en buurschap. De meeste auteurs leggen 
daarom in de inleiding duidelijk uit welke interpretatie zij in hun publicatie toepassen.39 
 

1.2.6 1980- heden: theoretische verbreding van de common-theorie 
Vanaf de jaren 1980 kreeg niet alleen de sociaaleconomische geschiedenis, maar ook het landschap 
van de marken een centrale rol in diverse historisch-geografische publicaties. Hierin werden zowel de 
geologische ontstaanswijze van de landschappen als de cultuurhistorische sporen in en het gebruik 
en beheer van het landschap onderzocht.40 Ook werd er nog steeds naar de negentiende-eeuwse 
markeverdelingen gekeken. Zo onderzocht J.L. van Zanden in 1985 welke factoren mogelijk tot de 
markeverdelingen hadden geleid en wat de onderlinge verschillen waren tussen de provincies. Hij 
concludeerde dat na het Koninklijk Besluit van 1837 zowel de juridische druk als de bereidwilligheid 
tot het verdelen van de markegronden toenam. In dit besluit werd afgesproken dat marken jaarlijks 
over een verdeling moesten vergaderen en werden belastingvoordelen gegeven aan de marken die 
verdeelden of scheidden.41 
  H.B. Demoed onderzocht tussen 1987 en 1995 de maatregelen die voorafgingen aan de 
Markenwet van 1886. De Markenwet dwong de marken tot deling en opsplitsing. Ook Demoed kwam 
in zijn uitgebreide studie tot de conclusie dat het Koninklijk Besluit van 1837 een veel groter effect 
heeft gehad dan de Markenwet van 1886, omdat de meeste marken rond 1860 al opgesplitst en 
verdeeld waren. De beoogde ontginningen van de woeste gronden op de Veluwe, kwamen echter 
langzaam opgang.42 Demoed vulde zijn studie enkele jaren later aan met onderzoek naar de rol van 

                                                           
35 Grupstra (2012), 8. en Slicher van Bath (1983a) en Slicher van Bath (1983b). 
36 Heringa (1983) (1985). 
37 Grupstra (2012) 8 en Heidinga (1987) 162, 163 
38 Heidinga (1987) 124-126. 
39 Peter Hoppenbrouwers legt zijn  gebruik van de terminologie uit in zijn artikel “Het gebruik en beheer van 
gemenegronden in de Nederlanden, een overzicht”, 87 t/m 112 in: De Moor, Shaw-Taylor Warde (2002). 
40 Belangrijke publicaties  zijn onder andere Dirkx (1997), Theo Spek (2004), Renes (1982), (1998), (2011) en 
Berendsen (2004).  
41 Van Zanden (1985) 155-160 en Van Zanden (1999). 
42 Demoed (1987) 80-82 en Grupstra (2012) 8. 
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de Geldersche Maatschappij van Landbouw in het aanzetten tot de markeverdelingen en de 
ontginningen van de woeste gronden.43 
  Van Zanden breidde zijn markestudie in 1999 uit door de tot dan toe bekende theorie over 
de Nederlandse marken op een breder en sociaal-maatschappelijk niveau te brengen.44 Hij 
combineerde de kennis van Slicher van Bath met Amerikaanse theorieën over gemeenschappelijk 
grondbezit, waaronder het beroemde artikel van Hardin, Tragedy of the Commons en de theorieën 
van E. Ostrom.45 In zijn publicatie The tragedy of the commons stelde Hardin dat collectieve goederen 
niet aan tragedie kunnen ontsnappen. Deze tragedie van overexploitatie van het gemene goed werd 
volgens Hardin veroorzaakt door bevolkingsgroei en het zelfzuchtige en egocentrische gedrag van de 
gebruikers.46  Het theoretische common-model van de Amerikaanse sociologe Ostrom  stond aan de 
basis van verdere onderzoeken naar en theorieën over gemeenschappelijk gebruikte gronden. Zij 
concludeerde dat duurzaam beheer van gemeenschappelijke gronden wel degelijk mogelijk is, mits 
aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.47 Van Zanden concludeerde dat marken er niet in 
slaagden overexploitatie van de gemeenschappelijke gronden te voorkomen, omdat de regels  
onvoldoende werden gehandhaafd. Daarnaast wees hij op de grote rol die de grootgrondbezitters en 
de commercialisering hadden bij de negentiende-eeuwse markeverdelingen.48 
   Een belangrijke aansluiting op de commons-theorie vormt het onderzoek van historica M. de 
Moor van de Universiteit van Utrecht en de International Association for the Study of the Commons 
(IASC).49 Een sleutelpublicatie is de bundel van De Moor,  Shaw-Taylor en De Warde uit 2002. Zij 
verrichtten onderzoek naar overexploitatie van gemeenschappelijke gronden op een internationaal 
niveau, waarbij voornamelijk de grondbezitsverhoudingen in Noordwest-Europa met elkaar zijn 
vergeleken. Naast het vergelijkend onderzoek naar de structuur en functionering van 
gemeenschappelijke gronden in West Europa in de vroegmoderne periode, wordt in het onderzoek 
ook gefocust op het functioneren van de gemeenschappelijke gronden vóór de achttiende en 
negentiende-eeuwse verdelingen. 50 Een marke was volgens de onderzoekers in deze pre-industriële 
periode over het algemeen genomen een stabiel systeem, waarin door een duurzame handhaving 
van de regelgeving, zowel onder- als overexploitatie kon worden voorkomen.51   Volgens De Moor 
was er van een ‘Tragedy of the commons’ voor de negentiende eeuw nauwelijks sprake, zolang de 
gebruikers en beheerders van gemene gronden de regels respecteerden.52   

1.2.7 Publicaties over de Noordoost-Veluwe 
Naast de wetenschappelijke publicaties over het ontstaan en verdwijnen van marken en 
buurschappen, zijn ook over het onderzoeksgebied zelf boeken uitgebracht. Het betreft voornamelijk 

                                                           
43 Demoed (1995) en Grupstra (2012), 8. 
44 Van Zanden (1999). 
45 Hardin (1968) en Ostrom (1990). 
46 Hardin (1968), 1243-1248 en De Witte en Pinkert (2013), 6. 
47 Ostrom (1990). Zie voor uitleg van Ostrom’s theorie paragraaf 1.3 p. 12-13. 
48 Van Zanden (1999), 133, 143-144 en Grupstra (2012) 9. 
49 De Moor is actief binnen het International Association for the Study of the Commons (IASC). Dit platform 
werd in 1989 als International Association for the Study of Common Property opgericht. Het IASC is een non-
profit vereniging die is gewijd aan het begrijpen en verbeteren van instituties voor het collectief beheer van 
bronnen of middelen die in het leven zijn geroepen of gebruikt worden door gemeenschappen in zowel 
ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen. 
50 De Moor, Shaw-Taylor en Warde (2002), 13. 
51 Zie voor verdere uitleg van deze theorie paragraaf 1.3, Theoretisch Kader. 
52 De Moor (2009), 18. 
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artikelen in het blad van de plaatselijke historische vereniging Ampt Epe. De artikelen gaan meestal 
over archiefstukken of historische thema’s.53 Een belangrijke publicatie, die de basis vormt voor een 
grootschalig onderzoek dat eind 2014 uitkomt, is Historisch grondgebruik in de gemeente Epe.54 
Boeken als Veluwse beken en sprengen en  Op kracht van stromen water. Negen eeuwen 
watermolens op de Veluwe verhalen over de oude waterstaatkundige geschiedenis van sprengen, 
beken, watermolens en weteringen die de waterafvoer van de Veluwe al eeuwenlang reguleren en 
economisch profijtelijk maken.55 D. Otten heeft over de regio meerdere boeken uitgebracht waarin 
hij de betekenis van veld-, plaats- en boerderijnamen verklaart.56 P.E. Berkhout heeft in 1980 een 
bibliografie uitgebracht waarin de tot dan toe bekende publicaties over de gemeente Epe zijn 
geïnventariseerd.57 
 

1.2.8 Casusstudies marken in de eenentwintigste eeuw 
Uit de historiografie voor deze scriptie blijkt dat over de rechtstoestand en historie van de marken en 
de markeverdelingen in de negentiende, twintigste en eenentwintigste eeuw vrij veel is 
gepubliceerd. De afgelopen decennia zijn er echter ook meerdere casusstudies uitgebracht over 
individuele marken.58  
Over de noordoostelijke Veluwe zijn echter nauwelijks detailstudies  in de vorm van dorpsstudies 
uitgevoerd die zowel de samenleving als het landschap en het landschappelijke gebruik van een 
marke of buurschap hebben onderzocht. De publicaties die over buurschappen binnen de gemeente 
Epe bestaan, zoals een artikel over Emst en Westendorp en de publicaties over de landgoederen 
Welna, Tongeren en De Cannenburgh, gaan voornamelijk over de geschiedenis van de 
grootgrondbezitters aldaar.59 
  De onderzoekmodellen van Ostrom en De Moor, die in paragraaf 1.3 worden besproken, zijn 
door enkele casusstudies naar marken in Vlaanderen en gemeenschappelijke goederen in Europa tot 
stand gekomen.60 In Nederland, en dan vooral op de Veluwe, zijn echter weinig casusstudies naar 
marken die aansluiting zoeken met de commons-theorie van Ostrom en De Moor. In 2012 is de 
afstudeerscriptie van Niek Grupstra verschenen, die door middel van een casussstudie een link legde 
tussen de algemene commons-theorie betreffende het beheer van marken en gemene gronden, en 
het gemeenschappelijke gebruik, beheer en de rechten van de marke Zilven en Loenen op de Oost-
Veluwe.61 Grupstra concludeert dat er in deze marke pas in de achttiende eeuw sprake is van 
Tragedy of the commons, omdat er pas vanaf de zeventiende eeuw sprake was van overexploitatie. 
Bovendien kwam commercialisatie, zoals Van Zanden dat suggereerde, in de marke Zilven en Loenen 

                                                           
53 Gerrit Kouwenhoven heeft in het door hem beheerde Streekarchief Epe bijna alle uitgegeven exemplaren 
gedigitaliseerd. 
54 Stork (2002). Stork heeft bij deze publicatie kaarten van het grondgebruik gevoegd, die momenteel met 
informatie worden aangevuld en uitgebreid voor een nieuwe publicatie in 2014. 
55 Hagens (1998) en Menke, Renes et. al (2007). 
56 Otten (1987) (2002a) (2002b). 
57 Berkhout (1980).  
58 Voorbeelden zijn Heringa (1979), Koster (1990), Kos (2010), De Moor (2002), De Jonge (2012) en Grupstra 
(2012). 
59 De Jonge schreef in 2012 een artikel in Ampt Epe over de marke Emst en Westendorp (2012). Gorter (1990). 
60 Ostrom (1990), De Moor (2002). 
61 Grupstra (2012). Een andere recent onderzoek naar gemeenschappelijke gronden is van Noordhoff (2013). Zij 
gekruikte het eiland Terschelling als casus. 
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volgens Grupstra niet voor. Daarnaast werden de broeklanden nooit verdeeld.62 
 

1.3. Theoretisch kader 

Het gebruik en beheer van de gemeenschappelijke gronden van de buurschap Emst en Westendorp 
wordt in dit onderzoek getoetst aan de theorievorming van gemeenschappelijke gronden. De 
‘common-theorie’ werd in 1968 door de bioloog Garrett Hardin gepresenteerd. Hardins’ artikel kreeg 
veel aandacht van zowel politici als wetenschappers. Door het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de 
Club van Rome in 1972, werd de aandacht voor milieuproblematiek en het artikel van Hardin 
nogmaals versterkt.63 Hardin was een van de eerste wetenschappers die het begrip common in een 
bredere context wist te plaatsen. Van oudsher werden met commons vooral de laatmiddeleeuwse 
gemeenschappelijke gronden bedoeld, maar Hardin stelde het begrip in een bredere context, waarin 
ook andere algemeen aanvaarde gemeenschappelijke bezittingen als common werden aangeduid. Zo 
zag hij de lucht en de zee als commons die steeds meer onder druk komen te staan. Deze open-acces 
commons zijn nog steeds erg actueel: een van de bekendste commons is misschien wel het internet. 
  In deze scriptie wordt met name gekeken naar de common  in de vorm van 
gemeenschappelijk grondbezit. In het theoretisch kader wordt dan ook, naast bovengenoemd artikel 
van Hardin, vooral ingegaan op de wetenschappers Ostrom, De Moor en het platform The 
International Association for the Study of the Commons (IASC), dat in 1989 werd opgericht. Deze 
wetenschappers hebben de bestaande theorieën over commons aangevuld, bekritiseerd en 
verdiept. 64 
Het theoretisch kader van dit onderzoek is te uitgebreid om de lezer hier vertrouwd te maken met 
alle aspecten van de common-theorie zoals die door Ostrom en De Moor is uiteengezet. De theorie 
wordt in dit onderzoek getoetst door middel van een casusstudie naar de buurschap Emst en 
Westendorp. 65 
 

1.3.1 Tragedy of de Commons: Garrett Hardin 
Hardin wees als belangrijkste oorzaak voor zijn ‘Tragedy of the commons’ de sterke bevolkingsgroei 
aan. Hij illustreerde deze theorie door de beschrijving van een middeleeuwse gemeenschappelijke 
weidegrond. Zolang tegenspoed als oorlog, stroperij en ziekten het vee en de boeren zo nu en dan 
troffen, ontstonden er volgens Hardin geen problemen op de commons. Totdat de ommekeer kwam: 
“Finally, however, comes the day of reckoning, that is, the day when the long-desired goal of social 
stability becomes a reality. At this point, the inherent logic of the commons remorselessly generates 
tragedy.” 66 Wanneer de maatschappij dus eindelijk stabiel zou zijn en de bevolkingsgroei toenam, 
leidde deze welvaart onvermijdelijk tot overexploitatie en het einde van de gemeenschappelijke 
weide: de tragedy of the commons.67 

                                                           
62 Grupstra (2012), 161-162. 
63 De Moor  (2009), 1-2; Interview met Tine de Moor door De Toekomstfabriek; 
http://www.detoekomstfabriek.be/commons-tine-de-moor/   
64 Hardin’s theorie is onder meer in de volgende publicaties uitgebreid en aangevuld: Ostrom (1990);  De Moor,  
Shaw-Taylor en Warde (2002);  Zanden (1999), 125-144. 
65 Zie de probleemstelling in paragraaf 1.4. 
66 Hardin (1968) 1244. 
67 De Moor (2009), 1.  

http://www.detoekomstfabriek.be/commons-tine-de-moor/
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  Hardin stelde in zijn artikel dat tragedie niet te vermijden was door het feit dat de boer altijd 
voor het eigen gewin ging. Dit egoïsme bracht twee problemen betreffende het beheer en gebruik 
van de gemeenschappelijke gronden met zich mee. Namelijk het free-rider problem en het prisoner’s 
dilemma. Volgens Hardin waren er geen duidelijke regels over het gebruik en onderhoud van de 
gemeenschappelijke grond afgesproken en was er nauwelijks communicatie tussen de gebruikers. 
Iedereen had volgens hem open toegang tot de weide. Zolang elke boer de grond beperkt zou 
gebruiken, kon iedereen ervan profiteren.  Dit ging meestal goed, maar bij een sterke bevolkingsgroei 
werd de verleiding voor de individuele boer om regels te overtreden en met meer schapen te gaan 
weiden, zeer groot. Dit zou hem veel meer inkomsten opleveren aangezien de bevolkingsgroei  tot 
een stijgende vraag naar producten had geleid. Als meer boeren zo zouden gaan denken, ontstaat er 
free-riding en wordt de gemeenschappelijke grond over geëxploiteerd en uiteindelijk uitgeput. Er 
was volgens Hardin sprake van een prisoner’s dilemma, omdat de gemeenschappelijke grond alleen 
bruikbaar bleef als álle ingezetenen hun gebruik beperkten: er zaten dus grenzen aan het gebruik. 
Wanneer één boer de regels overtrad en meer schapen op de weide zette, moesten de overige 
boeren wel mee om de concurrentie aan te kunnen. De gemeenschappelijke weide ging dus vrijwel 
altijd verloren aan free-riding of het prisoners dilemma.68 
  Naast bovengenoemde gevolgen beschreef Hardin dat er zowel een positief als een negatief 
effect kleefde aan deze freedom of the commons. Het positieve effect van het streven naar 
eigengewin door de gebruikers (boeren), kwam ten goede aan de individuele boer die zijn inkomsten 
zag stijgen. Het negatieve effect was de overbeweiding,  met andere woorden de overexploitatie van 
de gemeenschappelijke grond. Het negatieve effect was echter niet alleen voor de free-rider 
voelbaar, maar trof de gehele gemeenschap.69 Hardin meende dat de oplossing van de 
onvermijdelijke tragedie lag in het veranderen van de menselijke normen en waarden, maar hier is 
een algehele moraliteitsverschuiving voor nodig.70 
 

1.3.2 Theorie Elinor Ostrom 
Een groep wetenschappers onder leiding van de Amerikaanse sociologe  Elinor Ostrom heeft de 
pessimistische common-theorie van Garrett Hardin ernstig in twijfel getrokken. In 1990 publiceerde 
Ostrom Governing the Commons, waarin zij het beheer van gemeenschappelijke gronden heeft 
onderzocht. Zij keek naar huidige organisaties die in het verleden in agrarische samenlevingen zijn 
opgezet om de exploitatie van het bezit te reguleren. Door uitgebreid veldonderzoek uit te voeren in 
verschillende contexten van commons, zoals alpenweiden, visserijgronden en irrigatiegebieden, 
kwam zij tot de conclusie dat er zeer stabiele beheerpatronen van de gemeenschappelijk gebruikte 
bronnen of middelen bestaan: de common pool resources (CPR).71  
  Ostrom concludeert, in tegenstelling tot Hardin, dat duurzaam beheer wel degelijk mogelijk 
is, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet het gebied goed zijn afgebakend en 
moet het helder zijn wie de gebruikersgroep is. De institutie moet duidelijke regels hanteren en 
tevens een controlesysteem handhaven. Voorwaarde is ook dat er sancties staan op overtredingen 
en oplossingsmechanismen voor problemen. De gebruikersgroep heeft het recht op een zekere mate 
van inspraak en wordt erkend door de centrale overheid, die zich verder niet met de institutie 

                                                           
68 Hardin (1968), 1244-1245; Grupstra (2012) 12; De Witte en Pinkert (2013), 6. 
69 Hardin (1968), 1244.   
70 Van Zanden (1999), 125; Hardin (1968), 1243.   
71 De Moor (2009), Ostrom  (1990), Grupstra (2012)en De Witte & Pinkert (2013). 
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bemoeit.72  
 
Deze acht voorwaarden heeft Ostrom overzichtelijk genoteerd: 
 
 
Randvoorwaarden van Ostrom73 

1. Scherpe afbakening van het gebied; 
2. Scherpe afbakening van de gebruikersgroep; 
3. Duidelijke regels voor het gebruik; 
4. Controlesysteem; 
5. Sancties op het niet naleven van de gebruiksregels (genoemd bij 3); 
6. Mechanismen voor het oplossen van problemen; 
7. Een zeker mate van inspraak door de gebruikers; 
8. Volledige erkenning door een overheid; geen interventie van een centrale overheid die de 

verhoudingen binnen de institutie ernstig kan verstoren. 

Wanneer een buurschap of marke  een institutionele vorm van macht en voldoende gezag heeft en 
bovendien aan de acht regels voldoet, kan de organisatie ervoor zorgen dat iedereen zich aan de 
regels houdt en hoeft de tragedie volgens Ostrom niet plaats te vinden.74 
 

1.3.3 Van Zanden  
Van Zanden onderzocht in zijn artikel Paradox of the Marks het economische gedrag van boeren in 
en gebruikers van marken. Hij keek met behulp van enkele casusstudies in Oost-Nederland in 
hoeverre de marken succesvol waren en aan de criteria van Ostrom voldeden. Hoe gingen de marken 
ten onder en wie profiteerde er het meeste van de marken? 75 
  Het belangrijkste doel van de marke(organisatie) was om overexploitatie van de 
gemeenschappelijke gronden te voorkomen en deze te onderhouden en handhaven. De oudste 
marken uit de dertiende en veertiende eeuw volgden daarin volgens Van Zanden de regels en 
gewoonten van de boerenstand, de zogenaamde ‘morele economie’. Vanaf de vijftiende en 
zestiende eeuw verloederden de marken door het commercialisatieproces van de agrarische 
samenleving. In deze periode voldeden de marken volgens Van Zanden aan de meeste criteria van 
Ostrom, maar hadden zij als grote zwakte de handhaving van regels. Hij noemt als voorbeeld dat het 
ambt van gezworene (in veel marken ook schout geheten), die toezicht moest houden op het 
naleven van de regels, zeer impopulair was aangezien er enorme boetes stonden op het weigeren 
van deze taak. De gezworenen en markerechter waren verantwoordelijk voor het beheer van de 
gemeenschappelijke gronden. In de praktijk bleek het door dit gebrek aan handhaving – de punten 4 
t/m 6 van Ostrom –  moeilijk om overexploitatie tegen te gaan. De marken waren tevens niet in staat 
de vestiging van nieuwe keuterboeren te voorkomen, die zo optimaal van het landgebruik konden 
profiteren. De falende supervisie van de markerechter veroorzaakte eveneens een bedreiging voor 

                                                           
72 Ostrom (1990) 58-90. Naar de acht punten wordt onder meer verwezen door Van Zanden, (1999), 125-126; 
Grupstra (2012), 12 en De Witte en Pinkert, 6-7. 
73 Deels overgenomen naar De Witte en Pinkert (2012). 
74 Ostrom (1990) 
75 Van Zanden (1999), 129.  
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de balans tussen de bevolking en het milieu van de marke. 76 
  In de zeventiende en achttiende eeuw kwam er een nieuwe balans tussen de bevolkingsgroei 
en de verarmde marken. De economie commercialiseerde en veranderde: de vraag naar en productie 
van graan en wol nam toe. Ook de markesystemen veranderden: zo werd een gezworene een 
betaalde markedienaar en had een geërfde geen begrazingsrecht, maar moest hij betalen per stuk 
vee dat hij liet grazen. Ook de hoge mate van politieke stabiliteit speelde een rol in deze periode. 
Volgens Van Zanden kon Hardin’s ‘tragedy’ worden voorkomen als de prijs voor het houden van vee 
hoog genoeg was en de supervisie voldoende. De individuele boer moest op deze manier afwegen of 
de baten van begrazing opwogen tegen de kosten van een nieuw dier: zo kon overexploitatie door 
begrazing worden voorkomen. Ook werd arbeidsdifferentiatie ingesteld, waardoor de groep zonder 
aandeel in de markegenootschap (voornamelijk armen en keuterboeren) non-agrarisch werk kreeg: 
de vraag naar en druk op de gemeenschappelijke gronden nam door deze commercialisering af.77 
  Tot slot beschrijft Van Zanden uitvoerig de markeverdelingen in de negentiende eeuw. Hij 
suggereert dat de verdelingen in de jaren 1860 in Overijssel en Gelderland zo goed als compleet 
waren, terwijl zelfs in de twintigste eeuw nog marken – weliswaar in uitgedunde versie – 
bestonden.78 Dat er vanaf 1840 zonder teveel weerstand door meer marken aan deze moeizame 
verdelingen konden werd meegewerkt, kwam volgens Van Zanden in eerste instantie  door de 
commercialisatie van de plattelandseconomie en ten tweede door de waardevermeerdering van het 
land die de verdeling met zich meebracht.79 
   Van Zanden concludeert dat marken in de vijftiende en zestiende eeuw te maken hadden 
met Hardins’ pessimistische visie, terwijl ze in de zeventiende en achttiende eeuw redelijk volgens 
Ostroms positieve visie functioneerden, doordat zij een nieuwe balans vonden tussen de 
bevolkingsgroei en het grondgebruik. De markeorganisatie werd commerciëler en de uiteindelijke 
verdeling van de marken in de negentiende eeuw was de laatste stap in dit proces dat al sinds de 
zestiende eeuw was ingezet. Door de verdeling werd grondeigendom een investering en was er 
ruimte voor een intensievere veehouderij. Op het laatst refereerden alleen de keuterboeren nog aan 
de oude ‘morele economie’ uit de beginjaren van de marken. Van Zanden eindigt: De treffendste 
paradox van de mark is dat een mark oorspronkelijk is opgericht om de eigendommen van 
grootgrondbezitters te beschermen, maar uiteindelijk een organisatie werd die overwegend de 
landlozen bevoordeelde.80 
  De markegenootschappen tekenden volgens Van Zanden in feite hun eigen doodvonnis: door 
de eigen vastgestelde grenzen probeerden de marken, om met Hardin’s woorden te spreken, free-
riding te voorkomen. Er ontstond daardoor echter een prisoners-dilemma. Commercialisatie en 
marktwerking waren de  enige oplossingen. Het is overigens opmerkelijk dat Van Zanden stelt dat de 
marke oorspronkelijk is opgericht om de eigendommen van grootgrondbezitters te beschermen: in 
de meeste marken op de Veluwe was er helemaal geen sprake van grootgrondbezit; zij waren door 
gewone boeren opgericht.81 
 

                                                           
76 Van Zanden (1999), 130-131, 133-135. De weigering van het schoutambt kan ook te maken hebben met de 
gevolgen van de 80-jarige oorlog en overige noodtoestanden. 
77 Van Zanden (1999), 135-137, 144 en Grupstra (2012), 13. 
78 Van Zanden (1999), 138. 
79 Van Zanden (1999), 142. 
80 Van Zanden (1999), 144. 
81 Inzicht mede tot stand gekomen n.a.v. opmerking Theo Spek september 2013. 
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1.3.4 Theorie De Moor  
De Belgische onderzoeker en huidige hoogleraar in Utrecht De Moor heeft zich, naar aanleiding van 
Ostroms theorieën en Hardins’ artikel, verdiept in het beheer van gemeenschappelijke gronden – in 
het Vlaams ‘gemene gronden’ –  in Vlaanderen en Brabant. Aan de hand van historisch onderzoek 
laat zij zien dat de laatmiddeleeuwse commons wel degelijk goed functioneerden. Volgens de Moor 
vergat Hardin in zijn betoog een aantal belangrijke factoren. Zo schrijft Hardin dat iedereen 
onbeperkt toegang had tot de gemeenschappelijke gronden, er slecht werd gecommuniceerd tussen 
de boeren en iedere boer probeerde zoveel mogelijk persoonlijk gewin uit de gemeenschappelijke 
grond te halen. In deze theorie ziet Hardin volgens de Moor over het hoofd dat de middeleeuwse 
commons wél vormen van organisatie kenden: niet iedereen had onbeperkt toegang en er waren wel 
degelijk duidelijke regels om overexploitatie te voorkomen. De communicatie tussen de boeren was 
kortom helder en er stonden sancties op overtredingen.82 
  De Moor erkent echter wel de problemen free-riding en prisoners-dilemma, en ziet voor het 
toekomstige beheer van commons als oplossing een nieuw systeem, dat het midden houdt tussen 
commercialisatie en staatkundig gereguleerde systemen. Zij noemt hierbij als voorbeeld het succes 
van burgerinitiatieven als in de kinderopvang en ‘broodfondsen’ van ZZP’ers. 83 
 
Theoretische modellen 
In haar casusstudie naar het functioneren van de middeleeuwse Vlaamse meente Gemene en 
Loweiden bij Brugge, heeft De Moor vanuit verschillende invalshoeken onderzocht hoe de gebruikers 
onder druk van sociaaleconomische veranderingen in de achttiende eeuw erin slaagden tragedies te 
vermijden.84 Tijdens dit onderzoek formuleerde De Moor een model dat verwijst naar de ideeën van 
Ostrom en bestaat uit drie componenten: de Common Pool Resource (CPR), de Common Pool 
Institution (CPI) en de Common Property Regime (CPrR). Grof gezegd de hulpbronnen van het 
gemene goed of de gemeenschappelijke bron, de beheerders van het gemene goed en de 
handhaving van de regels betreffende het gemene goed.85 
  

                                                           
82 De Moor (2009), 10-22. 
83 Interview De Moor (4 februari 2013) De Toekomstfabriek (BE).  
84 De Moor (2009), 17. 
85 De Moor (2009 ), 1 en hoorcollege De Moor februari 2013, RUG. 
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Afbeelding 2: driedimensionale benadering van commons door De Moor: Common Pool Resource, Common Pool Institute 
en Common Property Regime (CPR, CPI en CPrR). In het model toont De Moor de interactie tussen de drie elementen.   

 
Deze drie componenten heeft De Moor uitgewerkt in een driedimensionaal model voor het 
benaderen van gemeenschappelijke goederen (commons) (zie afbeelding 2).  Dit model vormde een 
eerste stap voor het operationeel maken van beoordelingscriteria om de lange-termijn interactie 
tussen de drie componenten te kunnen evalueren. Het eerste evaluatiecriterium ‘utility’ (gebruik), 
verwijst naar de mate waarin het gebruik van de bron toereikend is voor de deelnemers. De tweede, 
‘sustainability’ (duurzaamheid), verwijst naar de langdurige beschikbaarheid van het gemene goed in 
de vorm van ecologisch optimum en de derde, ‘equity’ (betrokkenheid), kijkt naar de mate van 
participatie en betrokkenheid van de deelnemers  in het (economisch) gebruik en beheer van de 
common. De interactie tussen CPR, CPI en CPrR vindt plaats binnen het bredere krachtenveld van  
structurele factoren, die onder meer uit de bevolkingsgroei en economische, politieke en sociale 
veranderingen bestaat.86 
  De Moor maakt, aansluitend op Hardins theorie, ook onderscheid tussen een positieve en 
negatieve visie op commons, doch op een geheel andere wijze.  De Moor creëerde een model waarin 
zij op basis van deze visie het debat structuur gaf en visueel maakte (zie afbeelding 3).  
De negatieve visie gaat ervan uit dat commons irrelevant zijn voor de economie, omdat er 
onvoldoende exploitatie plaatsvindt. De gebruikers willen zoveel mogelijk profiteren van de situatie 
en handelen uit eigengewin, waardoor het systeem gedoemd is te mislukken (free-riding). Volgens de 
negatieve visie trekken commons armoede aan waardoor ze armoede creëren.  Ontbindingen van 
commons worden dus intern veroorzaakt. De positieve visie ziet commons als een essentieel 
onderdeel van de agrarische economie. Commons zijn wel degelijk in staat te functioneren, omdat zij 
een dynamische instelling hebben. Zij worden gekenmerkt door een gelijke verdeling onder 
gebruikers en gelijke rechten van meningsuiting. Ontbinding wordt volgens de positieve visie 
voornamelijk veroorzaakt door structurele factoren. 

                                                           
86 De Moor (2009), 3-4,8,10,17. 
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Afbeelding 3: structuring the debates, model van Tine de Moor. 

Samengevat meent De Moor dat sociale, economische en institutionele veranderingen belangrijk zijn 
om het functioneren van een common te begrijpen. Een common is stabiel wanneer deze elementen 
met elkaar in balans zijn en de gebruikers door een hoog deelnemersaandeel een duurzaam 
management, ecologisch optimum, weten te bereiken (gebruik, duurzaamheid en betrokkenheid). De 
common is dan in staat sociaal-economische veranderingen op te vangen en de mogelijke gevaren in 
beeld te brengen. Zo voorkomen zij dat aspecten als bevolkingsgroei en commercialisatie het 
systeem door over- of onder-exploitatie uit balans zouden brengen (CPR, CPrR en CPI). Met dit 
theoretisch model kunnen meerdere casestudies op een zelfde wijze onderzocht worden, waardoor 
helder parallellen en verschillen aanwijsbaar zijn. 87 
  De Moor meent dat Hardin het mis had: er was geen ‘freedom of the commons’, want er 
bestond in de meeste markesystemen een strikte regulatie van toegang tot de gemeenschappelijke 
gronden. De Moor sluit haar artikel dan ook als volgt af: “Alle aspecten maakten een common een 
flexibel instituut dat zich makkelijk kon aanpassen aan veranderende omstandigheden en behoeften. 
Deze formule werkte echter niet voor alle commons, maar een ‘tragedy of the commons’ kan worden 
voorkomen zolang de managers en commoners de regels respecteren.”88 
 

1.3.5 Het IASC  
De Moor is actief binnen het International Association for the Study of the Commons (IASC). Dit 
platform werd in 1989 als International Association for the Study of Common Property opgericht. Het 
IASC is een non-profit vereniging die is gewijd aan het begrijpen en verbeteren van instituties voor 
het collectief beheer van bronnen of middelen die in het leven zijn geroepen of gebruikt worden 
door gemeenschappen in zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen. De doelen van IASC 
zijn: 
 
                                                           
87 De Moor (2009), 17. 
88 De Moor (2009), 18. 
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-de uitwisseling van kennis tussen de diverse disciplines, verschillende gebieden en soorten bronnen; 
-onderlinge uitwisseling van wetenschap en praktische ervaring te stimuleren; 
-passende institutionele vormgeving te bevorderen.89 
 
Bij de IASC zijn experts uit negentig landen aangesloten. Door onderzoekers uit verschillende 
disciplines samen te brengen met praktijkmensen en beleidsmakers, wil het IASC het begrip van 
commons verbeteren en duurzame oplossingen bieden voor deze gedeelde bronnen. Onder 
commons verstaan zij niet alleen gemeenschappelijke gronden en natuurlijke hulpbronnen, maar ook 
elektronische en andersoortige gedeelde bronnen.90 Het IASC is duidelijk aanhanger van de door De 
Moor geschetste positieve visie. Het IASC beweert overigens niet dat commons per definitie een 
betere oplossing zijn voor duurzaam beheer dan het beheer van de bron door de staat of een 
commerciële instelling: zij pleit, net als De Moor, voor institutionele diversiteit. Instituties voor 
collectieve actie kunnen een geschikte manier zijn om bronnen efficiënt en op een duurzame manier 
te beheren, afhankelijk van het type bron en de lokale omstandigheden. 
  Voor het IASC publiceert De Moor regelmatig artikelen, waarbij haar onderzoek naar 
commons een duidelijk actuele en maatschappelijke relevantie laat zien. De resultaten van de 
(IASC)onderzoeken naar zowel vroegere als huidige commons kunnen direct worden ingezet in de 
praktijk.91 
 

1.3.6 Tragedie? 
De Moor, Shaw-Taylor en Warde stellen in de bundel  The management of common land in North-
West Europe, c. 1500-1800 dat het falen (de tragedie) van markegenootschappen op een andere 
manier is gegaan dan Van Zanden suggereert. 92 Het is namelijk niet logisch dat de middelen van 
bestaan bewust worden verwoest door de eigen samenleving. Zoals hiervoor is beschreven, speelt 
volgens  hen  duurzaamheid een belangrijke rol. Het betreft hier niet de ecologische variant van 
duurzaamheid, maar de duurzaamheid van het inkomen per hoofd van de bevolking. Dit betekende 
dat bijvoorbeeld de overgang van bos naar heide geen catastrofe betekende, zoals Van Zanden 
suggereerde, maar slechts een andere vorm van beheer en inkomsten vergde: in plaats van hout 
kreeg men weidegrond en heideplaggen voor het houden van vee.93 
  Dit is een verklaring voor het feit dat marken en buurschappen aan het einde van de 
achttiende eeuw zowel werden beschuldigd van economische overexploitatie als onderexploitatie. 
Met hetzelfde stuk grond kon dus meer geproduceerd worden dan vaak werd gedaan 
(onderexploitatie). Tegelijkertijd bleven de marken achter met de industriële productiestandaarden 
en belastten zij de grond nog meer door de bij hen bekende technieken op grotere schaal toe te 
passen. Dit leidde tot overexploitatie.94 
  Ook tegenwoordig vormen commons een belangrijk en actueel onderwerp binnen veel 
wetenschappelijke disciplines, zoals geschiedenis, sociale wetenschappen, economie en ecologie. De 
Moor past haar common-models toe op huidige debatten en gemeenschappelijke goederen, zoals 

                                                           
89 http://www.iasc-commons.org/about geraadpleegd op 10-05-2013. 
90 ‘The International Association for the Study of the Commons: The leading professional association dedicated 
to the commons’, folder van het IASC. 
91 Interview De Moor (4 februari 2013) De Toekomstfabriek (BE).  
92 De Moor, Shaw-Taylor en Warde (2002), 26-28. 
93 De Moor, Shaw-Taylor en Warde (2002), 26-28; Grupstra (2012) 13. 
94 De Moor, Shaw-Taylor en Warde (2002), 26-28;  Grupstra (2012) 13. 

http://www.iasc-commons.org/about
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collectieve burgerinitiatieven. Deze schieten de laatste jaren als paddenstoelen de grond uit om een 
oplossing te bieden voor problemen die zijn ontstaan doordat zowel de marktwerking als de 
overheden geen oplossing bieden voor   bepaalde lokale problemen. Deze collectieve 
burgerinitiatieven zijn het resultaat van de herontdekking van instituties van collectieve actie.95 In de 
Nederlandse troonrede van 2013 werd dan ook als nieuw adagium de ‘participatie-economie’ 
gelanceerd. 
  
 

  

                                                           
95 Interview De Moor (4 februari 2013) De Toekomstfabriek (BE).  
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1.4 Probleemstelling 

Over het ontstaan, functioneren, beheer en  de ondergang van marken is veel  geschreven en 
onderzocht, zoals hierboven is gebleken. Met deze scriptie wordt een nieuwe casusstudie 
toegevoegd aan de tot dusverre uiterst beperkte voorraad van detailstudies op de Veluwe. Het doel 
is om de ontwikkeling van de samenleving en het landschap in de buurschap van Emst en 
Westendorp op de Noordoost-Veluwe tussen 1700 en 1900 in detail te bestuderen, met speciale 
aandacht voor het gebruik van de gemeenschappelijk gebruikte gronden (commons) aldaar,  en 
vervolgens te analyseren in hoeverre de ontwikkelingen daar ter plaatse kunnen worden verklaard 
met de bovengenoemde theorievorming over commons van De Moor. Was er in deze buurschap 
sprake van tragedie van de gemeenschappelijke beheerde gronden? En in hoeverre voldeed de 
buurschap aan de voorwaarden van Ostrom en De Moor om van een functionerende ‘common’ te 
kunnen spreken? 
   Het onderzoek is qua opzet vernieuwend, omdat behalve naar de chronologie van de 
grondbezitsverhoudingen en gebruiksrechten van het gehele dorpsgebied, ook per gebruikte 
gemeenschappelijke bron wordt gekeken. In casu de enk, de broeklanden, de woeste gronden en het 
watersysteem. De verwachting is dat op deze manier een meer gedifferentieerd  inzicht kan worden 
verkregen over het functioneren van deze buurschap in de nieuwe tijd.  

De centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt:  
Welke veranderingen vonden plaats in het collectieve beheer van de enken, heidevelden, venen, 
broekgebieden en waterlopen  in de buurschap Emst en Westendorp tussen 1722 en 1886, welke 
onderlinge verschillen en overeenkomsten vertonen deze landschapstypen en hoe verhouden de 
ontwikkelingen zich tot de bestaande theorievorming over commons? 
 
 
Deze onderzoeksvraag zal worden beantwoord aan de hand van de volgende hoofd- en deelvragen, 
zodat een breed beeld geschetst wordt over het onderzoeksgebied en de relevante ontwikkelingen 
daarin: 

Hoofdvraag  1:  Welke opbouw en ontstaansgeschiedenis kennen het  natuurlijke landschap en het 
cultuurlandschap van het onderzoeksgebied in hoofdlijnen? 

a) Wat is de ontstaansgeschiedenis en opbouw van het natuurlijke landschap?  
b) Wat vertelt de bodemgesteldheid van het onderzoeksgebied over de bewoningsontwikkeling 

en het landgebruik  van het cultuurlandschap voor 1700? 
c) Waar liepen de grenzen van het dorpsgebied van Emst en Westendorp  in de achttiende en 

negentiende eeuw? 
d) Welke cultuurlandschapseenheden kunnen  in het onderzoeksgebied worden 

onderscheiden? 
e) Wat tonen de toponiemen in het onderzoeksgebied aan over het historisch landgebruik? 
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Hoofdvraag 2: Op welke wijze werden de gemeenschappelijke gronden tussen 1722 en 1795 
beheerd en gebruikt? 
 
      a)     Hoe was de buurschap van Emst voor 1700 georganiseerd?  
      b)  Hoe was het beheer van de gemeenschappelijke gronden van Emst vanaf de achttiende eeuw   
              georganiseerd? 
      b)  Welke ontwikkelingen zijn er te zien in het gebruik, beheer en de organisatie van de 
               buurschap tussen 1722 en 1795?  
      c)  Welke soorten gemeenschappelijke gronden waren er in de  
              buurschap aanwezig en hoe  werden deze gronden beheerd en   
              gebruikt? 
 

Hoofdvraag 3: Op welke wijze werden de gemeenschappelijke gronden tussen 1795 en 1886 
beheerd en gebruikt? 

a) Wat was het grondbezit van de gilde Emst en Westendorp aan het begin van de negentiende 
eeuw? 

b) Welke ontwikkelingen zijn er te zien in het gebruik, beheer en de organisatie van de 
buurschap tussen 1795 en 1886? 

c) Hoe werden de verschillende soorten gemeenschappelijke gronden beheerd en gebruikt? 
d) Op welke manier hebben de markeverdelingswetten invloed gehad op (de ondergang van) de 

buurschap Emst en Westendorp?  

 
Hoofdvraag 4: Hoe verhouden de ontwikkelingen van de buurschap zich tot  omringende 
buurschappen in het Ambt Epe? 

a) Welke overeenkomsten en verschillen bestonden er op organisatorisch gebied tussen de 
Eper buurschappen? 

b) Welke overeenkomsten en verschillen bestonden op het gebied van beheer  van de 
gemeenschappelijke gronden tussen de Eper buurschappen? 

c) Hoe verliep de ondergang van de buurschappen in het Ambt Epe? 

 

Hoofdvraag 5: Hoe verhouden de beschreven ontwikkelingen in het beheer van de verschillende 
collectieve landschapseenheden zich tot de bestaande theorie? 

a) Welke overeenkomsten en verschillen zijn er te constateren tussen enerzijds het beheer en 
gebruik van respectievelijk de enk (1), de weide en venen (2), de broek- en hooilanden (3) en 
het water (4) met anderzijds de algemene bevindingen in de bestaande literatuur? 

b) Voldoet de gilde of het buurschap van Emst en Westendorp aan de voorwaarden van Ostrom 
om van een common te spreken? 

c) In hoeverre past de gilde van Emst en Westendorp in de common-theorieën en modellen van 
De Moor? 

d) Welke conclusies en aanbevelingen kunnen worden getrokken na toetsing van de bestaande 
theorie? 
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1.5 Bronnen en onderzoeksmethoden 

Voor deze casusstudie is veel gebruik gemaakt van de bestaande wetenschappelijke literatuur over 
gemeenschappelijke goederen. In paragraaf 1.3 is een overzicht gegeven van de huidige common-
discussie. Voor de landschapsgeschiedenis en -reconstructie in het onderzoeksgebied zijn historisch-
geografische literatuur en historisch topografische kaarten geraadpleegd. Daarnaast zijn 
overzichtsboeken over etymologie en lokale geschiedenisthema’s als watermanagement en 
landgoederen gebruikt. 
  Voor het geologische en geomorfologische onderzoek zijn bodemboringen, bodemkaarten en 
geo(morfo)logische kaarten van de Veluwe verwerkt in een Geografisch Informatiesysteem (GIS). Op 
deze wijze zijn er enkele nieuwe kaarten ontstaan, die in combinatie met de topografische gegevens 
nieuwe visuele inzichten bieden. 
   Archiefonderzoek heeft veel aan dit onderzoek toegevoegd. In de archieven van Epe, Elburg 
en Arnhem zijn onder andere markeboeken, afrekeningboeken, boerboecken, tynsregisters, 
eigendomsrechten en andere stukken bekeken en geanalyseerd. Zo werden in de achttiende eeuw 
de al eeuwenlang bestaande regels en wetten van de gilde Emst en Westendorp schriftelijk opgesteld 
in het boerboek: Boeregt en wetten van ’t Boeregt Empts en Westendorp.96 Tussen 1773 en 1854 
hield dit Boerrecht de afrekeningen bij.97 Daarnaast had  de gemeente Epe al in 1809, enkele jaren 
voor de kadastrale intekeningen, een inventarisatie aangelegd over de eigenaren en perceelnamen in 
de gemeente, waaronder de Emster Enk.98 
    Door het combineren van deze bronnen, onderzoeksmethoden en literatuur is een 
interdisciplinair onderzoek naar de buurschap van Emst en Westendorp ontstaan dat hopelijk aan de 
lijst van common-casusstudies kan worden toegevoegd.  
  Deze scriptie is zowel chronologisch als thematisch opgebouwd. Zoals in paragraaf 1.4 is 
beschreven, verhaalt dit eerste hoofdstuk voornamelijk over de historiografie over marken en 
buurschappen. Het theoretisch kader wordt geïntroduceerd en de opbouw en indeling van de 
scriptie uiteengezet. In hoofdstuk 2 komt de ontwikkeling van het natuurlijke landschap aan bod. 
Vervolgens worden de aspecten van het cultuurlandschap van de buurschap Emst en Westendorp in 
de achttiende en negentiende eeuw besproken. In hoofdstuk 2 wordt op deze manier een beeld 
gevormd over het onderzoeksgebied.  In het derde en vierde hoofdstuk worden de  
gemeenschappelijk gebruikte en beheerde grondsoorten van respectievelijk de enk, de weide en 
venen, de broek- en hooilanden en het water, elk apart beschreven en geanalyseerd in de twee 
tijdsperiodes (1722-1795 en 1795-1886).99 In het vijfde hoofdstuk worden de ontwikkelingen van de 
gilde Emst en Westendorp kort vergeleken met de omliggende buurschappen in het Ambt Epe. Tot 
slot worden in hoofdstuk zes de onderzoeksresultaten aan het theoretisch kader gekoppeld en naar 
aanleiding van de resultaten aanbevelingen tot vervolgonderzoek gedaan. 
 
  

 

                                                           
96 SE, inv. nr. 1,510/ 197a. 
97 GA, inv. 0366 nr. 48. 
98 SE, inv.nrs. 55 en 56. 
99 1795 markeert de aantrede van de Franse periode in Nederland, die veel politiek-maatschappelijke 
veranderingen met zich meebracht. 
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Schema onderzoeksmethodiek: 

 

  

Hoofdstuk 1 

• Historiografie 
• Theoretisch kader 
• Probleemstelling 

 

Hoofdstuk 2 

• Onderzoek natuurlijk landschap 
• Onderzoek cultuurlandschap 
• Onderzoek toponiemen 

 

Hoofdstuk 3 
• Archiefonderzoek 1722-1795 

• Historisch kaartonderzoek 
• Literatuuronderzoek 

 

Hoofdstuk 4 
• Archiefonderzoek 1795-1886 

• Historisch kaartonderzoek 
• Literatuuronderzoek 

Hoofdstuk 5 

• Vergelijking bevindingen met omgeving en 
soortgelijke buurtschappen. 
 

Hoofdstuk 6 

• Bevindingen eigen onderzoek koppelen 
aan de theorie. 

• Conclusies en aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 2:  Het studiegebied: landschapsopbouw en vroege 
bewoningsgeschiedenis  
 

2.1 Inleiding 

Emst ligt in het noordoosten van Gelderland, in het overgangsgebied tussen het Veluwemassief en 
het IJsseldal. Het landschap en het landgebruik van en rondom Emst variëren sterk over een 
doorsnede van circa tien kilometer. Het dorp Emst ligt op de Emsterenk, een groot akkercomplex 
waar nog steeds akkerbouw wordt bedreven en waaraan ook de buurschap Westendorp is gelegen. 
Ten westen grenst het grondgebied van Emst aan de Veluwe en de Kroondomeinen van Het Loo, 
waar plaatsjes als Gortel en Vierhouten diep in de bossen verscholen liggen. Ten oosten liggen de 
boerderijen en weilanden van het IJsseldal. In het zuiden grenst Emst aan het dorp Vaassen, dat zich 
kenmerkt door de geschiedenis van het landgoed De Cannenburch met haar beken en sprengen. De 
noordkant van Emst wordt afgesloten door de nieuwbouwwijken van Epe en de buurschappen Zuuk 
en Lohuizen. 
  In dit onderzoek wordt vooral gekeken naar het landgebruik en landschapsbeheer van de 
buurschap Emst en Westendorp in de achttiende en negentiende eeuw. Om de verscheidene 
landschappen in het onderzoeksgebied te kunnen doorgronden, wordt in dit hoofdstuk gekeken naar 
welke natuurlijke en cultuurlandschappelijke processen aan de landschappelijke vorming hebben 
bijgedragen. Wat vertellen de landschapseenheden (ook wel landschapstypen) over de vroege 
bewoningsgeschiedenis en het landgebruik  tot circa 1700? Door middel van enkele topografische 
kaarten, die zowel de ondergrond als de achttiende- en negentiende-eeuwse begrenzing weergeven, 
wordt tevens de precieze ligging van het onderzoeksgebied gepresenteerd. 
 

 
Afbeelding 4: de huidige grenzen van het dorp Emst volgens GoogleMaps (geraadpleegd op 27-12-13). 
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2.2 De grenzen van Emst 

Het dorp Emst is vanuit de middeleeuwse buurschap Emst en Westendorp ontstaan, maar de 
precieze grenzen van deze buurschap zijn enkel aan de hand van zeventiende en achttiende-eeuwse 
archiefbronnen te reconstrueren. Uit archiefstukken als het Boerboek (1722) en de kaarten van 
Nicolaes van Geelkercken van het Vossenbroek (1637 en 1640) kan worden vastgesteld dat tot de 
achttiende eeuw het meest oostelijk gelegen land het Emsterbroek tot aan de Grote Wetering 
was.100 In het westen lijkt Schaveren het laatst bijbehorende gehucht te zijn, alhoewel in 
zeventiende-eeuwse processtukken over het Vossenbroek ook enkele goederen onder het westelijk 
gelegen Gortel als Westendorper bezit werden genoemd.101 Het noorden van de buurschap Emst en 
Westendorp werd begrensd door de gilde Epe en Lohuizen. De boerderijen de Esschert, de Kappert 
en de Wolfskampen werden in de zeventiende en achttiende eeuw bij Zuuk gerekend, terwijl de 
Wijnbergen onder Emst vielen.102 Het zuiden van de gilde werd afgesloten door de buurschap Hegge 
en de gronden van het dorp Vaassen en de heren van de Cannenburch.  
   Het is niet precies bekend hoe groot de gilde Emst en Westendorp was, maar uit enkele 
zeventiende-eeuwse processtukken blijk dat het Emsterbroeck –  de verzamelnaam voor de wei- en 
hooilanden van de gilde –  9 hoeven en 21 morgen groot was, waarbij iedere hoeve op 32 morgen 
werd gerekend. De totale oppervlakte van het Emsterbroek was dus 309 morgen, oftewel circa 283 
ha. In 1852 was de gehele buurschap van Emst nog 1462 bunder groot. 103  
  Op 1 december 1827 maakte de landmeter der eerste klasse L.C. Machen het register op van 
de driehoeksmeting in Epe. Hij maakte gebruik van veertien vaste punten in het landschap: tien 
bomen, twee molens, de kerktorens van Oene en Epe en 62 bakens die bij of op herkenbare plaatsen 
werden neergezet. Een van deze bakens was een grote eikenboom op de Emster Enk (letter y). 

Uiteindelijk deelde Machen de gemeente op in 116 driehoeken.104 Vanaf 10 september 1831 liep zijn 
zoon, landmeter A.U. Machen, met onder meer de burgemeesters van Epe, Veessen, Olst, Heerde en 
heren die plaatselijk goed bekend waren, in verschillende etappes de grens van de gemeente Epe na. 
Zij volgden in het oosten vooral de waterlopen en weteringen van de Veluwepolder. Op de Veluwe 
waren doelen (zandhopen en grenspalen), traa-gangen (anti-brandwegen) en droge sloten 
grensbepalend. Ten zuidwesten van Gortel vormden grenspalen van de domeinen de markering van 
de gemeente Epe.105  
  In 1832 werd de kadastrale gemeente Epe en Oene uiteindelijk in twintig secties verdeeld en 
telde de gemeente een totale oppervlakte van 11643,3148 hectare. Hiervan was 6817,6021 hectare 
grond in bezit van 48 rechtspersonen.  De gemeente Epe en Oene was een van de grootste 
gemeentes van het negentiende-eeuws Nederland.106 De meeste grond van de Buurschap van Emst 
lag in de secties I (Het Broek), K (Over de Grift), M (Emst), N (Bloemendaal), O (De Emsterenk) en P 
(de Heide). Alleen de secties M en O telden respectievelijk al 637,1797 en 342,3988 hectare grond. 

                                                           
100 SE, inv.nr. 1,510/197a; GA, inv. 0124 inv.nr. 5181, nr. 77  en inv. nr.5316, nr. 99. 
101 Martens van Sevenhoven (1925), 108. Enkele decennia later zouden Emst en Westendorp onder één gilde 
vallen. 
102 Kouwenhoven (1986), 17. Rond 1634-40 hoorde Wijnbergen bij Westendorp, blijkt uit het proces over het 
Vossenbroek. 
103 GA,  0366 inv.nr. 48; RAG, ing. 0124, inv.nr. 5181, nr. 77; J.J.S. Sloet (1911), 376. Een Veluwse morgen is 
ongeveer 0,93 hectare groot. Een bunder komt vanaf 1816 overeen met een hectare. 
104 Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland (1997), 23. 
105 Kouwenhoven (2008). Zie: http://www.lohuizerbrink-epe.nl/collectie/geschiedenisepe.php 
106 Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland (1997), 21-22; 33. 

http://www.lohuizerbrink-epe.nl/collectie/geschiedenisepe.php
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Martens van Sevenhoven wijst op het feit dat onder andere in de sectie P ‘scheidingslijn domein’ 
staat. Dit verwijst naar de tot de destijds tot de Rekenkamer behorende Kroondomeinen van Het 
Loo. 107  Emst had deze beide secties dus niet in bezit, maar volgens het Kadastraal Minuutplan van 
1832 behoorden enkele gronden of percelen – die met doelen werden begrensd –  wel tot de 
Buurschap van Emst. Er kan dus van worden uitgegaan dat  in de secties N en P veel grond gebruikt 
werd door mensen uit de buurschap Emst. 
 

 

Afbeelding 5: detail van de verzamelkaart van Epe 1832, waarop de grens van de buurschap Emst en Westendorp is 
ingetekend met rood. De gezamenlijk gebruikte heide (Sectie P) is op deze kaart groen omlijnd (eigen bewerking 
Kadastraal Minuutplan der Gemeente Epe 1832). 
 

Uit het Proces-Verbaal der grensbepaling van het grondgebied der gemeente van Epe en Oene valt 
onder meer op te maken dat de zuidgrens van Emst in 1832 als volgt liep:  tussen “(…) het bosch van 
J.H. Armeleshof en H. van Ommeren en het weiland van Isendoorn à Blois tot de ontmoeting eener 
Uitwatering de Middelwetering genaamd.”  Deze grensscheiding passeerde naast vele sloten onder 
meer een greppel die als scheiding diende “tusschen de heide van de Buurschap van Emst en die van 
de Gemeente Vaassen.”  Ook de Kanaaldijk tussen de heide van de Buurschap Emst en de bossen van 
de Heer Isendoorn à Blois onder Vaassen werd als grens genoemd. De heide van de Buurschap Emst 
is nog tweemaal als kant van een sloot vermeld. De andere kant was onder andere in bezit van de 
“Heide van de gemeente Vaassen.” 108 
  Wanneer deze gegevens aan het Kadastraal Minuutplan (KMP) van 1832, de gegevens uit het 
processtuk Vossenbroek (1637, 1640) en het Boerboek (1722) worden gekoppeld, lijken de secties 
I,K,M,N, O en een gedeelte van P gezamenlijk het Emster (en Westendorper) gilde te vormen. Op 
basis van Het KMP 1832 is dan ook een reconstructie van de grenzen gemaakt zoals de gilde Emst en 
Westendorp deze voor 1700 en sowieso na 1832 waarschijnlijk kende.109  

                                                           
107 Martens van Sevenhoven (1925), 108. 
108 Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland (1997), 41. 
109 Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland (1997); GA, ing. 0124, inv. 5185 nr. 77; SE inv.nr. 
1,510/197a. 
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Afbeelding 6: begrenzing van de gilde Emst-Westendorp in 1832, ingetekend op de Topografisch Militaire Kaart van 1850. 
De grens volgt grotendeels wegen en doelen (grenspalen). Opvallend is de uitstulping langs de Grift bij Oene: de grens 
lijkt hier de loop van een sloot of oude beek te volgen. Wellicht de leidijk van Oene? (bron: eigen GIS-bewerking). 
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2.3 Het natuurlijke landschap 

De Veluwe staat van oudsher bekend als een zeer reliëfrijk deel van Nederland. Dit kenmerkende 
reliëf is grotendeels ontstaan door geologische processen die zich over een periode van miljoenen 
jaren hebben afgespeeld. Ook de IJsselvallei is in meerdere fases ontstaan en bevat verscheidene 
grondsoorten. Hier volgt een samenvatting over de belangrijkste actoren in de ontstaanswijze en 
opbouw van de verschillende bodemlagen en de geomorfologie. 

2.3.1 Geologische opbouw van het landschap 
De Veluwe is grotendeels ontstaan in het Pleistoceen (circa 2.600.000-10.000 BP). Voor de komst van 
de ijstijden hadden riviersystemen ter hoogte van de Noordoost-Veluwe dikke lagen zand, grind en 
leem afgezet. Deze fluviatiele afzettingen van de Boven-Noordzee Groep bestonden voornamelijk uit 
de voorlopers van de Rijn (stroomrichting zuidwest-noordoost) en het Eridanos-riviersysteem 
(stroomrichting noordoost-zuidwest). In het onderzoeksgebied vormden deze afzettingen onder 
meer de Formaties van Waalre en Peize.110 Deze formaties liggen grotendeels op de Formatie van 
Maassluis (gevormd in het Vroeg Pleistoceen, 2.600.000-1.400.000 BP), de Formatie van Oosterhout 
(gevormd in het Plioceen, 5.3-2.6 miljoen BP) en op de Formatie van Breda (gevormd in het Mioceen, 
23-5 miljoen BP). Dit zijn alle mariene afzettingen uit de Boven-Noordzee Groep.111 
   In het Saalien (300.000-125.000 BP), de voorlaatste ijstijd van het Pleistoceen, werd bijna 
heel Noord-Europa en geheel Nederland onder een dikke laag landijs bedekt. Tot de komst van het 
Saalien was de Veluwe een redelijk vlak gebied, maar tijdens het Saalien vond in verschillende stadia 
opstuwing plaats van de Vroeg- en Midden-Pleistocene afzettingen. Tijdens deze processen zijn 
onder meer de stuwwallen van de Veluwe en het tongbekken van de IJsselvallei gevormd.112   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 7 links: de loop van de riviersystemen uit het Pleistoceen. 
Afbeelding 8 rechts: het grondgebied van Emst ligt grofweg in het rode vierkant, op de overgang van de Veluwse stuwwal 
naar de glaciale bekkens  
(Berendsen, 2004, 163 www.geologievannederland.nl).  

                                                           
110 Mulder, Geluk, et al. (2003), 299 en 314-315. 
111 Berendsen (2004), 160-161; Grupstra (2012), 24; S.M. ten Houte de Lange (1977), 26. Mulder, Geluk et al. 
(2003) 314-315.  
112 Berendsen (2004), 159-160. 
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Omdat de ijskappen en gletsjers de landmassa voor zich uit stuwden en zich tevens periodiek 
terugtrokken, werden de afzettingen in meerdere fases enorm hoog opgestuwd. De oudere 
rivierafzettingen met daarin de ‘witte zanden’ van het Eridanos-riviersysteem en de ‘bruine zanden’ 
van het Rijnsysteem, werden door het stuwende ijs bijna verticaal en dakpansgewijs afgezet.113 Op 
het grondgebied van de buurschap Emst is de overgang naar de stuwwallen van de Veluwe goed 
zichtbaar even ten westen van Schaveren, waar het landschap vrij steil omhoog loopt en de wei- en 
akkerlanden in bossen overgaan. Een van de steilste stuwwallen ligt tussen Elburg en Epe in: de 
Woldberg – in de streek ook wel als ‘De Knobbel’ bekend. 
 

 

Afbeelding 9: zeventiende-eeuwse kaart van waarschijnlijk Blaauw. De stuwwallen zijn op deze kaart als grote heuvels 
ingetekend ten westen van ’t Scholtt Ampt Eepe (SE, digitale collectie). 

 
Aan het einde van het Saalien en in het begin van het Eemien (130.000-80.000 BP), smolten het 
landijs en de ijskappen. Door het smeltproces ontstonden verschillende smeltwaterriviertjes die 
richting het door het landijs gevormde tongbekken van de IJsselvallei stroomden. Het sediment dat 
door deze smeltwaterstromingen werd meegevoerd en achtergelaten, wordt tot de Formatie van 
Kreftenheye ( 150.000- 10.000 BP) gerekend.114 Deze formatie bestaat voornamelijk uit stenen, grind, 
zand, leem en klei. Het afstromende smeltwater vormde door de bevroren bovengrond nieuwe 
geulen, de zogenaamde droogdalen. Deze dalen doorsnijden als een soort aders de hellingen van de 
stuwwallen. Het door het smeltwater meegevoerde materiaal belandde via deze dalen op lager 
gelegen plekken en de al bestaande beekdalen.115 Ook het diepe tongbekken van de IJsselvallei werd 

                                                           
113 Jager en Smit (2011), 187. 
114 www.dinoloket.nl, geraadpleegd op 16-04-2013; Mulder, Geluk et al. (2003), 299 en 332-334. 
115 Jager en Smit (2011), 189. 
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met dit materiaal opgevuld. In het tongbekken van de IJssel ligt onder de fluviatiele Formatie van 
Kreftenheye tevens een kleine laag van de glaciale Formatie van Drenthe (zie boorresultaten 
afbeelding 11).116  
  Na de zachtere periode van het Eemien kwam de laatste ijstijd, het Weichselien (80.000-
10.000 BP). Het landijs bereikte dit keer Nederland niet, maar door het koude klimaat veranderde 
Nederland in een toendralandschap: de bodem was permanent bevroren waardoor vegetatie 
nauwelijks kon groeien. De wind kon vrij spelen met de grondafzettingen uit het Saalien en Eemien. 
Dit door de met name sterke westenwind verplaatste dekzand, wordt in het onderzoeksgebied 
getypeerd als de eolische Formatie van Boxtel (500.000- 0 BP).117  Het dekzand is in het 
onderzoeksgebied vooral in laaggelegen gebieden afgezet, zoals  in de droogdalen ten oosten van de 
Emsterenk en in langgerekte ruggen tegen de flanken van de Oost-Veluwse stuwwal.118 Lange tijd 
heeft men gedacht dat dit dekzand afkomstig was uit het Noordzeebekken, maar mineralogisch 
onderzoek heeft aangetoond dat het dekzand vanuit de omgeving is verstoven.119  
  In het Holoceen (11.700 BP – heden) heeft de IJssel meerdere lagen zware en lichte zavel en 
klei afgezet: de zogenaamde rivierkomgronden en rivieroeverwallen. Deze afzettingen staan als de 
Formatie van Echteld (10.000- 0 BP) bekend en worden in het oosten van het onderzoeksgebied 
plaatselijk afgedekt door eolische afzettingen van de Formatie van Boxtel.120 De oostelijke weide- en 
hooilanden van Emst (het Emsterbroek) zijn gesitueerd op  deze rivierkomgronden en –oeverwallen 
van de jongere kleiafzettingen van de IJssel. Onder de klei ligt de doorloop van de stuwwallen, zoals 
deze nog tegen de flanken van de Veluwe zichtbaar is. Het is dus goed mogelijk dat diep onder de 
Formaties van Boxtel en Kreftenheye prehistorische resten als grafheuvels aanwezig zijn – net als op 
de hogere delen van de Veluwe. Het grondgebied van Emst kende tot aan de komst van de jonge 
rivierafzettingen, circa 200.000 BP,  in het IJsseldal een groter zandlandschap dan nu het geval is.121 
Wat later in het Holoceen is in de diepere smeltwaterdalen en beekdalen van de Veluwe veen 
ontstaan (de Formatie van Nieuwkoop). Op laaggelegen plaatsen is het over het algemeen 
mesotroof, op hooggelegen plaatsen oligotroof veen.122 Onderzoek van het veen uit vennetjes heeft 
uitgewezen dat het meeste veen jonger is dan 700 v. Chr. en ouder dan 1400 jaar n. Chr.123 
Waarschijnlijk zijn rond Emst venen als het Woesteveen en Pollenseveen in deze periode ontstaan.  
    

  

                                                           
116 Mulder, Geluk et al. (2003), 337. 
117 www.dinoloket.nl geraadpleegd op 16-04-2013. 
118 Ten Houte de Lange (1977), 26 en Jager en Smit (2011), 189. 
119 Berendsen (2004),192. 
120 Mulder, Geluk et al. (2003), 332-333. 
121 Opmerking Theo Spek, 4 september 2013. In mei 2014 zijn ter hoogte van Wapenveld in het IJsseldal 
prehistorische vondsten gedaan uit het Neolithicum in de dieperliggende zandlagen. Zie 
http://www.nu.nl/binnenland/3773946/prehistorische-vondsten-ontdekt-langs-ijssel.html.  
122 Berendsen (2004), 192. 
123 Ten Houte de Lange (1977), 24. 
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In het Holoceen raakte de Veluwe grotendeels bebost. In latere tijden zijn deze beboste en 
hooggelegen dekzanden vooral door toedoen van de mens gaan stuiven. Het materiaal van deze 
stuifzanden is nog armer aan fijne bestanddelen dan de dekzanden waaruit zij ontstonden.124 Door 
toedoen van stuifzanden zijn zelfs enkele dorpen, waaronder Kootwijk, door de mens verlaten. Of er 
in de omgeving van Emst om deze reden dorpen zijn verdwenen, is niet bekend. Gezien de 
verscheidene lagen dek- en stuifzand uit de Formatie van Boxtel, is het goed mogelijk dat ook in het 
onderzoeksgebied middeleeuwse nederzettingen door toedoen van stuifzanden zijn verplaatst. De 
overgang van de zand- naar de kleigronden van de IJsselvallei is in het landschap moeilijk zichtbaar 
en laat zich vooral zien als kleine heuvels in de weide, bijvoorbeeld ter hoogte van de Lobrink. 
 

 

 

Afbeelding 10: Actueel Hoogtebestand Nederland met daarop de grens van Emst en de boordwarsdoorsnede van 
Schaveren tot aan de Boerderij Het Hinkel  weergegeven (bron: eigen GIS-bewerking AHN2). 
Afbeelding 11: boordwarsdoorsnede Schaveren tot Het Hinkel bij het Vossenbroek (www.dinoloket.nl en Alterra 
Wageningen, landschappelijke verkenning Emst Zuid (2011), 14) 
 

                                                           
124 Ten Houte de Lange (1977), 26. 
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2.3.2 Geomorfologische opbouw van het landschap 
De verschillende vormen van het landschap en de processen die tot deze vormen hebben geleid, 
oftewel de geomorfologie, is in het onderzoeksgebied goed te onderscheiden. Zo is het landschap op 
de hogere delen van de Veluwe kenmerkend voor het stuwwallandschap, dat bestaat uit zandige 
heuvels die in het Saalien gevormd zijn onder de hoge druk die het landijs veroorzaakte. Het 
smeltwater heeft in dit landschap diepe geulen achtergelaten, die nu op de geomorfologische en 
bodemkaarten als droogdalen zijn ingetekend.125 Hoog in deze droogdalen ontstonden dorpen en 
gehuchten als Gortel en Niersen.126 Een van deze droogdalen, die is gevormd in het Eemien, loopt 
tweetakkig vanaf het Gortelse bos naar Schaveren waar beide takken zich samenvoegen en als één 
stroomdal langs Emst richting Vaassen voeren. De geul buigt ten zuiden van de Emsterenk richting 
het westen af naar en voorbij het kanaaltje de Grift. In dit droogdal is in het Holoceen het voor Emst 
economisch belangrijke (papiermolen)beekje De Smallert ontstaan. Het droogdal is overigens 
nauwelijks met het blote oog waarneembaar. 
 
 

 

Afbeelding 12: in het hedendaagse landschap is de Smallert op de meeste plekken slechts als smalle sloot herkenbaar 
(eigen foto). 

 
De geomorfologie bestaat in het westen van het onderzoeksgebied uit stuwwallen en 
stuwwalglooiingen, waartegen enkele stuifzandruggen zijn afgezet. Stuifzanden zijn ontstaan door 
overbegrazing van de veld- en heidegronden in het Holoceen, waardoor de humuslaag werd 
aangetast en het onderliggende dekzand (de Formatie van Boxtel) vrij spel door wind en water 
kreeg.127 In het middengebied, aan de voet van de stuwwallen, liggen hoofdzakelijk 
daluitspoelingswaaiers met welvingen en vlakten van sneeuwsmeltwaterafzettingen uit het einde 
                                                           
125 Ten Cate en Maarleveld (1977), 83 en 34.  
126 Renes (2007), 24. 
127 Grupstra (2012),28. 
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van het Saalien en begin van het Eemien (afbeelding 13). Tussen deze afzettingen liggen verspreid 
droogdalen (2R3 en 3R3) en enkele smeltwaterheuvels. Grondboringen laten zien dat in de 
droogdalen en de vlakten behalve zand, ook op enkele meters diepte hier en daar veenlagen in de 
bodem aanwezig zijn (code 4G3).128   
  Het oostelijk gedeelte van het onderzoeksgebied bestaat vooral uit jonge rivierafzettingen 
(oeverwallen en komvlakten) van de IJssel. Op het grensgebied van de sneeuwsmeltwatervlakte en 
rivierkomvlakten komen veel dekzandruggen voor (3K14), die vaak door het gebruik van de bodem 
als bouwland zijn opgehoogd. Tot slot liggen in het onderzoeksgebied twee grote ontgonnen 
veenvlakten en enkele andere vlakten en hoogtes, die door toedoen van de mens ontstaan zijn, zoals 
de grote vuilnisbelt bij Schaveren.  

 

 
 
Afbeelding 13 : geomorfologische kaart van het onderzoeksgebied met grensweergave. (eigen bewerking. (Bron: 
Koomen, A.J.M., G.J. Maas en J. Onderstal, Geomorfologische kaart van Nederland schaal 1:50.000, Wageningen 2008).  
 
 

  

                                                           
128 Ten Cate en Maarleveld (1977), 46;  www.dinoloket.nl, geologische boormetingen. Geraadpleegd op 05-07-
2013. 
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2.3.3 Bodemkundige opbouw van het landschap 
De grondeenheden van het onderzoeksgebied laten de bodemkundige opbouw van het landschap 
zien, zoals deze na de geo(morfo)logische processen door de mens is gevormd. Uit de bodemkaart is 
af te leiden op welke wijze de mens het landschap de afgelopen eeuwen heeft gebruikt. De 
bodemkundige opbouw heeft veel te maken met de geo(morfo)logische ondergrond: het gebruik van 
het landschap is afhankelijk van het type bodem. Zo is het rivierdallandschap op een andere manier 
gebruikt en gecultiveerd dan de hoger gelegen stuwwallandschappen.  
In 1997 heeft er in en rondom Emst een groot aantal grondboringen plaatsgevonden. Met behulp van 
deze boorresultaten is de ondergrond om de circa 100 meter zeer goed te analyseren. Om een 
overzichtelijke kaart te maken voor deze paragraaf, is echter gekozen om gebruik te maken van de 
bodemkaart op een iets grotere schaal. 129 
 
De stuwwallen 
Op de stuwwallen zijn voornamelijk haar-, veld-, laar- en enkele holtpodzolgronden aanwezig. De 
haarpodzolgronden verwijzen naar het gebruik van de grond als heidelandschap. De voedingsstoffen 
zijn jarenlang uitgespoeld in de dekzanden en stuifduinen.130 Door het dunne ijzerbandje wordt de 
beworteling soms sterk verstoord, wat aanleiding kan geven tot het ontstaan van vennen, zoals dat 
op verschillende plaatsen in de nabijgelegen Kroondomeinen en in het Pollenseveen het geval is.131  
De veldpodzolen verwijzen eveneens naar landschappelijk heide- en veldgebruik en komen voor in de 
natte gedeelten van de uitspoelingswaaiers. Laarpodzolen zijn veldpodzolen met een dikker 
cultuurdek dat is ontstaan door jonge en lichte landbouwactiviteiten, zoals kampontginningen. 
Laarpodzolen liggen dan ook vaak aan de randen van enken. De holtpodzolgronden hebben een rijke 
humusbovenlaag, wat erop wijst dat hier bosbouw heeft plaatsgevonden; meestal is deze grond nog 
steeds bebost. 132   
 
Het dekzandlandschap 
Vanaf het stuwwallandschap en het dekzandlandschap lopen veel beekeerdgronden richting het 
IJsseldal. Zij komen over het algemeen voor in sommige dalen en langs de lage randen van de Veluwe 
en bestaan uit een donkere bovengrond op gebleekt zand met roestvlekken.133 In het 
onderzoeksgebied komen ook de weinig op de Veluwe aanwezige gooreerdgronden voor. De bodem 
is hier natter en dat uit zich in het grondgebruik, want er zijn voornamelijk graslanden gesitueerd. De 
gooreerd- en beekeerdgronden volgen precies de loop van de droogdalen en afvoerloze laagten. 
Deze erosiedalen bestaan uit een leemondergrond en zijn gevuld met dekzand. Het vocht dat door 
het dekzand heen zakt komt niet door de leemlaag, waardoor er plassen ontstaan. In het Holoceen is 
op deze gronden dan ook veen gevormd, wat op enkele plaatsten terug is te vinden. Het 
voornaamste verschil tussen beekeerd- en gooreerdgronden is, is dat de beekeerdgronden 
roesthoudend zijn terwijl gooreerdgronden roest arm zijn en zich beperken tot de bovenloop van de 
beekdalen.134 
  Ter hoogte van de Emsterenk zijn de hoge zwarte enkeerdgronden dominant: deze grond is 

                                                           
129 www.bodemdata.nl, geraadpleegd op 04-07-2013. 
130 Bodemkaart van Nederland, toelichting (1979) 94.   
131 Ten Houte de Lange (1977), 31. 
132 Ten Houte de Lange (1977), 33 en Bodemkaart van Nederland, toelichting (1979), 74-75. 
133 Ten Houte de Lange (1977), 29. 
134 Bodemkaart van Nederland (1991), 33. 
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ontstaan door eeuwenlange intensieve bemesting met potstalmest, bosstrooisel en heideplaggen en 
is vaak meer dan 50 cm diep.135 Deze oude bouwlanden dateren uit de vijftiende en zestiende eeuw 
en zijn niet, zoals eerder werd aangenomen, al duizend jaar oud.136 Hun vorming eindigde rond 1900 
toen kunstmest de traditionele plaggenmest verving. De meeste enkeerdgronden liggen op de 
overgang van hoog naar laag langs de rand van de Veluwe. Op deze plekken werd de akkerbouw niet 
geplaagd door hoge grondwaterstanden, maar was het water wel op redelijke diepte bereikbaar. Op 
de meeste enken zijn vooral de beste gronden als eerste in gebruik genomen, namelijk de 
moderpodzolgronden. In Emst lagen deze op de daluitspoelingswaaier, die rijk was aan de uit de 
bruine zanden gespoelde mineralen.137 
 
Het IJsseldal 
Verder richting het IJsseldal liggen voornamelijk hoge bruine enkeerden, vlierveengronden, moerige 
eerdgronden, vlakvaaggronden en kalkloze poldervaaggronden. De bruine kleur van deze enkeerden 
wijst op het gebruik van gras- en heideplaggen in het verleden. Deze werden gestoken in relatief 
ijzerrijke natte zandgronden, wat tot een bruine kleur van het latere plaggendek leidde.138 De laatste 
twee bodemtypen wijzen op de dekzand- en stuifzandgronden die liggen op de overgang van de 
daluitspoelingswaaiers van de stuwwallen naar de kleilagen in de IJsselvallei. De vlakvaaggronden zijn 
ontstaan door stuifzanden op de dekzanden waar de vegetatie in de loop van de tijd door overmatig 
kappen, branden, veeweiden en plaggenslaan was vernield. Vlakvaagronden liggen meestal in 
uitgestoven laagten waarvan de ondergrond bestaat uit dicht gepakt dekzand.139 De 
poldervaaggronden zijn oude riviergronden met zowel een licht als zwaar kalkloos zavel- en kleidek. 
Deze sedimenten heeft de rivier de IJssel in het laat Pleistoceen en vroeg Holoceen afgezet. 140 
Poldervaaggronden komen enkel in het noordoosten van de Veluwe (de IJsselvallei) voor en zijn al 
eeuwenlang als grasland in gebruik.141  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135 www.bodemdata.nl; Bodemkaart van Nederland (1991),31. 
136 Spek (2004), Hoofdstuk 14.  Onder meer Ten Houte de Lange (1977, pagina 33) beweert dat 
enkeerdgronden zijn ontstaan door landbouwsystemen van ruim 1000 jaar oud. 
137 Ten Houte de Lange (1977), 33. 
138 Opmerking Theo Spek 22 oktober 2013. 
139 Ten Houte de Lange (1977), 35. 
140 Bodemkaart van Nederland (1991), 43. 
141 Ten Houte de Lange (1977), 36. 
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Afbeelding 14: de bodemkaart op de  Topografisch Militaire Kaart  van 1850 geprojecteerd (bron: eigen 
GIS-bewerking). 
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2.4 De vroege bewoningsgeschiedenis 
 

2.4.1 Steentijd en Bronstijd 
De eerste menselijke vondsten op de Veluwe zijn van jagers-verzamelaars uit de Steentijd en bestaan 
uit relicten als vuurstenen pijlpunten en vuistbijlen van voor 9.000  v. Chr (het Paleolithicum).142 De 
meeste archeologische vondsten uit het Laat Paleolithicum en het Vroeg Mesolithicum (circa 10.000 
– 5.500 v. Chr) zijn aan de randen van de stuwwallen gevonden.143 In de omgeving van Epe vormt een 
vuistbijl van de Neanderthalers de vroegste aanwijzing van menselijke aanwezigheid.144 
 De volgende bewoningssporen in de omgeving van Emst zijn van de Trechterbekercultuur uit circa 
3.400-2.800 v. Chr. Zij vestigden zich op de oostflank van de Veluwe nabij de vele beken en 
stroompjes die schoon en helder water vanaf de Veluwe richting het IJsseldal voerden.145  Het 
landschap van zowel de Veluwe als de IJsselvallei bestond in die tijd nog grotendeels uit een zwaar 
ontwikkeld loofbos. De toenmalige Veluwebewoners maakten gebruik van shifting cultivation, wat 
inhield dat zij stukken bos afbrandden en de vruchtbare as over hun akkers uitstrooiden. De 
nederzettingen verplaatsten zich regelmatig, omdat branden en de manier van landbouw de grond 
uiteindelijk uitputten.146 Het is aannemelijk dat dorpen als Vaassen regelrecht zijn voortgekomen uit 
een gemeenschap van deze prehistorische boerenkolonisten.147 
  Tussen het Laat-Neolithicum en de Midden-Bronstijd (2800- 1200 v. Chr) werd door de 
Enkelgraf-, Klokbeker- en Wikkeldraadculturen begonnen met het bouwen van grafheuvels waarin 
overledenen werden bijgezet.148 Op de Noordoost-Veluwe vormen enkele concentraties van 
grafheuvels op elkaar aansluitende rijen. Tussen Niersen en Schaveren ligt een mooi voorbeeld van 
een zuidwest naar noordoost georiënteerde grafheuvelrij met twee zijvertakkingen (afbeelding 15). 
De grafheuvels zijn hier op de overgang van de stuwwal naar de daluitspoelingswaaiers gesitueerd en 
wijzen op een prehistorische route tussen beide buurschappen. Het blijft echter onbekend of de 
grafheuvels in een bos- of heidelandschap werden aangelegd en waarom ze op deze specifieke 
locaties gebouwd zijn. Het is zeer aannemelijk dat in de Bronstijd grote afstanden werden afgelegd. 
Zo is in een grafheuvel in Vaassen een honingkleurige vuurstenen dolk aangetroffen waarvan de 
steen afkomstig is uit de omgeving van Le Grand-Pressigny, Midden-Frankrijk.149  
  Naast de grafheuvels  vormen ook de vele urnvelden bekende archeologische vondsten op de 
Noordoost-Veluwe. Deze zijn over het algemeen iets jonger dan de grafheuvels en werden vanaf 
circa 1300 v. Chr (de Bronstijd) tot ver in de IJzertijd aangelegd en gebruikt. De doden werden 
gecremeerd en de as werd in urnen gegroepeerd bijeengezet. Een urnenveldheuveltje werd meestal 
door een greppel begrensd. Uit deze periode zijn zowel in Tongeren als Epe enkele (koker)bijlen 
gevonden.150 
                                                           
142 Ten Houte de Lange (1977), 67-79; Horst (2011), 36;  Alterra (2011), 24. 
143 Horst (2011), 36. Horst verwijst naar het onderzoek van Louwe Kooijmans uit 2010 (Hazenberg Archeologie). 
144 Jager en Smit (2011), 190. 
145 Jager en Smit (2011), 19. 
146 Ten Houte de Lange (1977), 69-70; N. Grupstra (2012), 34. 
147 Jager en Smit (2011), 19 en 193. 
148 Jager en Smit (2011), archeologisch overzicht achterin de publicatie. 
149 Jager en Smit (2011), 19-21, 195; http://www.grafheuvels.nl/vitruvius4_2008.php , geraadpleegd op 04-07-
2013. 
150 Jager en Smit (2011), 198, 200 en archeologisch overzicht achterin de publicatie; Kouwenhoven; 
http://www.ampt-epe.nl/publicaties/42-canon-van-epe/122-01-de-eerste-bewoners geraadpleegd op 08-07-
2013.  
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2.4.2 IJzertijd 
Langs en aan de uiteinden van de prehistorische grafheuvelroute, zijn bij Schaveren en Niersen 
raatakkercomplexen uit de IJzertijd (circa 800-0 v. Chr.) gevonden. In het verleden noemden 
archeologen deze raatakkers celtic fields, omdat zij ten onrechte dachten dat het landbouwsysteem 
door de Kelten was aangelegd.151 Raatakkers worden getypeerd door circa 30 bij 30 meter grote 
percelen die door lage walletjes zijn omringd en zodoende een raatstructuur vormen. Door het 
stapelen van plaggen, struiken en stenen werden de wallen in de loop van de tijd steeds hoger.152 Op 
de raatakkercomplexen werd waarschijnlijk wissellandbouw toegepast, waarbij een veld voor een 
bepaalde periode als akkerland in gebruik was om vervolgens enige tijd braak te liggen – een 
methode die in de late middeleeuwen eveneens op de enkgronden werd toegepast. Wanneer een 
veld braak lag, werd er vee geweid of een nieuwe boerderij gebouwd. Onder archeologen bestaat 
geen consensus over het gebruik van de wallen: enerzijds bestaat de theorie dat deze waren bekleed 
met eikenhakhout om de wind te breken; anderzijds bestaat de perceptie dat aan het einde van de 
gebruiksperiode niet de veldjes, maar de wallen werden bewerkt. De raatakkercomplexen uit de 
IJzertijd bedekken gedeeltelijk het gebruikte land uit de Steen- en Bronstijd. 153 
  Het complex bij Niersen (Vaassen) meet een oppervlakte van 76 ha en is tussen 1967 en 1969 
door J.A. Brongers uitgebreid onderzocht.154 Het complex bij Schaveren, dat tegenwoordig onder het 
dorpsgebied van Emst valt, werd in 2003 door C. van Baarle onderzocht. Dit raatakkercomplex ligt 
ten zuiden van de Smallertse beek bij de buurschap Schaveren.155  
 De raatakkercomplexen van Schaveren en Vaassen zijn in ieder geval van 800 v. Chr tot 150 na Chr. 
in gebruik geweest. De woningen van de boeren lagen waarschijnlijk in het akkercomplex, maar 
werden door de wisselbouw vermoedelijk regelmatig verplaatst. Bij het onderzoek van Brongers in 
Vaassen werden grondsporen van een boerderij uit de late IJzertijd blootgelegd. Ook werden er 
vondsten gedaan die erop wijzen dat het gebied al eeuwenlang daarvoor werd bewoond en in 
gebruik was. Omstreeks 150 na Chr. zijn de bewoners geleidelijk aan naar elders vertrokken.156  
 De raatakkercomplexen van Niersen en Schaveren liggen, net als de rij grafheuvels en enkele 
leemkuilen, waarschijnlijk aan oude routes die van het zuiden naar het noorden over de Veluwe 
liepen. Dit traject van Niersen naar Epe komt vermoedelijk grotendeels overeen met wat nu de 
Langeweg, Woesterweg en Kerkstraat is.157 
 

  

                                                           
151 http://www.epe.nl/internet/cultuur-sport-en-vrije-tijd_3967/item/celtic-fields_7181.html, geraadpleegd op 
03-07-2013.  
152 Horst (2011), 39. 
153 Jager en Smit (2011), 31, 34 en 200. 
154 Brongers (1972) en http://www.missgien.net/project0/archief/00002244.html geraadpleegd op 17-10-2013. 
155 C.A. van Baarle (2004), 27-28. 
156 Jager en Smit (2011), 34-35. 
157 http://www.epe.nl/internet/cultuur-sport-en-vrije-tijd_3967/item/celtic-fields_7181.html, geraadpleegd op 
03-07-2013; Kouwenhoven, Historische vereniging Ampt Epe. Zie  http://www.ampt-epe.nl/publicaties/42-
canon-van-epe/123-02-het-historische-wegennet geraadpleegd op 09-07-2013. 

http://www.epe.nl/internet/cultuur-sport-en-vrije-tijd_3967/item/celtic-fields_7181.html
http://www.missgien.net/project0/archief/00002244.html
http://www.epe.nl/internet/cultuur-sport-en-vrije-tijd_3967/item/celtic-fields_7181.html
http://www.ampt-epe.nl/publicaties/42-canon-van-epe/123-02-het-historische-wegennet
http://www.ampt-epe.nl/publicaties/42-canon-van-epe/123-02-het-historische-wegennet
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2.4.3 Romeinse tijd 
Uit de Romeinse tijd (50 v. Chr – 400 n. Chr) zijn in het onderzoeksgebied weinig sporen gevonden. 
De Romeinen vestigden zich niet ten noorden van de limes, maar handelden wel met de Germaanse 
bevolkingsgroepen uit Noord-Europa. Mogelijk kochten zij hout en eekstoffen (voor leerlooien) van 
de Veluwse stammen. In de omgeving van de Langeweg zijn restanten gevonden van een Romeinse 
weg, wat erop kan duiden dat ook de Romeinen gebruik maakten van de oude handelstrajecten die 
noord-zuid over de Veluwe liepen.158 De Romeinen introduceerden in Noordwest-Europa de ijzeren 
keerploeg, wat op termijn samen met de stuifzanden in de vroege middeleeuwen (450-1000 n. Chr) 
de ondergang van de raatakkercomplexen betekende.159  

 

 

Afbeelding 15: fragment van de Archeologische verspreidingskaart in Emst en omstreken (Stork (2002) en de 
Provincie Gelderland). 

  

                                                           
158 Kouwenhoven, Historische vereniging Ampt Epe. http://www.ampt-epe.nl/publicaties/42-canon-van-
epe/123-02-het-historische-wegennet geraadpleegd op 09-07-2013. 
159 http://www.epe.nl/internet/cultuur-sport-en-vrije-tijd_3967/item/celtic-fields_7181.html, geraadpleegd op 
03-07-2013. 

http://www.ampt-epe.nl/publicaties/42-canon-van-epe/123-02-het-historische-wegennet
http://www.ampt-epe.nl/publicaties/42-canon-van-epe/123-02-het-historische-wegennet
http://www.epe.nl/internet/cultuur-sport-en-vrije-tijd_3967/item/celtic-fields_7181.html
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2.4.4 Middeleeuwen (circa 400-1500 n. Chr.) 
Vroege middeleeuwen 
Op de bruine zanden van de stuwwal en de rijkere leemhoudende dekzanden onderaan de 
stuwwalflank zette de prehistorische bewoning zich tot in de vroege middeleeuwen voort.160 Tussen 
de vijfde en achtste eeuw na Chr. zijn echter zowel op de Veluwe als in de steden van de IJsselvallei 
(onder andere Zutphen en Deventer) nauwelijks sporen van bewoning aangetroffen, wat er op kan 
duiden dat tussen het einde van de Romeinse periode (ca.  400 n. Chr) en de volle middeleeuwen de 
Noordoost-Veluwe zeer dun bevolkt was. Toch zijn er uit de vroege middeleeuwen sporen van 
menselijke activiteit in de vorm van landbouwoverblijfselen en hout- en ijzerproductie gevonden.161     
   In de vroege middeleeuwen leefde men voornamelijk van akkerbouw en veeteelt. Het 
weiden gebeurde met koeien, varkens en schapen.162 Bij Schaveren, waar een schaapvoorde de 
Smallert kruiste, is naast een voorde ook een landweer ontdekt, die waarschijnlijk een hogere 
verbinding vormde tussen het Pollense veen en een veengebied nabij het huidige Hanendorp en een 
middeleeuws akkergebied ter hoogte van Schaveren begrensde.163 Het grootste deel van de 
veestapel bestond uit runderen, die men weidde op de heidevelden in de buurt van de 
nederzettingen. De varkens werden in de bossen geweid, waar zij de eikels en jonge loten opaten 
zodat de bosbodem open bleef.164 In de bossen nam het aantal eiken onder andere toe vanwege de 
eikenhakhoutteelt. Het eekschillen van de eiken in het voorjaar diende voornamelijk de 
houtskoolproductie. Houtskool werd veelvuldig in de ijzerindustrie toegepast, die bloeide tussen de 
zevende en negende eeuw. De houtskool verhitte klapperstenen in veldoventjes, waardoor de 
stenen smolten en barsten zodat het ijzer kon worden gewonnen. De ijzerindustrie heeft over de 
gehele Veluwe sporen achtergelaten in de vorm van ijzerkuilen en ijzerslakken; de restanten van het 
ijzersmelten.165 De productie van grote hoeveelheden houtskool resulteerde naar alle 
waarschijnlijkheid in een sterke aantasting van het vroegmiddeleeuwse bos op de Veluwe.      
  In de vroege middeleeuwen bestonden er al rechten omtrent het grondgebruik op de 
Veluwe. Een afgebakend gebied rondom de agrarische nederzettingen vormde het gezamenlijke 
bezit van de dorpelingen die recht op de gronden hadden. Daarnaast waren grote delen van de 
Veluwe in handen van de elite, die soms haar eigendommen afstond aan Duitse kloosters in ruil voor 
een sober leven of Gods bescherming.166 Vanaf de achtste eeuw verspreidde het Christendom zich 
over de Veluwe. Predikers als Lebuïnus en zijn opvolger Liudger waren de eersten die de heidense 
Veluwebewoners bekeerden.167 

  

                                                           
160 Horst (2011), 39.  
161 Bouwer (2011), 43 en N. Grupstra (2012), 36. 
162 Barends (2010), 37. 
163 Van Baarle in 2012. Zie: http://www.handelenwandelopdeveluwe.nl/index.php/artikelen/11-
schapenwasplaats-bij-emst.html 
164 N. Grupstra (2012), 37 en Dirkx  (1997), 42. 
165 Moerman (1928), Moerman (1968/1969) 23, 25, 26  en Jager en Smit (2011), 207. Renes (2007), 26. Een 
klappersteen is een leembrok waaromheen ijzererts is gekristalliseerd.  Deze stenen zijn tijdens het Saalien 
ontstaan, omdat lagen van leem en ijzer naast en op elkaar kwamen te liggen en werden samengeperst door 
het stuwende landijs. 
166 Jager en Smit (2011), 206-207. 
167 Jager en Smit (2011), 205; Theo Spek (2010), 103. 

http://www.handelenwandelopdeveluwe.nl/index.php/artikelen/11-schapenwasplaats-bij-emst.html
http://www.handelenwandelopdeveluwe.nl/index.php/artikelen/11-schapenwasplaats-bij-emst.html
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Volle middeleeuwen 
In de volle en late middeleeuwen, circa 1000 tot 1500 na Christus, groeide de bevolking op en rond 
de Velua aanzienlijk. De eerste historische vermelding van het onderzoeksgebied stamt dan ook uit  
1176, waar in een charter van bisschop Godefridus de plaatsen Heerde, Hattem en Epe tot 
zelfstandige kerspels werden gemaakt.168  Tot die tijd was de kerk van Epe de moederkerk van de 
kapellen van Hattem, Heerde, Vorchten,  Oene en Vaassen. Vanwege de groeiende bevolking werden 
Heerde en Hattem zelfstandige kerspels en vielen voortaan alleen Oene en Vaassen nog onder de 
kerk van Epe.169 Het is aannemelijk dat de kerken van Epe en Vaassen al enkele eeuwen voor deze 
akte aanwezig waren, gezien het feit dat bij de herbouw van de Vaassense kerk resten van tufsteen 
zijn gevonden. Deze uit Duitsland geïmporteerde steen werd al sinds de negende eeuw in de 
Nederlandse kerkenbouw toegepast.170  
  De eerste schriftelijke aanwijzing over het bestaan van Emst betreft een veertiende-eeuwse 
melding over de Emsterhof, de woonplaats van de Veluwse rechters. Het is bekend dat de meeste 
bisschoppelijke domeinen of hoven op of aan vruchtbare grond gelegen waren. Zo liggen in Salland 
meerdere domeingoederen op de flanken van enkgronden. Deze domeinen vormen een belangrijke 
aanwijzing voor een vroege buurschap en bijbehorende ontginningen. De Emsterhof ligt aan de rand 
van de Emsterenk, maar het is niet bekend of de hof uit een bisschoppelijk goed is ontstaan. 171 
 
Het middeleeuwse landschap 
De groeiende bevolking en de toename van landbouwactiviteiten had gevolgen voor het 
middeleeuwse landschap. Het bosareaal van de Veluwe werd in de late middeleeuwen flink 
uitgedund. Door overmatige houtkap, maar vooral door overbeweiding, waarbij dieren de jonge 
loten opeten en daarmee voorkomen dat het bos zich herstelt, verdween de ondergroei. Dit leidde in 
enkele gebieden tot ontbossing en hevige zandverstuivingen. Nederzettingen die door de stuifzanden 
werden bedreigd kregen een omwalling of werden verplaatst. Bossen en heide verschraalden, 
alhoewel de leem- en grindrijke stuwwalgronden van de Noordoost-Veluwe het niet zo erg te 
verduren hadden als de dekzandgebieden op de westflank van de Veluwe. 172  
   De buurschappen rond de Emsterenk hadden door hun ligging op de luwe oostflank van de 
Veluwe veel minder last van noordwester- en zuidwesterstormen, waardoor het areaal 
zandverstuivingen hier minder groot was dan op de West- en Noord-Veluwe.173 In het 
onderzoeksgebied vonden (voor zover bekend) alleen op de hoger gelegen heidegronden ten 
noordwesten en westen van Gortel zandverstuivingen plaats.  Zo werd tussen 1730 en 1734 de 
zandgraaf voor  het zand tussen Nierssen en Wissel ingeschakeld, maar werd in 1750 en 1764 door 
de ambtsjonkers van Epe aan de Gedeputeerden van het kwartier van Veluwe bericht dat in het 
ambt geen zanden waren. Het kwam hun dan ook overbodig voor om locaties voor zandraden 

                                                           
168 SE, Charter uit 1167, voormalig inv. 8 vo. 4; Nijhoff (1855), 390-391. 
169 http://www.epe.nl/internet/geschiedenis_217/item/gemeenteterritoir_2.html geraadpleegd op 08-07-
2013. 
170 Kouwenhoven, Historische Vereniging Ampt Epe, http://www.ampt-epe.nl/publicaties/42-canon-van-
epe/51-03-kerstening- geraadpleegd op 09-07-2013. 
171 De Jonge (2008),6; Spek (2010), 111-112. Zie voor meer informatie over de Heren- en leengoederen rond de 
IJssel: Milis (1981), Van Kesteren (1984), Spek (2010) en Van Vliet (2002). In hoofdstuk drie wordt dieper 
ingegaan op het ontstaan van de Emsterhof. 
172 Renes (2007), 26; Grupstra (2012), hoofdstuk 2. 
173 Opmerking Theo Spek, september 2013. 
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(opgehoogde wallen ter voorkoming van verstuivingen) aan te wijzen.174 Hierbij moet overigens 
vermeld worden dat de landweer bij Schaveren wellicht óók een stuifzand kerende functie heeft 
gehad. 
   Rond Otterlo en Kootwijk is duidelijk aanwijsbaar dat tussen de negende en zestiende eeuw 
mede als gevolg van zandverstuivingen in een rap tempo de lager gelegen gronden werden 
ontgonnen.175  Ook bij Emst zijn al in de  veertiende eeuw lagere veengebieden als het Emsterbroek 
en het even zuidelijker gelegen buurschap Nijbroek ontgonnen, maar een direct verband tussen 
zandverstuivingen en veenontginningen is hier niet aanwijsbaar.  

 

Afbeelding 16: uitsnede van de kaart van Christiaan ‘sGrooten 1559. Tussen ‘Eepe’  en  ‘Vayssen’ ligt de ‘Emssrynck’ 
(Emsterenk), met daarnaast twee molens (‘Muelen’) en ‘De Burgh Muele’. Tongeren en Gortel lijken op deze kaart van 
plaats verwisseld te zijn (Christiaan ‘sGrooten 1559). 

 
   
 

  

                                                           
174 Van Veen (1986), 117. 
175 Wartena (1975), 27 en Jager en Smit (2011), 209. 
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Het waterbeheer 
Over de waterbeheersgeschiedenis van de Veluwe is, in tegenstelling tot het beheer van de 
gemeenschappelijke gronden, veel bekend. Voor zover het is na te gaan, waren er al rond 800 na Chr. 
ontginningen op de Veluwe, zoals in de buurt van Elburg, Putten en Brummen. Deze werden 
waarschijnlijk grotendeels vanuit de Duitse kloosters die grote goederencomplexen in het gebied 
bezaten, geëxploiteerd.176 
   Aan het begin van de tiende eeuw startte het graafwerk voor de eerste wetering op de 
Veluwe. Later volgden ontginningen op grote schaal. Het in tijns uitgeven van woeste gronden aan 
(Duitse) kloosters, die het vervolgens ontgonnen, legde de graaf van Gelre bepaald geen windeieren. 
Door het innen van belastingen als de grove en smalle tienden, de novale tienden en de handwissel, 
kreeg Reinald II in de veertiende eeuw ruim eenderde van al zijn tijnsopbrengsten uit het Nijbroek. 177  
   In 1370 werd het Dijkgraafschap Veluwe gesticht om de afwatering van de Veluwe naar de 
IJssel te reguleren. De Grote Wetering  werd sindsdien in meerdere fases  aangelegd. Met het graven 
van de Grift werd het water van de vele beken en sprengen beter afgevoerd. Toen in 1328 per 
‘landbrief’ van de hertog het startschot werd gegeven voor de aanleg van de in het IJsseldal gelegen 
polder en buurschap Nijbroek, moesten de omliggende kerspels, waaronder Epe, hun beken en 
wateren die aan het Nijbroek grensden op eigen kosten bedijken. 178 
  Vanaf het einde van de zestiende eeuw begon men de verschillende beeklopen te 
kanaliseren. Beken werden uitgebreid en omgeleid om extra water te genereren voor de 
watermolens die werden gebruikt in de bloeiende koper- en papierindustrie. Ook werden er nieuwe 
waterbronnen gegraven, de zogenaamde sprengen, om de beken van meer water te voorzien. Deze 
sprengenbeken waren tot het begin van de twintigste eeuw een van de belangrijkste bronnen voor 
economische activiteiten op de oostflank van de Veluwe. 179 
   De dorpen op de oostrand van de Veluwe, waar ook Epe, Emst en Vaassen onder horen, 
waren meer gericht op de IJssel dan op de dorpen aan de overzijde van het Veluwemassief, die juist 
op de Zuiderzee waren georiënteerd. Alhoewel het Veluwemassief tussen beide zijden door weinig 
wegen werd doorsneden, bezaten burgers uit steden als Elburg ook aan de oostzijde van de Veluwe 
grondontginningen, zoals het Nijbroek.180 
   

  

                                                           
176 De Jonge et al., (2007), 11-13. 
177 De Jonge et al., 2007, 8, 16-17. De Jonge vermeld dat de inkomsten van de graaf van Gelre beduidend hoger 
waren dan die van de vorsten van omringende gebieden. Hierdoor kon hij zelfs als geldschieter fungeren voor 
zijn zwager koning Edward III van Engeland tijdens het begin van de Honderdjarige Oorlog. 
178 De Jonge in Veluws water (2007), 25-26, 29, 31. 
179 Jager en Smit (2011), 19. Zie voor meer informatie over de watergeschiedenis en sprengenbeken van de 
Veluwe Hagens (1998) en De Jonge (2007). 
180 Renes (2007), 24. Zo is de stad Elburg sterk verbonden aan de ontginning van het Nijbroek en bezaten de 
heren van Putten en later de familie Feith veel gronden in en rondom Epe. Zie hoofdstuk 3 en 4. 
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2.5 Het historische cultuurlandschap 

Zoals uit paragraaf 2.3 is gebleken, bestaat het landschap van het onderzoeksgebied grofweg uit drie 
landschapseenheden, namelijk het stuwwallandschap, het dekzandlandschap en het rivierlandschap. 
Op deze drie basiseenheden liggen afzettingen die het stuifzandlandschap en veenlandschap 
typeren. 
 
Het historische cultuurlandschap dat zich op deze ondergrond heeft gevormd, bestaat uit 
verschillende eenheden. Op zowel de historische als moderne topografische kaarten is te zien dat het 
grondgebied van de gilde Emst en Westendorp uit enkgronden, weilanden, veen- en heidevelden en 
waterlopen bestaat.  Dit was in de achttiende eeuw ook het geval. In het Boerboeck van 1722 wordt 
onder meer gesproken over de volgende gebruiksvormen van de grond:181 
-Emsterenk; 
-Emsterbroeck;  
-Veenen en Heijde; 
-Weteringen, dijcken en leijgraven. 

Deze vier eenheden vormen in de rest van het onderzoek de basis van waaruit het landschapsgebruik 
en –beheer wordt geanalyseerd. De introductie van de eenheden gebeurt op grond van de 
negentiende-eeuwse situatie. 
  

                                                           
181 SE, inv. nr. 1,510/ 197a. 
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2.5.1 De Emsterenk 
De Emsterenk vormt letterlijk het middelpunt van het onderzoeksgebied. Vrijwel alle betrokken 
buurschappen en gehuchten liggen aan en rond de enk. De enk bestond in de negentiende eeuw uit 
kleine akkers, die elk door een individuele boer of de buurschap van Emst en Westendorp werden 
onderhouden.182 Over de enk liep de belangrijke weg van Vaassen naar Epe, van waaruit meerdere 
zandpaden richting de akkers liepen. Deze hoofdweg vormde een van de belangrijkste noord-
zuidroutes in de achttiende en negentiende eeuw. De enk werd afgesloten door wallen, bosschages 
en heggen. Op die manier werd voorkomen dat loslopend vee de gewassen opat.  Om diezelfde 
reden was waarschijnlijk ook de hoofdweg op de enk met een hek omheind.183 
 

 

Afbeelding 17: de Emsterenk ligt tussen de buurschappen Schaveren, Laarstraat, Westendorp, het Vossenbroek, Lobrink, 
Emst en de Achterenk in (eigen GIS-bewerking van TMK 1850).  
 

  

                                                           
182 SE,inv. nr.  55. Goederen en landerijen die zich als eigendommen onder het Carspel Epe bevinden (1809). 
183 Zie kaart van De Man uit 1802 in hoofdstuk 3. Opmerking van G. Kouwenhoven. 
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2.5.2 Het Emsterbroek  
Ten westen van de Emsterenk ligt de polder Emsterbroek. Dit gebied kenmerkt zich door de smalle 
en langgerekte verkaveling en de weteringen die het water richting noordelijke richting afvoeren.  
Het natte gebied is waarschijnlijk al in de middeleeuwen ontgonnen voor de turf en graslanden die 
het opbracht. Het Emsterbroek werd in de negentiende eeuw voornamelijk als hooi- en weiland 
gebruikt en ligt tussen de Nieuwe Wetering en Grote Wetering in. Ten zuiden wordt het broek 
begrensd door de Leidijk. De belangrijkste weg door het Emsterbroek was de Emsterdijk, die vanaf de 
Schobbertse brug richting Welsum aan de IJssel liep. 
 

 

Afbeelding 18: het Emsterbroek ligt ten oosten van de Emsterenk en de Grift (eigen GIS-bewerking). 
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2.5.3 De heide en venen 
Het vee van de bewoners rond de Emsterenk werd voornamelijk op de gemeenschappelijk gebruikte 
heide, venen en groenlanden geweid. Via zandpaden trokken de kuddes over de velden heen. De 
veestapel bestond voornamelijk uit schapen, maar ook koeien werden in de negentiende eeuw veel 
gehouden. De schapen werden vanuit schaapskooien op  onder meer de Emsterenk dagelijks naar de 
velden geleid. Koeien werden waarschijnlijk op braakliggende akkers en hooilanden gehouden. De 
heggen, bosjes en wallen voorkwamen in deze situatie juist de ontsnapping van vee. De 
plaggenbemesting voor de enk- en kampgronden was afkomstig van de heide. De turfwinning was 
van de venen afkomstig. 
 

 

 

Afbeelding 19: de venen (links boven), groenlanden (rechts boven) en heide (onder) in het onderzoeksgebied (eigen GIS-
bewerking). 
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2.5.4 Waterlopen 
Zowel de hooggelegen gronden op het Veluwemassief als de overgangsgronden op het 
dekzandlandschap en de lage gronden in het IJsseldal worden door waterlopen doorkruist. Op de 
oostelijke Veluwewal zijn dit natuurlijke beken, gekanaliseerde beken en gegraven sprengenbeken. 
Op de overgang van de zandgronden naar het IJsseldal stroomde het (waarschijnlijk) in de negende 
eeuw gegraven kanaal De Grift. In de negentiende eeuw is parallel aan De Grift het Apeldoorns 
Kanaal gegraven. In de polders ten westen van het Apeldoorns Kanaal lopen vier à vijf weteringen, 
waarop vele sloten zijn aangesloten. Alle weteringen stromen ten noorden van Oene in de Grote 
Wetering. Zowel laatstgenoemde als De Grift en het Apeldoorns Kanaal monden ter hoogte van 
Hattem In de IJssel uit. Door deze gegraven waterlopen werd het gebied beheersbaar voor de 
landbouw. Toch bleven plekken als het Vossenbroek en het Pollense Veen zeer nat. Dit had te maken 
met het kwelwater dat ondergronds en via de beekdalen vanuit de hoge Veluwestuwwallen richting 
het IJsseldal stroomde. 
 

 

Afbeelding 20: de beken en weteringen van Emst. Respectievelijk de Smallertse en Nijmolense beek; de Klaarbeek van 
Epe en Zuuk; het kanaal De Grift en de drie weteringen, de Nieuwe, Middel en Grote Wetering. Rechtsonder is de Nieuwe 
Weteringe van het Nijbroek zichtbaar (projectie op detail TMK 1850). 
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2.6 Toponiemen 

Binnen de gilde Emst en Westendorp zijn op de negentiende-eeuwse topografische kaarten en de 
Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT) 1832 veel buurschappen, veldnamen en boerderijnamen 
zichtbaar. Ook in de achttiende-eeuwse protocolstukken en de Boerrechten van Emst en Westendorp 
zijn vele toponiemen te onderscheiden. Wat vertellen de belangrijkste buurt- en veldnamen over het 
landschappelijke gebruik? 
 

 

Afbeelding 21: de toponiemen rond de Emsterenk (nettekening TMK 1850). 

 
 

2.6.1 Buurschappen aan de Emsterenk 
Emst  
Als plaats wordt Emst voor het eerst in 1255-1256 genoemd als Emze. In 1263 wordt over de Emeze 
geschreven. Tussen de veertiende en zeventiende eeuw staat in de meeste bronnen Empze, Enpse of 
Empse. In 1418 wordt van de Empser enge gesproken. Vanaf de zeventiende eeuw is het meestal 
Emst. De herkomst en betekenis zijn volgens Van Berkel en Samplonius duister. Men vermoedt hierin 
een oude waternaam, een afleiding van het Germaanse *ama, dat ' natuurlijke waterloop'  betekent. 
De slot -t is jong. Ook D. Otten vermoedt dat Emst een waternaam is, zoals Ems en Eems.184 
  Bovenstaande uitleg lijkt een plausibele verklaring, aangezien Emst en de Emsterenk als 
hoogte op een daluitspoelingswaaier tussen verscheidene beekdalen liggen. Het is echter ook zeer 
goed mogelijk dat Emst afstamt van het Germaanse naamselement *emni. Dit betekent vlakte of 

                                                           
184 Van Berkel en Samplonius (2006) 126; Otten (1987), 48. Ook plaatsnamen als Epe, Eems en Vemde zijn aan 
deze uitleg verwant. 
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vlakgelegen gebied. Ook het oud Engelse  *emnet   staat voor “a plane, a plateau, a level ground”.  
Uit deze naamsverklaringen kan ‘hoger gelegen plateau’ worden afgeleid . Het Drentse Emmen, waar 
de middeleeuwse nederzetting op een zeer vlak en hooggelegen keileemplateau van de Hondsrug 
ligt, komt wat dat betreft zeer overeen met Emst, waar de Emsterenk en buurschappen op een groot 
en vlak dekzandplateau liggen.185 
   Van de naam Emst of Empse is de naam Emsterenk en daaropvolgend Achterenk afgeleid. 
Deze veldnaam verwijst naar het grondgebruik als akkerland (enk).  Een belangrijke factor in de 
naamsverklaring van Emst is de aanwezigheid van de Emsterhof. De Emsterhof heeft vanaf de late 
middeleeuwen tot de achttiende eeuw waarschijnlijk een belangrijke rechterlijke rol gespeeld.  De 
dertiende-eeuwse vermelding Van Emze of Emse verwijst namelijk naar het verblijf van de Veluwse 
richters.186 Ook zou de Emsterhof de boerderij zijn die in de Staat der bezittingen van Herbert van 
Putten uit 1313 de ‘den hoff thoe Emps’ wordt genoemd.187 Alhoewel in negentiende-eeuws 
archiefmateriaal nauwelijks over de Emsterhof gesproken wordt, is de kans groot dat de Emsterenk 
en indirect de buurschap Emst van deze hof zijn afgeleid (of vica versa). 
 

 

Afbeelding 22: de Emsterhof (links in de verte) bestaat nog steeds als boerderij aan de Emsterenk en ligt vlak aan de 
voormalige spoorweg. (eigen foto). 

 

 

 

 

 

                                                           
185 Gedachtengoed Jan ter Laak en Theo Spek (mededeling 2013); A.H. Smith, English Place-name Elements.  
186 De Jonge (2008), 6. In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de functie van de Hof thoe Emsse. 
187 Otten (2002), 128. 
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Westendorp  
 Westendorp betekent volgens Van Berkel en Samplonius “het (vanuit de Grift) westelijk gelegen 
dorp” en wordt voor het eerst in 1637 als zelfstandig gilde genoemd.188  Het is opmerkelijk dat 
Westendorp op de kaart van De Man in 1812 ten westen van de Emsterenk ligt en op latere 
negentiende-eeuwse kaarten een stuk oostelijker gesitueerd is. Het kan dus zijn dat Westendorp 
verplaatst is en oorspronkelijk in de omgeving van de Laarstraat lag, maar het is plausibeler dat 
Westendorp op de vroegste kaarten verkeerd is aangewezen.189  Het is niet duidelijk ten westen van 
welk oriëntatiepunt Westendorp gesticht is. Ten oosten van Westendorp ligt het Emsterbroek.      
   Volgens D. Otten moet  onder de gilde Westendorp een onderdeel of afsplitsing van een 
marke worden verstaan. Afgaande op de Boeregten en wetten vant Boeregt Empts en Westendorp uit 
1722, werd Westendorp vanaf de achttiende eeuw als afzonderlijke buurschap  bij Emst ingelijfd. De 
met dorp samengestelde namen behoren overigens tot de jongste plaatsnamen.190 In enkele vroeg 
zeventiende-eeuwse transporten wordt gesproken over de Westerbroek en Westerlo nabij de 
Emsterenk; misschien de voorgangers van Westendorp? 191 

Schaveren  
Schaveren wordt voor het eerst genoemd in 1534, waar onder de rubriek ‘In den Ampte van Epe’ de 
plaats als Schaeffoerde wordt genoemd. In een rapport over heidebranden op de Veluwe uit 1598 
wordt Schaveren als Schaefferden geschreven. In het Boerboeck wordt over Schaferden gesproken en 
in de negentiende eeuw was Schaverden gangbaar. Het lijkt erop dat Schaveren oorspronkelijk een 
schaapvoorde was. –voorde komt van het Germaanse furdu, dat de betekenis ‘doorwaadbare plaats 
in een beek’ heeft (zie onder meer Coevorden).192 Dit zou betekenen dat bij Schaveren een 
doorwaadbare plaats in de beek en moerasgronden van de Smallert heeft gelegen. Waarschijnlijk 
vormde dit een prima oversteek voor de schaapskuddes: een schaapvoorde. Deze theorie wordt 
onder meer ondersteund door Van Baarle, die aansluitend aan de schaapsvoorde een landweer heeft 
ontdekt.193  
 
Lobrink  
In achttiende-eeuws archiefmateriaal wordt gesproken over de Lobrinck in het kerspel Emst. Volgens 
Otten is het de aanduiding  van een veldnaam  en werd het later pas een buurschapsnaam.194 Lobrink 
is een samenstelling van lo (open bos, bosweide) en brink (gras, rand, erf om de boerenhoeve, 
dorpsplein).195 De buurschap ligt, net als Westendorp, op de oostelijke punt van de Emsterenk, waar 
de daluitspoelingswaaier en droogdalen het IJsseldal induiken en de drogere grond overgaat in lage 
natte (broek)landen, zoals het Vossenbroek en de Emsterbroek. Waarschijnlijk lag hier in de 
middeleeuwen een bosrijk gebied met een brink waar het vee dagelijks verzameld werd om naar de 
weidegronden te gaan. Ook is het mogelijk dat het woord brink hier de betekenis van ‘rand’ heeft. In 
dat geval zou Lobrink de ‘rand van de bosweide’ kunnen betekenen. Een brink maakte in zowel 

                                                           
188 Van Berkel en Samplonius (2006), 492. 
189 Dit laatste vermoeden ook Evert de Jonge en Gerrit Kouwenhoven. 
190 Otten (1987), 94. 
191 De Jonge en Van den Enk (1995), 554. 
192 Otten, (1987), 75. 
193 Van Baarle, zie http://www.handelenwandelopdeveluwe.nl/index.php/artikelen/11-schapenwasplaats-bij-
emst.html  
194 Otten (1987), 63. 
195 Van Berkel en Samplonius (2006), 276.  

http://www.handelenwandelopdeveluwe.nl/index.php/artikelen/11-schapenwasplaats-bij-emst.html
http://www.handelenwandelopdeveluwe.nl/index.php/artikelen/11-schapenwasplaats-bij-emst.html


 

55 
 

Drenthe als op de Veluwe onderdeel uit van de markegrond.196  Hoe het ook zij, dit toponiem heeft 
duidelijke connecties met het vroegere beweidingssysteem, want ook op de zeventiende-eeuwse 
kaart van het Vossenbroek (zie hoofdstuk 3) wordt er gesproken over de ‘gemeente offte Lobrink’.197  

Laarstraat  
De straatnaam is afgeleid van de veldnaam het Laer, dat samen met Laarenk in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw in een aantal archiefstukken voorkomt.198  De Laarenk werd in 1525 al als Lerijncks 
vermeld in een koopakte.199 Aan het einde van de zeventiende eeuw werd Laerstraete nog als 
straatnaam van de buurschap Westendorp vermeld, maar in 1770 werd Laerstrate gerangschikt 
onder de ‘buurschappen en gilden’.200  Laar verwijst naar een intensief benut bos of een bosweide: 
een open stuk in het bos, meestal op wat lager gelegen grond. Straat verwijst waarschijnlijk naar 
buurt of weg. 

Hegge  
Van Berkel en Samplonius vermelden dat in 1721 is voor het eerst sprake van d’Hegge. In de 
negentiende eeuw wordt van Hegge gesproken en in 1848 komen daar ook Achter Hegge en Voor 
Hegge bij. 201 In 1605 en 1612 werd er echter in stukken van de leenkamer ook al melding gemaakt 
van goederen aan de Emsterenk genaamd Hegge en de Haege.202 In veldnamen heeft hegge de 
betekenis 'bij de haag, omheining', maar ook 'land dat begroeid is met laag struikgewas, bos'. Op de 
Zuidwest-Veluwe kwamen bijvoorbeeld vanaf de late middeleeuwen veel heggen voor: dit waren 
hakhoutbossen die door kloostergenootschappen of hertogen werden beheerd en geëxploiteerd.203 
   In 1535 werd een bos bij Vaassen overigens die Vogelhegge genoemd. Wellicht stamt het 
huidige Hegge hiervan af: het valt al eeuwen onder het kerspel Vaassen en ligt net op of over de 
grens met Epe. Het is goed mogelijk dat de Hegge onderdeel was van het landgoed De Cannenburch. 

Het Vossenbroek  
Het Vossenbroek is een moerassig, nat en laaggelegen stuk grond ten oosten van de Emsterenk en 
Lobrink, tegen de Grift aangelegen naast de landerijen van boerderij de Havercamp. Deze naam 
wordt in de  zestiende eeuw voor het eerst als veldnaam Vossenbroeck genoemd en heeft 
waarschijnlijk betrekking op de aanwezigheid – en mogelijk ook overlast - van vossen op deze plek.204 
De waterregulering stond in de zeventiende eeuw meerdere malen in rechtszaken ter discussie (zie 
hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.3). Op negentiende- eeuwse topografische kaarten werd het Vossenbroek 
als landgoed Vorstenbroek afgebeeld. 

  

                                                           
196 Bouwer (2008), 67. 
197 Opmerking Theo Spek 8 -12-2013.  
198 Otten (1987), 63.  
199 SNWV, Elburg. Archief Het Feithenhof, ing. 1008, nr. 811.  
200 Otten (1987),63. 
201 Van Berkel en Samplonius, 2006, 185. 
202 De Jonge en Van den Enk (1995), Deel IV. 548, 554.  
203 Zie voor een uitgebreid onderzoek over Heggen op de Zuidwest-Veluwe Brouwer (2008). 
204 Otten (2002), 66 en 166. 
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2.6.2 Buurschappen grenzend aan Emst 
Epe 
De plaats Epe wordt voor het eerst in een akte van 1176 als de Ape genoemd. Later werd het als Eep, 
Ep, Epe, en Eepe geschreven. Waternamen en plaatsnamen met het toponymisch element *apa 
komen in Nederland, België, Noord-Frankrijk en in Duitsland voor. *apa is een Germaans woord dat 
‘rivier, stroom’ betekent en afstamt van * apjô-; 'land aan rivier'. betekent. Het overgrote deel van de 
hydroniemen met *apa in Nederland is tegenwoordig een plaatsnaam.205 In 1176 was Epe al 
uitgegroeid tot een kerkelijk en bestuurlijk centrum van betekenis. Het is dus aannemelijk dat het 
toponiem Epe al ver voor 1176 bestond.206 
 
Vaassen 
Vaassen wordt al aan het einde van de achtste eeuw genoemd als villa Fasna. In de twaalfde eeuw 
worden Falsum en Fassen genoemd.  In 1294-1295 spreekt een bron over apud Vasyn en in de 
veertiende eeuw is sprake van Vasnon. De herkomst en betekenis is onbekend. Volgens Van Berkel 
en Samplonius wijzen de oude vormen niet in de richting van het grondwoord *fahs 'haar, ruw soort 
gras', zoals bij Vasse het geval is.207 Otten voegt hieraan toe dat het element vas of ves vooral in het 
Duitse taalgebied in veel waternamen voorkomt (Vasbach, Fessbach). Daarnaast kan het zijn dat de 
uitgang –en afkomstig is van heim.208 In dat geval zou Vaassen ‘plaats aan water’ betekenen.  
 
Oene 
Ook van Oene is de herkomst en betekenis onbekend. Het dorp wordt voor het eerst in de 
zeventiende-eeuwse kopie van de eerder besproken akte uit 1176 genoemd als ‘et ad capellam de 
Unen’. In de dertiende eeuw wordt achtereenvolgens over Vone, Hoynen en Oen gesproken. Oene 
was gezien de kapel en de frequente vermelding in het archiefmateriaal een nederzetting van enig 
belang.209 Een waarschijnlijke verklaring is *ône, wat ‘water, beek’ betekent (bijvoorbeeld de 
Rhône).210 Qua geografische ligging zou dit plausibel zijn, want Oene ligt op een zandkop in het 
IJsseldal. Het is aannemelijk dat in de vroege middeleeuwen de IJssel dichter langs Oene stroomde 
dan tegenwoordig het geval is. 
 
Zuuk 
In 1390 wordt Zuuk voor het eerste vermeld als Groot- en Klein-Zutwike; dit waren waarschijnlijk 
twee boerderijen. In 1526 wordt Zueck genoemd. Tussen de zestiende en negentiende eeuw is het 
Zuik of Zuuk. Zuuk is een dialectafleiding van Zuidwijk; 'zuidwijk, zuidelijk gelegen vestigingsplaats.’ In 
de namen Suikerkamp en Suikerbrug (Wapenveld) is suiker een samentrekking van zuidwijker, naar 
het goed Zuidwijk.211  Zuuk ligt ten zuiden van Epe. 

Gortel 
Het midden in de bossen gelegen Gortel wordt voor het eerst in de 14e eeuw als Gurtell genoemd. 
Vanaf de zestiende eeuw schrijft men Gortel. De naam verwijst naar de vorm van een samenstelling 

                                                           
205 Van Berkel en Samplonius (2006), 129.  
206 Otten (1987), 50. 
207 Van Berkel en Samplonius (2006) 456. 
208 Otten (1987) 84. 
209 Otten (1987), 72. 
210 Van Berkel en Samplonius (2006), 329. 
211 Van Berkel en Samplonius (2006), 528. 
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met –lo (bos). De oude vormen wijzen niet in de richting van Grotel (groot open bos). Voorgesteld is 
uit te gaan van *goor-t-el; 'drassige open plaats in het bos'.212 Geografisch gezien zou dit kunnen 
kloppen; ten zuiden van het hoog gelegen Gortel is de grond al op de kaart van Christiaan ‘sGrooten 
en op negentiende-eeuwse kaarten als drassig aangeduid. 

Nijbroek 
De gronden waar Nijbroek is ontstaan, zijn in 1328 door graaf van Gelre Reinald II aan twee 
ontginners in erfpacht gegeven. Het Nijbroek werd in dat jaar een afzonderlijk richterambt. Het dorp 
is gelegen in het IJsseldal en heeft dan ook de klassieke opzet van een ontgonnen, laaggelegen veen 
en rivierenlandschap. In de Deventer Cameraarsrekeningen van midden veertiende eeuw wordt 
Nijbroek als ‘nova palus’ (nieuw moeras) aangeduid.  Nij- verwijst naar nieuw en –broek naar 
laaggelegen, bossig land bij een rivierstroom.213 De naam van Nijbroek verwijst dus waarschijnlijk 
naar het type landschap dat is ontgonnen, namelijk moerasgronden nabij de IJssel (een soort 
uiterwaarde).  
 

2.6.3 Toponiemen en de relatie tot het landschap 
Vrijwel alle toponiemen rond de Emsterenk verwijzen indirect naar de geografische ligging en 
omstandigheden van de oorspronkelijke, waarschijnlijk middeleeuwse, nederzettingen. In de meeste 
gevallen betreft dit een nabij water gelegen plaats.  

Naam: Eerste weergave: Relatie tot landschap: 

Vaassen negende eeuw Onbekend: mogelijk waternaam (vas of ves) 

Epe 1176 aan water gelegen (*apa) 

Oene 1176 Water, beek  (*ône) 

Emst 1255 Waarschijnlijk  natuurlijke waterloop (*ama) 

Gortel veertiende eeuw Moerassige grond in het bos (Goor en Lo) 

Nijbroek 1328 Nieuw ontgonnen laaggelegen grond bij 

rivierstroom 

Zuuk 1390 Zuidwijk; zuidelijk gelegen ontginning 

Schaveren 1534 Schaapvoorde 

Laarstraat zeventiende eeuw Buurt nabij een laar; bos 

Hegge 1721 Land met omheining en/of land dat met laag 

struikgewas is begroeid 

Lobrink achttiende eeuw Weide- of dorpsveld nabij bos 

Westendorp 1637 Dorp ten westen van hoofdplaats 

Tabel 1: De plaats- en buurschapsnamen in het onderzoeksgebied, de eerste vermelding en de relatie tot het landschap. 

                                                           
212 Van Berkel en Samplonius (2006), 154. 
213 D. Otten, 1987, 70. 



 

58 
 

2.7 Conclusie  

De buurschap of het gilde Emst en Westendorp bestond uit een uitgestrekt gebied dat tussen de 
dorpen Epe en Vaassen in lag. Het westelijk gedeelte is opgebouwd uit stuwwallen uit het Saalien. De 
geomorfologische kaart en bodemkaarten laten zien dat het negentiende-eeuwse cultuurlandschap 
op deze hoger gelegen delen vooral uit bos en heidelandschap bestond. Het middenstuk van het 
onderzoeksgebied is gesitueerd op daluitspoelingswaaiers en de overgang van de dekzandruggen 
naar het IJsseldal. Hier bevindt zich de hoge Emsterenk en zijn ook de meeste bewoningskernen 
gesitueerd. Het natte en laaggelegen oostelijk grondgebied ligt op dekzanden en kleiafzettingen aan 
de rand van het IJsseldal. De Grift en verscheidene weteringen voeren het water in noordelijke 
richting. Het grondgebruik in dit natte gebied bestaat van oudsher voornamelijk uit hooi- en 
weilanden. De relatie tussen de verscheidene bodemsoorten en het grondgebruik is dus duidelijk 
aanwijsbaar en laat zich in de landschapseenheden stuwwallandschap, dekzandlandschap en 
rivierlandschap aanwijzen. 
  De stuwwalovergangen worden al sinds het Paleolithicum bewoond. Bewoningssporen als 
prehistorische wegen, grafheuvels en raatakkers hebben zowel het landschap als het 
landschapsgebruik beïnvloed. Landbouwmethoden en het weiden van vee hebben ervoor gezorgd 
dat bossen verdwenen en voor heide plaatsmaakten. Vanaf de achtste en negende eeuw nam de 
bevolking toe en werden ook de lager gelegen gronden in het IJsseldal ontgonnen en het kanaal De 
Grift gegraven. Vanaf de dertiende eeuw stelden de buurschappen regels op omtrent het 
gemeenschappelijke grondgebruik. Er werden marken opgericht; zo ook in Emst, waar het hof van de 
Veluwse richters was gelegen. Vanaf de vijftiende eeuw werden de enkgronden door intensieve 
plaggenbemesting aanzienlijk opgehoogd. Van de late middeleeuwen tot circa 1900 bestond het 
landschap rond Emst uit meerdere buurschappen die gebruik maakten van de gezamenlijke venen en 
heidevelden voor het vee, de enken voor akkerbouw en de laaggelegen weilanden voor hooiwinning. 
  De toponiemen ondersteunen de visie dat het onderzoeksgebied van oudsher zeer nat en 
bebost moet zijn geweest: het water van de Veluwe kwam via de beken en kwel in deze 
flankgebieden omhoog. De plaats- en veldnamen die –lo, -broek en *apa in de stam hebben 
verwijzen naar een nat en bossig landschap. Zonder  de aanwezigheid van de vele beken, De Grift en 
de weteringen, zou het onderzoeksgebied nog steeds zeer nat zijn geweest,  
  De huidige grenzen van het dorpsgebied zijn zeer recht afgebakend. Dit heeft te maken met 
het vaststellen van de grenzen in de achttiende en negentiende eeuw. Deze door het Kadaster en de 
overheid vastgestelde grenzen volgen namelijk deels oude grenzen die tussen de late middeleeuwen 
en de zeventiende eeuw door de betrokken buurschappen werden bepaald en vastgesteld.   
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Afbeelding 23: het stuwwallandschap (A: rood) loopt over in de dekzandgronden van de sneeuw- en 
smeltwaterafzettingen (B:oranje-geel). Deze zandgronden worden doorsneden door droogdalen (groen). De lage 
veendalen en broekgronden liggen op de rivierklei (C: komvlakten). 
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Tabel 2:  landschapsindeling en fysisch-geografische kenmerken van de gilde Emst. 

  

Landschapseenheid Geologische 
opbouw 

Geomorfologische 
opbouw 

bodemtype Historisch 
cultuurlandsch
ap  

Grondgebruik 

A.  
Stuwwallandschap 

Gestuwde 
afzettingen 

A1 Stuwwal 
A2 Stuwwalglooiing 
A3 
Grondmoreneglooiing 
A4 
Daluitspoelingswaaier 
A5 Droogdalen 

Haar-, veld-, laar- en 
holtpodzolgronden; 
beek- en 
gooreerdgronden; 
moerige eerdgronden 

Veen 
Heide 
Sprengenbeke
n 

Plaggen 
steken 
Watermolens 
Bosbouw 
Grazen van 
vee 

B. 
Dekzandlandschap 

Sneeuwsmeltw
ater-
afzettingen en 
windafzettinge
n 

B1 Dekzandrug 
B2 welvingen  van 
sneeuwsmeltwaterafzett
ingen 
B3 vlakten van 
sneeuwsmeltwaterafzett
ingen 

Hoge zwarte 
enkeerdgronden, hoge 
bruine 
enkeerdgronden, laar- 
en veldpodzolen; 
vlierveengronden 

Emster enk Landbouw 
Veehouderij 
Watermolens 

C. Rivierlandschap Rivierklei C1 Rivierkomvlakten 
C2 Oeverwallen 

Vlierveengronden; 
moerige eerdgronden, 
vlakvaaggronden en 
poldervaaggronden 

Emsterbroeck 
Weteringen 
Leijgraven 
dijken 

Weiland 
Hooiland 
Broekbos 
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Hoofdstuk 3: Het beheer van de gemeenschappelijke gronden in de 
gilde Emst en Westendorp tussen 1722 en 1795 

3.1 Inleiding 

Vanaf de late middeleeuwen kwam het landschap op de noordoost-Veluwe door overbeweiding en 
overexploitatie steeds meer onder druk te staan. Om het gemeenschappelijke gebruik van het 
landschap beter te reguleren, werden in veel streken in noord-, zuid- en oost-Nederland marke- en 
buurgenootschappen opgericht.214 In de gemeente Epe komen vanaf de vijftiende en zestiende eeuw 
verschillende buurschappen voor, waaronder Vaassen, Oene, Niersen, Gortel, Zuuk, Wissel, 
Tongeren, Vemde, Norel, Dijkhuizen, Epe dorp en Wissel, Loohuizen en tot slot Emst en 
Westendorp.215 Deze buurschappen lagen alle binnen het Veluwse Ambt Epe. Een aantal van deze 
buurschappen werd gilden genoemd.216   
  De regels en ‘wetten’ van de buurschap Emst werden pas voor het eerst schriftelijk 
vastgelegd tussen 1651 en 1710, toen de “Boeregten en Wetten vant Boeregt Empts en Westendorp”  
in het zogeheten Boerboek werden genoteerd.217 In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe de gilde Emst 
en Westendorp is ontstaan en op welke wijze de gemeenschappelijke gronden, zoals deze in De 
Boeregten beschreven zijn, in de achttiende eeuw gebruikt, beheerd en gecontroleerd werden.  

 

Afbeelding 24: de eerste artikelen van het Boeregt en wetten van ’t boeregt Empts en Westendorp (SE, inv.nr. 
1,510/197a.) 

                                                           
214 Een mark(e) stamt af van het woord marca, dat voor het eerst in 793-794 werd vermeld. Marca verwijst 
naar een gebied dat synoniem was aan een buurschap en door een grens werd ontsloten. Zie voor meer 
informatie Slicher van Bath (1944), 56.   
215 Van Haersolte tot Yrst vermelde in 1770 ook de gilden Gorteler Bosch, den Oosterinck onder Zuuk en de 
Papenstraat. Zie ook: Van Haersolte tot Yrst (circa 1770, uitgave 1986), 65. 
216 De betekenis van de begrip gilde wordt in paragraaf 3.2.2 uitgebreid besproken.  
217 SE, inv. nr. 1,151/97a, Boeregten van’t Boeregt Empts en Westendorp (1722). Dit boerboek is gedateerd op 
1722, maar de eerste regels stammen uit een eerdere periode, aangezien deze in de aanhef erkent worden 
door onder meer Anthonij van Lijnden. Deze heer van Kroonenburgh is echter in 1710 overleden. Zie paragraaf 
3.3. Wellicht toevallig  aanvaarde Willem IV in 1722 een beperkt stadhouderschap, waardoor de Veluwse 
bevolking minder afhankelijk werd van Holland en weer meer zeggenschap kreeg over interne zaken. Zie voor 
meer informatie over de politieke geschiedenis Monument in Nederland. Gelderland (2000).  
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3.2 De buurschap of gilde Emst voor 1722 
 

3.2.1 De eerste historische vermeldingen 
Den Hoff thoe Emps 
De eerste historische vermeldingen van Emst dateren uit de dertiende eeuw en gaan over De 
Emsterhof. Op deze hof resideerden destijds waarschijnlijk Veluwse richters  die onder de hertog van 
Gelre en Zutphen ressorteerden. Meerdere Veluwse richters werden namelijk met Emse in de naam 
vermeld: zo was de tweede judex (richter) van de Veluwe Thyace van Emst. In 1265 was Theodericus 
(Dirk) de Emse judex Velue en in 1307 was Lubbert van Emse judex in Velua. Lubbert heeft met 
zekerheid op de Emsterhof gewoond en het wapen van Theodericus, een opspringend hert, is in 
soortgelijke vorm in het latere wapen van de gemeente Epe verwerkt.218  
  De centrale functie van de Emsterhof in de dertiende eeuw, alsmede de hofnaam zelf, doen 
vermoeden dat deze boerderij een hof (curtis) is geweest die dateert uit de periode waarin het 
domaniale hofstelsel in deze streek aanwezig was (negende tot en met de dertiende eeuw). In die 
tijd dienden de horigen op de omringende hofhorige boerderijen (mansii) van de desbetreffende 
grootgrondbezitter jaarlijks hun afdrachten (bijvoorbeeld graan) te voldoen bij deze centrale hof.219  
  De Emsterhof is vervolgens opnieuw genoemd in de goederenlijst van Herbertus van Putten, 
de heer van de Nijenbeek te Elburg, die rond 1313 den hoff thoe Empss bezat waar judex Lubbert van 
Emse woonde. Van Putten had de Emsterhof alsmede goederen in Elburg en Voorst, zoals het kasteel 
de Nijenbeek, via vererving van Dirck van Nijenbeek gekregen. Herbertus van Putten was een van de 
grootste grondbezitters op de Veluwe en beheerde veel leenbezit van de hertog van Gelre.220   
  De Emsterhof was gedurende de veertiende tot en met de zeventiende eeuw, net als het 
nabijgelegen Larysgoed, in eigendom van onder meer de families Van Brienen, Reijnders en Van 
Arler.221 Het kasteel de Nijenbeek was tussen de zestiende en achttiende eeuw in handen van 
families Van Steenbergen en Schimmelpenninck van der Oije, twee familienamen die ook regelmatig 
terugkeren in tynsboeken, verpondingskohieren en notarisstukken over grondbezit in Emst.222 De 
familie van Daen Reijnders had naast de Emsterhof ook boerderijen en velden als het Vossenbroek 
en het Pelenbosch in bezit.223 
  De Emsterhof werd tussen de zeventiende en negentiende eeuw regelmatig beschreven als 
‘de Olde hof’, zoals onder meer blijkt uit een eigendomsbewijs uit 1648 van een echtpaar dat ‘een 
hoek van een wal  in Emst bij de Olde hof bezat.’224 In de negentiende eeuw vielen de Emsterhof en 
het Piekerensgoed in handen van de Engelsen Pascoe, Grenfell en Barclai.225 Tegenwoordig is de 
Emsterhof een negentiende-eeuwse woonboerderij aan het oude treinspoor. Er zijn geen 
laatmiddeleeuwse sporen als een gracht of omheining meer aanwijsbaar. 
                                                           
218 De Jonge (2008), 6. Dezelfde opsomming staat in De Jonge (2012), 7. In dit artikel wordt Lubbert van Emse 
echter niet in 1307 maar in 1303 als judex benoemd. 
219 Opmerking Prof. Dr. Ir. Theo Spek, december 2013.  Zie ook: Spek (2010), 108. 
220 Fehrmann en Schaap (1967), 69-70  en De Jonge (2008), 6.  
221 Zie voor meer informatie over de Emsterhof en het Larysgoed De Jonge (2008). 
222 Zie onder meer GA, 0203 ORA ingang 913 t/m 922. 
223 GA, inv. 0407, nr. 616 “Huis de Cannenburg”. Dit blijkt uit verkoopakten van goederen die de Cannenburch 
in de zeventiende eeuw heeft aangekocht. 
224 GA, inv. 0694, nr. 664. 
225 GA, inv. 0016, nr. 4784.  
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Overige heer- en leengoederen rond Emst 
Andere leengoederen die voor 1722 in Epe en Vaassen worden genoemd zijn onder meer de 
Quickborn, De Oosterhof, het Larysgoed en de Münstermanhoff. Quickborn viel in de dertiende 
eeuw als hof samen met andere goederen onder het ‘Hof ther Emer’, dat een leengoed was van de 
Overijsselse families Van Voorst en Keppel en Van Rechteren, die in Salland meerdere leengoederen 
in bezit hadden. Dit hof lag in Heerde of Epe, maar het is niet met zekerheid te zeggen of dit 
hetzelfde hof was als het Emsterhof of Hof thoe Emps, aangezien de toponiemen Ems/Eems/Empts(e) 
veelvuldig voorkwamen aan de flanken van de Veluwe.226  
  In een zeventiende-eeuwse verkoopakte wordt gesproken over het “Munstermanhoff in den 
Carspel Epe buerschap Ems op den Smallert gelegen”. Dit goed, dat ten dele tynsgoed en ten dele 
herengoed was, heeft zeer waarschijnlijk net als het Larysgoed in eerdere eeuwen bij de Emsterhof 
gehoord.227 De naam Munsterman doet vermoeden dat het in de middeleeuwen onder het Bisschop 
van Münster viel. Zo vielen enkele goederen onder Tongeren, Oene en Epe tot 1348 onder het Duitse 
Stift Vreden, dat een adellijk vrouwenklooster onder de bisschop van Münster was. Deze goederen 
ressorteerden alle onder de uithof te Vaarwerk in de Achterhoek.228 
  De Elburgse familie Feith  bezat  tussen 1523 en 1666 meerdere leen- en herengoederen aan 
de Emsterenk, waaronder Vorstelmans erve, die zij in bruikleen verpachtte. Alhoewel de goederen 
niet bij naam in de koopakten werden genoemd, lagen zij alle aan de Emsterenk.229  
  Ondanks de vele onduidelijkheden in de geschiedschrijving en eigendomsgeschiedenis van de  
Emsterhof, heeft het leen- en herengoed een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de 
buurschap Emst. Hoven en bisschoppelijke boerderijen lagen vaak op de kwalitatief beste gronden 
van de Veluwe en IJsselstreek. Ook de Emsterhof laf op zwaklemige zandgrond met een hoge 
natuurlijke vruchtbaarheid: midden op de Emsterenk ter hoogte van Westendorp.230 

Het Ambt Epe en de Emstermarck 
Aan het einde van de veertiende eeuw vond er binnen het hertogdom Gelre ambtsvorming plaats: de 
kerspeldorpen Epe, Oene en Vaassen vormden samen het (Scholt)Ambt Epe binnen het 
landdrostambt van de Veluwe.231 De Veluwse richter stelde in de ambten zogenaamde panders of 
peinders aan, die onder meer belasting inden voor de hertog van Gelre.232   
  In de veertiende eeuw werd vrijwel het hele moerasgebied in de IJsselvallei in gebruik 
genomen. Deze woeste gronden werden uitgegeven tegen betaling van een coopsom en een vaste 
jaarlijkse betaling, de tyns, aan de hertog. De meeste van deze tynsgronden werden als polders (zoals 
het Emsterbroek) geïncorporeerd in de bestaande rechtsgebieden, waartoe de grond volgens de 
archicaris en historicus Wartena wellicht voorheen ook werd gerekend. Zo kwamen veel tynsgronden 
in handen van “buren” of bleven als veen of heide in gemeenschappelijk gebruik, om bijvoorbeeld 

                                                           
226 Theo Spek (2010), 110-120; http://www.mijngelderland.nl/files/verhalen_pdf/Quickborn_Epe.pdf. Zie ook 
GA, inv. 0409 nr. 533. De familie Voorst was vanaf 1547 met dit goed beleend door keizer Karel V. 
227 GA, inv. 0407, nr. 616. 
228 Spek (2010), 125. 
229 SNWV, Elburg. Iinv. 1008, nrs. 684 en 801. Deze zegelakten zijn bijna allemaal ondertekend door de 
burgemeesters van Elburg. Het woord ‘Saelweer’ komt in elke akte voor. 
230 Spek (2010), 104. 
231 GA, 0203. 
232 De Jonge (2012), 9. In de achttiende eeuw heette de peinder van het Ampt Epe Scholteis of Peinder. Zie: Van 
Haersolte tot Yrst (circa 1770, uitgave 1986), 41. 

http://www.mijngelderland.nl/files/verhalen_pdf/Quickborn_Epe.pdf
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plaggen op te steken.233  
 Vanaf de veertiende eeuw wordt er dan ook in dit gebied voor het eerst van marken 
gesproken. Zo is in het tynsboek van 1333-1334 onder meer melding gemaakt van “De novo censu 
apud Empze” en “De novo censu Empsermarc”. 234 De volgende vermelding staat in een Gelders 
tynsboek van 1448, waar wederom de Empsermarck in wordt vermeld. Hieronder valt dan ook de 
tyns van Westendorp.235 Ook in de vijftiende en zestiende eeuw werd de Empsermarck in 
verschillende tynsboeken van de rentmeesters namens de hertog van Gelre genoemd. Dat Emst of de 
Emsterenk in deze periode redelijk belangrijk is geweest, blijkt uit het feit dat de buurschap op de 
kaart van Christiaan ’sGrooten uit 1559 wordt weergegeven als Emssrynck (afbeelding 16). Een kleine 
tachtig jaar later, in 1640, tekende Nicolaes van Geelkercken een kaart voor een rechtsproces 
omtrent de afwatering van het Vossenbroek. In de bijschrijving wordt over de Bourschap Eems 
gesproken.236 Deze proceskaart is een van de eerste detailkaarten van Emst (afbeelding 27).  
 
 

 

Afbeelding 25: het zegel van het Ambt Epe, het Scholtambt waar de gilde Emst en Westendorp onder viel (SE, digitale 
collectie). 

                                                           
233 Wartena (1975), 9-10. 
234 Wartena (1975), 39. 
235 Martens van Sevenhoven (1925), 108. 
236 GA, inv. 1510, 0124-AKV845. 
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Tabel 3: overzicht vermeldingen van Emst en Westendorp in chronologische volgorde tot en met de achttiende eeuw. 

  

Jaar: Naam: Bron: 

1265 t/m 1307 -Van Emst 
-De Emse 
-Van Emse 

GA; De Jonge (2008) 

1313 Den Hoff thoe Emps Goederenlijst Herbertus van 
Putten; De Jonge (2008) 

1333-1334, 1335-1336, 
1379-1380, 1393-
1394,1404-1405 

-De novo censu apud Empze 
-De novo censu Empsermarc 

Tynsboeken Epe; Wartena 
(1975) 

1404-1405 Van tynss van Arnds goede te Boecop ende Gerit 
Pycorens tot Empze dat vrijgoede te wesen 
plagen 

Tynsboeken Epe  
 

1418 Emsper Enge Tynsboeken Epe 

1547 Hof ther Emer GA, inv. 0409 nr 533 

1519-1523 Emsterenck  
Boerscap van Emss Enck 
Buerschap Eijmpts 
Eijmptsen einck 

SNWV inv. nr. 1008. 
Overdrachten uit archief 
Feithenhof Elburg 

1590 Gilden Suyek,Westendorp und Eemse Brief namens de drie 
quartieren van Epe; Suyek 
(Zuuk) Westendorp en Eemse 

1559 Emssrynck Kaart Christiaan ‘sGrooten 

1633 Het buerricht van Empts en Westendorp  Getuigenschrift proces 
Komkanaal van Vossenbroek  

1640 Bourschap Eems Proceskaart Vossenbroek, 
Nicolaes van Geelkercken  

1648 Westendarper gilde en Emssergilde Verpondingskohier 

1660-1670 Emster gilde en Westendorper gilde Verpondingskohieren 

1666 en 1690 Herengoed in de buurtschap Westendorp SNWV Inv. 1008, archief 
Feithenhof Elburg 

1675-1733 Buïrschap Ems (tot Schaverden); Buïrschap 
Westendorp 

Protocol van bezwaar van het 
Ampt Epe 

< 1722 Boeregt Empts en Westendorp Boeregten en wetten, vant 
Boeregt Empst, en 
Westendorp  

1733-1739 Buirschap of Buiregt Emst en Westendorp  Protocollen van het Kerspel 
Epe 

1770 Het Emst en Westendorper Gilde Willem van Haersolte tot Yrst, 
concept des Ampts Epe 

1773 en verder Boeregt van Emst en Westendorp Afrekeningen Boerrichters 
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3.2.2 De gilde 
Organisatietypen van de marke 
Binnen de Veluwse marken bestonden verschillende organisatietypen. Zo waren de meeste marken 
op de hoge zandgronden als bosmarken of maalschappen georganiseerd. Maalschappen waren 
vooral gericht op het beheer en de verkoop van bossen. Geërfden van een maalschap hadden 
waardelen, een vroege vorm van aandelen, in de bosmaatschap. Via deze waardelen hadden zij 
inspraak over het reilen en zeilen van de bosmarke. De holtrichter stond aan het hoofd van deze 
bestuursvorm.237 Een tweede veelvoorkomende marketype was de grondheerlijke marke. In deze 
marke had de regionale heer bijna uitsluitend zeggenschap omdat hij de meeste waardelen in bezit 
had. Een derde vorm was de vrije marke, waarin vooral de plaatselijke grote boeren het voor het 
zeggen hadden. In beide marketypes sprak de markerichter met zijn gezworenen recht over de 
handhaving van de gebruiksregels in de marke.238 Veel marken kenden een tussenvorm, die 
kenmerken had van zowel een grondheerlijke als vrije marke had. Deze marke wordt als gemengde 
marke aangeduid.239  
   De meeste marken onder het Ambt Epe lijken onder deze laatste categorie te vallen. Ze 
werden als gilden en buurschappen aangeduid en hadden elk een eigen boerrichter, schoter en 
gezworenen. In de meeste gilden waren de reglementen onder toeziend oog van de familie van de 
heer van Cannenburg, Isendoorn à Blois, opgesteld. Als Landdrost van de Veluwe, dijkgraaf en lokale 
grondheer hadden verscheidene generaties Isendoorn à  Blois veel grondbezit in de Eper gilden. Ook 
de burgemeester van Elburg werd bij een aantal gilde-reglementen betrokken. Deze stad aan de 
noordwestzijde van de Veluwe had eveneens grond in het Ambt Epe.  De taak van boerrichters werd 
in de meeste gilden door de lokale boeren vervuld.240 
 
De eerste gildevermeldingen 
Alhoewel al in de dertiende en veertiende eeuw melding werd gemaakt van de Emsterhof en 
Emstermarck, werd pas in 1590 voor het eerst van de gilden Zuuk, Emst en Westendorp gesproken. 
Namens de ingezetenen van de drie in het Ambt Epe gelegen gilden Suyek (Zuuk), Westendorp en 
Eems (Emst) werden in februari en april van dat jaar drie brieven opgesteld.241 Een volgende 
vermelding staat in het verpondingskohier van 1648, dat het Westendarper gilde en het Emssergilde 
vermeldde. Onder het eerstgenoemde hoorden onder andere goederen onder Schaferden 
(Schaveren) en Gortel, terwijl het protocol van opdrachten van Epe alleen Schaferden tot 
Westendorp rekende.242 
  Tussen 1660 en 1677 zijn van het Ambt Epe vier verpondingskohieren opgetekend. In het 
verpondingskohier van 1660 zijn onder het Emster gilde 114 inschrijvingen gedaan, waarvan 49 
huizen.243 Het Westendorper gilde had een categorie Westendorp uitheemsen. Dit waren eigenaren 
van Westendorpse grond die zelf niet in Westendorp woonden. Ook Emst telde in 1660 22 uitheemse 

                                                           
237 Zie Brouwer (2008) en Horst (2011). 
238 Brouwer (2008), 67-68. Hierover ook Grupstra (2012). 
239 Dirkx (1997), 28. 
240 GA, inv. 0694 nr. 747. In dit boek zijn onder meer de boerboeken en boerbrieven van Emst en Westendorp, 
Eper dorp en Wissel, Tongeren en Vaassen gekopieerd. 
241 Jaarboek vereniging Gelre, deel 18 (1915), 164. Getipt door Bart Wever. 
242 Martens van Sevenhoven (1925), 108. In 1624 werden Gortel en het Gortelsche Bos ingedeeld bij de 
buurschap Westendorp. SE, Oud-archief Hattem, inv.nr. 730a en Horst (2011), 51. 
243 Kouwenhoven (1986), 14-15. Een verpondingskohier is een register waar de belasting op onroerende 
goederen werd genoteerd. 
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eigenaren die ongeveer een derde van de Emster hooi- en weilanden in bezit hadden. De 
opvallendste uitheemse eigenaren waren Ds. Tichierus te Deventer en het St. Peters gasthuis te 
Arnhem.244 Het is zeer waarschijnlijk dat de meeste uitheemsen in deze periode vooral 
grootgrondbezitters waren.245 
  In de protocollen van het Scholtampt Epe (1675-1733) staan regelmatig vermeldingen van 
transacties van huizen en grond onder Ems(terenck) en Westendorp. Onder Ems worden onder meer 
de “buïrschap” Emst en Schaverden en de namen Emsterenck, Emsterbroeck en Emst genoemd; 
onder Westendorp zijn dit de “buïrschappen”  Loobrinck, Vossenbroek en Westendorp. In de 
protocollen worden regelmatig de “gemeene strate” en “gemene velt” genoemd als grenzen van de 
beschreven percelen. Sporadisch wordt het woord gilde gebruikt, wat lijkt te verwijzen naar de 
gezamenlijke heidegronden.246 
 
Wat is een gilde? 
Uit het Boerboek van 1722, waarin voor het eerst de boerrechten werden opgeschreven, blijkt dat de 
gilden van Emst en Westendorp inmiddels onder het gilde Empts en Westendorp een gezamenlijk 
boerrecht hadden en uitvoerden.247 De twee gildes waren verenigd; maar wat betekende het feit dat 
zij een gilde waren? 
  Het woord gilde heeft volgens de Van Dale “vereniging van vakgenoten”. 248 Middeleeuwse 
gildes waarin beroepsgenoten zoals smeden, bakkers en schilders zich verenigden, kwamen in veel 
Nederlandse steden voor. Ook het Ambt en later de Gemeente Epe kende dit soort gildes, waaronder 
de Sint Anthoniegilde, die zich bezighielden met godsdienstverplichtingen, armenzorg en ook 
gezelligheid.249 Een andere (middeleeuwse) betekenis van gilde is “gezelschap” of “broederschap”. 
Daarnaast bestonden er ook gilden of buurgilden die “goede gebuurschap onderhielden door eens 
per jaar samen te komen”. Het Middelnederlands Woordenboek vermeldt dat deze gilden in 
sommige streken nog steeds bestaan.250 De gilden binnen het Ambt Epe zijn mogelijk op deze “goede 
gebuurschap” gebaseerd. Zij vormden echter geen vereniging van vakgenoten, maar een vereniging 
van grondgebruikers in een buurschap binnen het Ambt Epe, dat qua organisatie sterke gelijkenis 
vertoonde met een buurschap, kerspel, maalschap of markegenootschap. Dat de buurschappen 
‘gilden’ heetten, kan te maken hebben met het feit dat ze erkende organisaties vormden binnen het 
Ambt Epe, net als de schutterij Sint Anthoniegilde. 
  Martens van Sevenhoven schrijft dat er rond 1800 in de gemeente Epe nagenoeg geen 
gebruik werd gemaakt van het woord mark(e) ter aanduiding van de geërfdengemeenschappen. 
Volgens hem werden met gilden géén zelfstandige geërfdenorganisaties aangeduid, maar waren dit 
onderdelen van marken, ongeveer overeenkomend met de Friese en Drentse kluften. Dit waren 
onderverdelingen van een kerspel.251 Op de Veluwe en in Oost-Nederland werden deze kluften of 
gilden sinds de achttiende eeuw voornamelijk als buurschappen aangeduid. Het grootste verschil 

                                                           
244 Kouwenhoven (1986), 15-16. 
245 Vermoeden van Evert de Jonge, 14-11-2013. 
246 GA, inv.0203, nrs. 910 (fotoarchief onder meer  0124 t/m 0128 en 0169 t/m 0174). 
247 GA, inv. nr. 97a. 
248 www.vandale.nl geraadpleegd op 7-11-2013. 
249 http://www.uitgeverijgelderland.nl/nl/scroll/144-sint_anthonie_gilde geraadpleegd op 2-12-2013. 
250 Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Leiden (1993), 2349-2350 en Middelnederlands woordenboek, 
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M020411&lemma=gild geraadpleegd op 17-12-
2013. 
251 Martens van Sevenhoven (1925), 106-107. 

http://www.vandale.nl/
http://www.uitgeverijgelderland.nl/nl/scroll/144-sint_anthonie_gilde
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M020411&lemma=gild
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tussen een kerspel of dorp enerzijds en een kluft, buurschap of gilde anderzijds, is dat die 
laatstengeen kerk hadden. Toch had bijna elk Eper gilde tussen de zeventiende en negentiende eeuw 
een eigen boerrigter en boerboeck of boerbrieff. Zij kunnen wat dat betreft dus wel degelijk als 
zelfstandige geërfdenorganisaties kunnen worden beschouwd.252  
  Ook Martens van Sevenshoven erkent dit verschil ten aanzien van andere gilden. Hij 
beschrijft dat de buurschappen Emst en Westendorp gilden werden genoemd, maar desondanks 
onder één bestuur waren verenigd en dat de geërfden gezamenlijk rechten uitoefenden op “zekere in 
de beide buurschappen gelegen venen, groenlanden, enz., o.a. in het Emsterbroek”.253 Volgens Renes 
zijn bij een buurschap of kerspel  alle inwoners of geërfden betrokken, terwijl bij een marke of 
maalschap een kleinere groep meebesliste over de organisatie.254 De gilde van Emst en Westendorp 
betrok elke inwoner, maar slechts een kleine groep, het bestuur, voerde de organisatorische taken 
uit. 
 

3.2.3 Het Vossenbroek: een proces over de gezamenlijke weidegronden van het 
Boerrecht 
De eerste schriftelijke stukken waaruit blijkt dat de gilden Emst en Westendorp een gezamenlijke 
bestuursorganisatie kenden die zich ontfermde over gemeenschappelijk landgebruik en -beheer, zijn 
terug te vinden in zeventiende-eeuwse processtukken over het Vossenbroek.255 
  Het Vossenbroek ligt ten oosten van de Emsterenk en Lobrink en  kwam in de zeventiende 
eeuw in bezit van de familie Steenbergen (dezelfde familie die ook het kasteel de Nijenbeek in bezit 
had). Zij kocht de boerderij de Havercamp en het naastgelegen Vossenbroek. De Van Steenbergens 
legden  een dijk om en afwateringsmolen aan het Vossenbroek om zo het moerassige broekland te 
ontginnen tot een winstgevende onderneming.  Het water bedreigde het gebied echter meer dan zij 
dachten, dus vroegen zij op 12 februari 1633 aan de Staten van Veluwe of zij vanuit het Vossenbroek 
een kom en bijhorend “comkanaal”  via boerderij de Esschert naar de Nieuwe Wetering mochten 
graven. Dit verzoek werd, in samenwerking met acht omliggende grondbezitters, ingewilligd.256 
  Maar een half jaar later kwam de buurschap van Emst en Westendorp in actie. Veertien 
geërfden kwamen onder leiding van de Boerrichter Lambert Lubbertsen in een spoedvergadering 
bijeen en tekenden protest aan bij de Gelderse Rekenkamer. Als argumenten voerden zij onder meer 
op dat het Vossenbroek nooit rendabel kon worden en het dan ook geen geld opbracht voor de 
Rekenkamer. Bovendien liep het geplande kanaal over gronden van de buurschap en zou het 
waterlast veroorzaken op de Emsterenk en Lobrink.257  

Regels van het gezamenlijke landschapsgebruik 
In juli 1633 werd vervolgens aan getuigen gevraagd of de nieuwe komsloot niet door de 
“buerwilleker” was gegraven. Over de boerwillekeur werd gezegd dat “nimant in plagghen en 
graeven maech, sonder dat die selve plaese bewaert wordt tot weidonghe der erme biesten, voorts 
dattet gemeene daer an liggende velt mede onder het buerricht van Empts en Westendop hart, en 

                                                           
252 Zo is in het Gelders Archief  naast het Boeregt van Emst en Westendorp, ook de Boerbrieff van het Eper dorp 
en Wisseler gilde aanwezig. Zie GA 0366. 
253 Martens van Sevenhoven (1925), 108. 
254 Renes (2007), 27-29. 
255 GA, inv. 0124, nr. 5316 nr. 99. 
256 De Jonge (2005) en Schnieder (2006). 
257 De Jonge (2005), 30-31. 
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daer toe gebruijckt wordt bes aen de Nije Weteringe toe omme haeren treddonghe en mest daer aff 
te winnen, om daer mede die landen te beneficieren.” 258 Dit hield in dat er restricties bestonden 
omtrent het beheer van dit gemeenschappelijke weidegebied: er mochten geen plaggen worden 
gestoken omdat het als weide diende. Ook blijkt uit dit stuk dat aan de boerwillekeur een “gemeene 
velt” tot aan de Nieuwe Weteringe ligt, dat eveneens tot het boerrecht van Emst en Westendorp 
hoort, en werd gebruikt om mest (plaggen) af te steken waarmee de “landen”(akkers) werden 
gebeneficieerd.  
  Over de boerwillekeur wordt vervolgens gezegd dat men daar geen “schaepen mag doen 
hueden dan dat het selve allene wordt gebruijckt tot onderholden der erme en andere luijeden 
beesten die geen weide en hebben. Het gemene velt daer an liggende bes an Swieckermerck gehoort 
onder Empts en Westendorp”.259  Op de gemeenschappelijke gronden werden dus schapen en 
runderen (beesten) geweid van de armen en mensen die geen eigen weide in bezit hadden. 
  In 1634 liet de familie Van Steenbergen de landmeter van Gelre, Nicolaes van Geelkercken, 
een kaart van de situatie in het Vossenbroek tekenen. Hij constateerde dat de geërfden reeds een 
beek hadden gegraven vanuit de Emsterenk richting de Grift en dat deze voldoende was om het 
water in goede banen te leiden. De Staten namen uiteindelijk het besluit dat het  komkanaal er 
mocht komen.  In april 1635 werd in een brief namens de ‘geïnteresseerden’ vermeld dat door de 
komkanaalplannen “veele gemeijne en particuliere landen worden bedorven”.260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding26.: schets van Nicholaes van Geelkercken omstreeks 1634. C is de nieuwe afwateringsmolen, D het te graven 
komkanaal, dat op de Nieuwe Weteringe zou uitkomen (bron: digitale collectie SE). 

Afwateringsproblemen 
In augustus 1640 kwam het opnieuw tot een proces tussen de geërfden van Emst en Westendorp en 
de familie Van Steenbergen. In de afgelopen winter was er namelijk zoveel water in de IJssel 
geweest, dat de beken, Grift en Weteringen niet meer konden afwateren en de boerderijen 

                                                           
258 GA, inv. 0124, nr. 5316 nr. 99 zie ook:  Schnieder (2006), 23. 
259 Schnieder (2006), 23. 
260 Schnieder (2006), 10-11: GA, 0124, inv. nr. 5175, nr. 8. en inv.nr. 5316, nr. 99. 
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Havercamp en Hasseler blank kwamen te staan omdat het water tussen de Grift en Nieuwe 
Weteringe niet weg kon.261 Ditmaal voerde boerrichter Gerrit Janz het woord namens de geërfden 
van Emst en Westendorp. Hij meende dat het water vroeger sneller wegliep omdat het Vossenbroek 
eertijds een vergaarbak was, maar dat het water er nu omheen stroomde en de koperslagers van 
Zuuk driemaal zoveel water afwaterden als toegestaan. Het belangrijkste argument was echter dat 
het komkanaal niet door het Esscherveld, maar door het Wijnbergsveld was gegraven, “het welck 
onder het bourrecht van Emps en Westendorp hoort, daer het Essertse veltjen oder Suijck gehoort, en 
consequentelick haer boerwilcker te verderven”.262  De buurschap had onder meer dijkgraaf jhr. 
Pelgrum van Essen en de schout Gerhard ten Holthe als ervaringsgetuigen van de wateroverlast. Een 
andere verklaring namens de geërfden en hun getuigen vermeldde dat “Groonlandt en veltjen 
behoren onder het buerrecht van Ems en Westendorp”. Wanneer er schapen op deze weide grazen 
“wort hij daer af geschutten, en gestraffe van berrichter nae olde gewoonte.”  Dit betekende dat het 
veld waar het komkanaal doorheen was gegraven, onder de regels van het boerrecht van Emst en 
Westendorp viel. De grens tussen het boerrecht van Emst en Westendorp, de grond van Schwieck en 
het buerrecht van Zuuk (Suijck), waar Esschert en het Esschersche velt bij hoorden, was voor de 
gebruikers zeer duidelijk.263 
  Het Hof stuurde raadsheer van Bemmel en landmeter van Geelkercken in oktober 1640 naar 
het Vossenbroek, waar nu een officiële kaart van werd getekend. Van Bemmels waterpeilingen en 
bevindingen toonden aan dat de Van Steenbergens niets verkeerd hadden gedaan. De geërfden 
verloren opnieuw de zaak en moesten bovendien opdraaien voor de gerechtskosten.264 
  Toch kwam het in 1652 weer tot een conflict. Ditmaal ging het over het in 1642 extra 
gegraven afwateringskanaaltje vanuit de meente naar de Grift. De dam, die het water tussen het 
Vossenbroek en dit kanaal kon reguleren, werd onvoldoende bediend. Daarnaast was er nog steeds 
wateroverlast. In 1652 werd met behulp van de overpander Gerhard van Hueckelom het aangelegde 
dijkje van de Van Steenbergens doorgestoken, zodat het overtollige water weer in het Vossenbroek 
kon stromen. In het derde en laatste proces kreeg Van Steenbergen dan ook opdracht om 
“dusdanige waterwerken” aan te leggen dat Emst af zou zijn van de wateroverlast. Van Steenbergen 
gaf het Vossenbroek hierna waarschijnlijk op, aangezien in het verpondingskohier van 1660 wordt 
vermeld dat het land meestal onder water stond en het niet werd gebruikt.265 
 
Het belang van het boerrecht 
De Jonge meent dat de geërfden van Emst en Westendorp door deze processen financieel 
probeerden mee te profiteren van de winst die het Vossenbroek de Van Steenbergens bracht. Het is 
echter waarschijnlijker dat de geërfden in opstand kwamen, omdat volgens hen het voor de 
gemeenschappelijk beheerde gronden geldende boerrecht van Emst en Westendorp werd 
genegeerd. Zij hadden, zoals ook De Jonge schrijft, de gemeenschappelijke gronden, wegen en 
waterlopen al eeuwen in beheer. De Van Steenbergens verstoorden dit evenwicht door de aanleg 
van een dijk en afwateringskanaal om en aan het Vossenbroek, wat tot wateroverlast in de 
boerwillekeur leidde. Het is aannemelijk dat dit soort conflicten bijdroegen aan het op schrift zetten 
                                                           
261 De naam Hasseler verwijst naar een laar-naam (-ler < laar). Has = hazelaar. Die struik staat inderdaad 
massaal op natuurlijke plekken met een vrij vochtige en vruchtbare bodem. Opnieuw een toponiem dat 
verwijst naar een natte bodem ten oosten van de Emsterenk. 
262 GA, inv. 0124, nr. 5181, nr. 77; D. Schnieder (2006), 55.  
263 GA, inv.  0124, nr. 5316 nr. 99. 
264 De Jonge (2005), 27-33. 
265 De Jonge (2006), 57-58. 
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van de boerrechten van Emst en Westendorp. In het Boerboek staat zelfs een aparte regel over het 
graven van kanalen in gemene grond: dit was verboden indien een sloot breder dan zeven voet was 
en werd beboet met maar liefst zes gulden.266 
  In de achttiende eeuw werd er in het Vossenbroek een landgoed gesticht, maar dit landgoed 
hield slechts enkele jaren stand. Tegenwoordig vormt het Vossenbroek een moerassig natuurgebied 
dat wordt doorsneden door de A50. Sporen van dijken en komkanalen zijn nauwelijks aanwezig. 
 
 

 

Afbeelding27: fragment van de proceskaart over Het Vossenbroek, 1640, door Nicolaes van Geelkercken. Het komkanaal 
tussen de Grift en de Nieuwe Weteringe is duidelijk afgebeeld. Opvallend detail is het kanaaltje met bijschrift Den Dollen 
en de molen. In het bijschrift vermeldt Geelkercken dat het een oude loop van De Grift en Nieuwe Weteringe is. Ook op 
de TMK 1850 wordt deze Oude Grift aangegeven. In de linker bovenhoek staat de ‘gemeent offte Lobrinck’ afgebeeld, 
wat de veronderstelling ondersteunt dat de Lobrink van oorsprong een rol speelde in de gemeenschappelijke weide. 
(Bron: Gelders Archief).  

 

  

                                                           
266 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 21. 
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3.3 De Boeregten en Wetten van’t Boeregt Empts en Westendorp 1722 

In de achttiende eeuw was Emst een van de omvangrijkste buurschappen in het kerspel Epe. De 
verpondingen waren van alle buurschappen het hoogst, zo blijkt uit het achttiende-eeuwse 
verpondingskohier. Een vergelijking met het dorp Epe laat dat goed zien (tabel 4).267 
  Van Haersolte tot Yrst vermeldde in 1770 dat alle in “(…)tot Cerspel Epe behorende gilden en 
buurschappen eigen buurregten Boerrigters, Gesworen Scheuters als anders” kenden. Onder het Emst 
en Westendorper gilde noemde hij onder het kopje “een buurt” Loobrinck, Schaveren en de 
Emsterhof. De Emsterhof was op dat moment in handen van de heer Daendels en (nog steeds) 
leenroerig aan het huis Putten. 268 

 
Tabel 4: de achttiende-eeuwse verpondingsinkomsten in guldens, vergelijking Epe, Emst en Westendorp (J.S. van Veen 
(1986), 109-110). 
 

Enkele decennia eerder waren de “boeregten en Wetten vant Boeregt Empts en Westendorp”  in drie 
hoofdstukken (kapittels) opgetekend. In de inleiding van dit Boerboek staat vermeld dat het 
Boerrecht tot dan toe naar oud gebruik werd onderhouden en toegepast, maar dat het inmiddels 
slecht werd gehandhaafd omdat het  niet op schrift stond. Daarom schrijven de jonkeren en geërfden  
op verzoek van de  “Arfgenaemen” de regels en wetten van het Boerrecht Emst en Westendorp op, 
zodat de regels in de buurschap vanaf dan zonder tegenspraak goed gehandhaafd konden worden.269 
  De boerrechten zijn opgesteld door de amptsjonkeren Anthonij van Lijnden (heer van 
Kroonenburgh), Gerrit Witte (burgemeester van de stad Elburg) en Fredrick van Isendorn ad Bloijs 
(Heer tot Stocken en Kannenburgh, Dijckgrave van Veluwen en Amptsjonckeren des Ampts Epe).270  
De boerrechten zijn ondertekend in 1722, terwijl Anthonij van Lijnden al in 1710 geen heer van 
Kroonenburgh meer was: deze heerlijkheid aan de Vecht in Loenen had hij in dat jaar verkocht 
wegens schulden.271 Het is dus goed mogelijk dat het Boerboek uit 1722 een kopie van een eerdere 
versie is. Gerrit Witte, de burgemeester van Elburg, besliste waarschijnlijk mee over de 
totstandkoming van de schriftelijke boerrechten omdat zijn stad meerdere hectaren grond in Emst 
en Westendorp bezat. Frederick van Isendoorn à Blois was de heer van de Cannenburgh te Vaassen. 
Als heer van Stocken en Kannenburgh bezat hij enkele bestuursrechtelijke functies. Op het moment 
van de oprichting van het Boerboeck was hij niet alleen de dijkgraaf van de Veluwe, maar ook de 
Ambtsjonker van Epe. Dit was een belangrijke functie, want alle waterstaatszaken en rechtszaken 
                                                           
267 Van Veen (1986), 108-111. 
268 Van Haersolte tot Yrst (circa 1770, uitgave 1986), 65, 67 en 71. Dit feit spreekt het argument van de heer 
Otten tegen: Lobrinck was ook in de achttiende eeuw al een buurt, en niet slechts een veldnaam.  
269 SE inv. nr. 1,510/197a, eerste pagina. 
270 Ook Willem van Haersolte tot Yrst noemt deze vier namen als zijnde de ambtsjonkeren van het Ampt Epe. 
Hij noemt echter geen jaartallen bij hun aanstellingen, maar heeft wél zichzelf of zijn eigen vader aan het rijtje 
toegevoegd met daarbij het jaartal 1739. Van Haersolte tot Yrst (circa 1770, uitgave 1986), 40. 
271http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?miview=inv2&mico
de=31&mizig=210&mizk_alle=#inv3t1 geraadpleegd op 10 juni 2013. Overigens was Anthony van Linden 
getrouwd met een Isendoorn à Blois. 

Jaar Epe Emst Westendorp 
1749-1750 170,5 186 179 
1771-1772 210,17 287 224 
1793-1794 188 267 203 

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?miview=inv2&micode=31&mizig=210&mizk_alle=#inv3t1
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?miview=inv2&micode=31&mizig=210&mizk_alle=#inv3t1
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waar de Veluwse boerrechtspraken niet uitkwamen, werden naar Isendoorn à Blois doorgestuurd. Hij 
bekleedde dus een zeer belangrijke positie in het rechtsambtelijk apparaat van de Noordoost-
Veluwe.  
  De boerrichter, schoter en gezworenen, oftewel het Boerrecht, verklaarden in de vastgelegde 
boerrechten dat zij zich tot het Hoog Adellijk Landgericht van de Veluwe richtten, wanneer zij zelf 
niet uit een zaak kwamen.272 De boerrechten waren onder toezicht en ondertekening van de 
ambtsjonkers van Epe opgesteld en werden door zowel het ambt Epe, de Landdrost, dijkgraaf en 
Landgericht van de Veluwe erkend.  

 
 

 

Afbeelding 28: eerste bladzijde van de Boeregten van Empts en Westendorp (SE). 
 

  

                                                           
272 SE, inv. nr. 1,510/197a, laatste alinea. 
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3.3.1 De Boerrichter en gezworenen 
De Boerrichter werd elke twee jaar gekozen, op de eerste maandag na “Sante Petri ad. Cathederom” 
(22 februari).273 In het eerste hoofdstuk van het Boerboek staat onder meer te lezen dat hij een 
schouter (schoter, schutter) en zes gezworenen (geswooren) aanwees, waarmee hij samen de enken, 
broeken, dijken, dammen, weteringen en leigraven zou schouwen, zoals dat van oudsher het gebruik 
was.274 De gezworenen waren gedienstig aan de Boerrechter en schoter als zij voor het Boerrecht of 
de Kerkspraak van Epe werden opgeroepen. Er stond een boete van dertig stuivers als zij hen bij 
rechtspraak niet bijstonden.275  De Boerrechter mocht alleen een proces aanspannen als hij 
toestemming kreeg van het volle boerrecht. De “arfgenaemen” (geërfden) moesten hem daarbij 
altijd helpen en schadeloos houden.276  
  De boerrichter van de erfgenamen van Emst en Westendorp moest “geerft en gegoet” zijn in 
het Emsterbroek. Daarbij maakte het niet uit of hij “weijnigh off veele” grond bezat, zolang hij maar 
twee jaar achtereen de functie van Boerrechter bekleedde. Als hij dit weigerde hing hem een boete 
van 10 daalders en 30 stuivers boven het hoofd. De Boerrechter werd door middel van een stemming 
gekozen.277 
  Naast de formele regels werd ook vastgelegd dat het de leden van het Boerrecht aan niets 
ontbrak. Zo was de Boerrechter op schouwdagen verantwoordelijk voor het onderhoud, dat wil 
zeggen het eten en drinken, van zijn gezworenen.278  Als de Boerrechter en zijn gezworenen door een 
partij werden verzocht buiten de gebruikelijke boerschouw te schouwen, moest deze partij elke 
deelnemer van een maaltijd en een “vane bier” voorzien. De Boerrechter diende de schoter vier 
stuivers voor zijn diensten te betalen.279 De toepassing van deze reglementen is keurig terug te zien 
in de afrekeningen van de Boerrechters tussen 1773 en 1853.280 
  Bij de functie van Boerrichter hoorde onder meer de toewijzing van grond waar de 
Boerrichter mocht boeren. Dit waren “de voorlanden, die tussenen de Nieuweweteringe en grijff, int 
Boeregt zien gelegen, die een margen halff, zoo veel moet geven, als int Emsterbroeck.” 281 Ook  
mocht “den Boerigter (…)bij kercke boeren, bij verlosser stemmen”.282 
  De Boerrichter diende veertien dagen voor het overhandigen van het Boerboek aan de 
nieuwe Boerrichter, alle uitgeschreven boeten en schuttingen te registreren en alle kosten die met 
het boerrecht te maken hebben, te betalen. Deze afrekening werd samen met het Boerboek aan de 
nieuwe Boerrichter overhandigd. De opbrengst van alle schuttingen en boeten werd verdeeld tussen 
de Boerrichter en de erfgenamen en gedeeltelijk aan de armen gegeven.283  
  In het Boerboek werden bijna alle dienstdoende boerrichters genoteerd. Daarbij werd 
behalve de na(a)m(en) van de Boerrichter, ook de buurschap of boerderij genoemd. De meest 

                                                           
273 Dit was het feest van Petrus’ stoel. Deze dag viel op 22 februari en moet niet verward worden met “Sante 
Petri ad vincula” van 1 augustus. Rond “Santi Petri” werd in Nederland vaak de pacht betaald. Petrus ad vincula 
betekent Sint Petrus' banden (ketenen) en is het feest van de bevrijding van Petrus.   
274 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 3. 
275 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 6. 
276 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 11. 
277 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikelen 1 en 2. 
278 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 12. 
279 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 4. 
280 GA, inv. 0633, nr 48. 
281 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 29. 
282 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 28. 
283 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 31. Van deze afrekeningen zijn (in slechte staat) alleen nog die van 1773 tot 
circa 1856 behouden gebleven. Zie: GA, inv. 0633, nr 48: marke Emst en Westendorp –afrekeningen. 
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voorkomende woonplekken waren de boerderijen Het Hinkelt, Het Hul, Wijnbergen en de 
Emsterhoff. Woonbuurschappen waren voornamelijk aan de Emsterenk, in Schaferden (Schaveren), 
Westendorp en Lobrinck.284 
 
Tabel 5: de boerrechters van Emst en Westendorp tot 1796. 

Jaar (St. Petri): Naam: Bijzonderheden 
1618 Johan Hermans Processtukken vs. Van 

Steenbergen over 
schaapsdrift. 

1621 J. Hermenz Buurrichter van Emst en 
Westendorp. Proces met Van 
Steenbergen over de 
schaapsdrift van het land de 
Rumenberch te Emst, ambt 
Epe. 

1633 Lambert Lubbertsen Proces met Van Steenbergen 
over komkanaal Vossenbroek 

1640 Gerrit Janz Proces met Van Steenbergen 
over komkanaal Vossenbroek 

1693 Gerrit Jacobs Boerrecht bij Jan Brouwer 
betreffende stichting twee 
molens. 

1731- Gerrijt Peters  
1733-1735 Jan Luckas  
1735-1736 Henderik Arents Havercamp Woonde waarschijnlijk op 

boerderij Havercamp 
1736- Jan Theunis  
1739-1740 Henderik Lubberts Decker  
1741-1742 Egbert Henderts Pickeren Woonde waarschijnlijk op 

boerderij Pickerensgoed 
1742-1744 Jan Weijers  
1745-1747 Ijan Hermens  
1747-1749 Jan Berents Van den Emsterenk 
1749-1751 Hermen Willems  van den Emsterhoff 
1751-1753 Reijnder Aerts  van Schaverden 
1753-1755 Arien Hendericks  
1755-1757 Henderick Lubbers Bueve  
1757-1759 Peter Aers  van Westendorp 
1759-1761 Heijmen Hermens Te Wessendorp 
1761-1763 Jacob Wijgmans Aen den Emsterenk 
1763-1765 Lambert Jans Vorstelman Te Schaveren 
1765-1767 Maas Peeters Van ‘t Hinckelt 
1767-1769 Aert Jans Van Emsterenk 
   
1773- Henderik Renders  
1773-1774 Lambert Jans  
1775-1776 Aert ??  

                                                           
284 SE inv. nr. 1,510/197a, wordt achterin vermeld.  
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1777-1778 Gerrit Jans  
1779-1780 Lubbert Arijens  
1781-1782 Lambert Peters  
1785- Peter Hermen Boerrechter over een 

afgaende 
1785-1786 Dries Klijn Havercamp Woonde waarschijnlijk op 

boerderij de Kleine 
Havercamp 

1787-1788 Simon Derks  
1789-1790 Hendrick Lamberts Witteveen 
1791-1792 Hindrik Alberts  
1793-1794 Jan Brummel de erfgenamen moesten geld 

bijleggen en Jan Brummel 
overtrad boerrecht 

1795-1796 Jochem Peter  
 
 

3.3.2 De Schoter 
In het derde kapittel zijn de regels omtrent het functioneren van de schoter (schouwer of schutter) 
uiteengezet. Deze beëdigde persoon legde de eed af voor zijn Landdrost of zijn geautoriseerde. Hij 
stond de Boerrichter en de erfgenamen bij in zaken aangaande het Boerrecht.285 Zijn belangrijkste 
taak was het toezicht houden op de naleving van de bepalingen zoals deze in het Boerboek stonden. 
Hij hield met name een oogje op het gebruik van de enk en de woeste gronden.286 Zo bestonden de 
taken van de Schoter uit het schutten van beesten op landen waar zij niet thuishoorden en het 
toezicht houden op de “broecken, encken, velden en venen”. 287 Ook moest hij “Hecke en Posten” 
voor het Emsterbroek onderhouden en de bruggen over de Grift en Weteringen “aenvullen” 
(onderhouden). In ruil daarvoor kreeg hij het gras op de Emsterdijk, maar hier mocht hij geen losse 
beesten laten weiden.288 
  De “jura” van de schoter, met andere woorden zijn recht van betaling, voor het boden en 
schutten in het Boerrecht, bestond onder andere uit producten in natura. Zo mocht hij met St. Jacob 
(25 juli) “roggen gerven” (gerven = schoven) halen en kreeg hij met Pasen eieren. Deze regeling was 
naar “Ouder gebruijck”.289 Van uitheemsen waarvan de Schoter dieren schutte of op andere fouten 
betrapte, kreeg hij zestien stuivers “jura”.  Van iemand van wie pand werd afgehaald (dat gebeurde 
als iemand weigerde de boete te betalen), kreeg hij vier stuivers. Van de pandverkoping kreeg hij 
zestien stuivers.290 Op deze manier vergaarde de Schoter met zijn werk een eigen inkomen, omdat hij 
per schutting een eigen percentage verdiende. 
  Alle beesten die de schoter schutte, bracht hij bijeen in het “schuthocke” (schutstal). Dit was 
een omheind terrein waar gevangen dieren voor korte tijd konden worden ingeschaard. Als het 
geschutte beest inheems was, diende hij het de eigenaren zo snel mogelijk bekend te maken.291 

                                                           
285 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikelen 1 en 2. 
286 Van der Bremen (1993), 13. 
287 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 6. 
288 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 7. 
289 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 3. 
290 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikelen 4 en 5. De pandverkoping gebeurde onder toezicht van de boerrichter en 
gezworenen, zo stelt Van der Bremen (1993), 13. 
291 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 8. 



 

77 
 

Bovendien moest de schoter elke overtreding en geschut dier kenbaar maken bij het Boerrecht én 
het “Naeste Boerecht”(wanneer het een uitheemse betrof). Deed hij dit niet, of verzweeg hij 
overtredingen, dan werden hem zijn voorrechten ontzegd: hij mocht dan geen gebruik meer maken 
van het gras op de Emsterdijk.292 
 

 

Afbeelding 29: de Boerrichters die door de jaren heen hun tweejarige functie achterin het Boerbock hebben 
bijgeschreven (SE, inv.nr. 97a). 

 

3.3.3 Boetes 
Om te zorgen dat de boerrichter, schoter en gezworenen hun taken goed konden uitvoeren, werden 
boetes opgelegd voor degenen die dit op wat voor een manier dan ook verhinderden. Zo kreeg 
degene die de gezworenen tijdens het schouwen “mollesteerde, en eenige woorden tegens 
maeckte”, een boete van zes Hollandse guldens.293 Als tijdens de boerrechtcontroles  “quaet” werd 
geschouwd op weteringdijken, wangen en enken, moest de veroorzaker hiervan  twee stuivers boete 
op de schouwdag komen betalen. Deed hij dit niet, dan werd de boete elke dag verdubbeld tot de 
derde dag. Dit kon niet langer duren dan drie dagen, want “den derden dagh den dah der executie sal 
zien”.294  
  In het tweede kapittel van het Boerboeck is de regelgeving omtrent boetes verder 
uiteengezet.  Als een “Encktvrucht, broeckvrede, Wetering, Dijcken, en wangen (hekken) op den 
schouwdagh heerloos bevonden word”,  kreeg de boerrichter zestien stuivers. Als de eigenaar 
uitheems was en geen wetenschap van het boerrecht of de kerkspraak had, mocht hij tegen betaling 
                                                           
292 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 9. 
293 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 13. 
294 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 15.  
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van zestien stuivers het stuk grond “selven moegen maecken”.295 Met de Encktvrucht kon zowel het 
gezaaide gewas (de vrucht) als het draaihek van de enk bedoeld worden (ook wel vrucht,wrocht, of 
wrucht genoemd). De broekvrede kon staan voor de omheining van het broek alsook de afsluiting 
van het broek als het hooi aangroeide. 296 
  Mensen die “met scherp geweer van schuppen, billen (bijlen), en messen of diergelicke” voor 
de boerbank verschenen, werden ontwapend door de schoter. Als de bewapende dit weigerde werd 
hem een boete van zes gulden opgelegd. Deze boete gold ook voor mensen die tijdens de 
“boerstemme moijte mochte maeken, en onbeleefde woorden spraake ende male anderen, heten 
liegen”.297 Het liegen bij de Boerbancke werd in 1792 nog bestraft.298 
  

 
 
Afbeelding 30: punten uit het tweede Capittel van het Boerboeck 1722 (SE). 

Op het schutten van beesten op de venen en heiden stond een twee keer zo zware boete dan 
wanneer de beesten op de enk of broeklanden werden geschut (1 gulden en twaalf stuivers 
tegenover 3 gulden en zestien stuivers).299 Mogelijk weerspiegelt dit de grotere moeite die het de 
schutters kostte bij het vangen van vee op de weidse heidevelden of uit de zompige veengronden. 
Dat de weideregels streng waren blijkt eveneens uit artikel 21, waar wordt vermeld dat wie 
uitheemse beesten, schapen, varkens of ganzen aanneemt om in het Boerrecht op de gemeente te 
weiden, twaalf gulden boete krijgt.300 

                                                           
295 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 1.  
296 Opmerking Theo Spek 8-12-2013. 
297 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 3. 
298 GA, inv. 0633, nr 48. 
299 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikelen 10 t/m 14. 
300 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 21. 
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  Degenen die weigerden hun boete te betalen, werden door de schoter en gezworenen 
“geëxecuteerd”. Dit betekende niet dat diegene tot de dood werd veroordeeld, maar dat er spullen 
in beslag werden genomen. In dit geval werd er  “een pand gehaeld”.  Wanneer dit pand niet werd 
afgelost door de veroordeelde, werd het door de boerrichter en de erfgenamen bij Kerkspraak te 
koop aangeboden. Met kerkspraak wordt de gewoonte aangeduid om ’s-zondags direct na de 
kerkdienst belangrijke berichten af te kondigen. Als iemand het pand verstopte voor de drost of 
scholtus of een andere autoriteit, dan werd diegene voor het “Hoog Adele Lantgerigte van Veluwen” 
gebracht. 301 Het was overigens ook de gewoonte om de boetes op te splitsen in een gedeelte voor 
de boerrichter, een gedeelte voor de gezworenen, een deel voor de schoter en, niet geheel 
onbelangrijk, een deel aan de armen.  
 

  

                                                           
301 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikelen 32 en 33. 
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3.3.4 Inkomsten en uitgaven van het Boerrecht 1773-1795 
De Boerrichter hield alle afrekeningen van het Boerregt van Emst en Westendorp bij. In het Gelders 
Archief  ligt een boek waarin de afrekeningen van de marke Emst en Westendorp  tussen 1773 en 
1853 zijn verzameld.302 Alhoewel de Boerregter twee jaar aanbleef, werden de rekeningen jaarlijks 
door hem opgeschreven “gedaen vor de erfgenamen van het voornoemende Boerregt”. 
 
Inkomsten 
In het eerste jaar zijn er onder deze inkomsten vooral boetes voor het schutten van dieren 
opgetekend. Onder een apart kopje worden “van het kluin modderen in het kuer de volgende boetens 
geakkordend”. Ook wordt er in de beginjaren gesproken van boetes die zijn verteerd bij de 
“Boerbanck” ; de zittingen van het boerrecht. Later in het afrekeningenboek wordt enkel over het 
“Boerregt” gesproken.303 
   De meest voorkomende inkomsten zijn die van geschutte schapen, beesten, paarden op de 
enk en in het Emsterbroek. Ook waren er veel “gaeten” of “gat”, oftewel het onrechtmatig afgraven 
van grond op de enk en broekgronden. Hier en daar zijn er boetes geïnd voor het steken of ‘”poffen” 
van plaggen of turf in het keur. Daarnaast werd er verdiend aan de verkopingen van “meente holt” of 
publieke verkopingen van het hout.  Ook zijn de pachtinkomsten opgetekend. Deze werden door de 
geërfden onder de armen verdeeld, wiens namen elk jaar allemaal keurig werden opgeschreven. 304 
 
Uitgaven 
De meeste uitgaven betroffen “verteert” bij het “omgaen” of bij bezoeken aan mensen en de 
kerkspraak. Ook werd er regelmatig geld uitgegeven aan het verbeteren van bruggen en wegen. 
Regelmatig waren er noodschouwingen op de weteringen en Emsterdijk. 
  Overige opvallendheden zijn dat in 1789 een stuk grond aan Jan Haack werd gegeven ten 
behoeve van zijn molen (de Smallertse molen). Hij moest in ruil hiervoor wel elk jaar een gulden aan 
het Boerrecht betalen. Eveneens opvallend is dat in de uitgaven standaard de school en 
schoolmeester en het “Glaasemaaken” werden genoemd.  Zo werd in 1774 het dak van de ‘Schole’ 
vernieuwd en is in 1775 een “schuelmeister” in de uitgaven vermeld. Jaarlijks werd er met de 
erfgenamen naar Voorst gereisd vanwege de “schoelmeester” (1778-79). Vanaf 1795 werden er 
steeds meer boetes voor het “verboed op de weg”  (het zonder toestemming zich op de weg 
bevinden) geïnd. 305  
  Lubbert ten Holte van de Loobrinck komt tot 1795 elk afrekeningsjaar bij de uitgaven voor 
“bij het afgaan van de Boerrigter” en “bij het boeren verteert”.  Bij hem thuis werd de in het 
Boerboek besproken “boerbancke” gehouden.306  
  Wanneer het Boerrecht na aftrek van de inkomsten en uitgaven een positief saldo overhield, 
werd dit met toestemming van de erfgenamen verteerd bij het afgaan van de boerrechter.307 Het 
boerrecht van Emst en Westendorp kende dus geen winstoogmerk. 

                                                           
302 GA, inv. 0366, nr. 48. 
303 GA, inv. 0366, nr. 48. Eerste vijf pagina’s. 
304 GA, inv. 0366, nr. 48. t/m 1796. 
305 GA, inv. 0366, nr. 48.  
306 GA, inv. 0366, nr. 48.  Eerste vermelding van ‘boeren’ in 1785-86. Dit blijkt uit negentiende-eeuwse 
aantekeningen in het afrekeningenboek, waarin gesproken wordt over gemaakte kosten bij het spreken van 
het Boerrecht bij L. ten Holte. 
307 GA, inv. 0366, nr. 48. Dit punt is zeer duidelijk te lezen in het jaar 1789-1790. 



 

81 
 

 

3.4 Ontwikkelingen in de gemeenschappelijk beheerde landschapstypen 
van het boerrecht Emst en Westendorp 1722-1795 

Welke landschapstypen beheerde het Boerrecht van Emst en Westendorp en welke ontwikkelingen 
vonden plaats in het gebruik, beheer, de controle en handhaving van deze landschappen? 
  Bronnen die het landschap van het achttiende-eeuwse Emst beschrijven zijn er nauwelijks. 
Een van de ambtsjonkers van Epe (en in latere tijden ook dijkgraaf en landdrost van de Veluwe), 
Willem van Haersolte tot Yrst, stelde rond 1770 zijn Concept Beschrijving des Ampts Epe op. In dit 
document beschrijft en inventariseert Van Haersolte tot Yrst onder meer de kerken en buurschappen 
van het ambt. Over het landschap was hij echter kort van stof:308 
 
“De landsgesteldheid is sodanig dat men in deselve vind bergen, bossen, heiden, coorn en 
weidelanden heetvelden, en landen voorts rivieren en veel beken (…)” 

Het landschap binnen het ambt Epe bestond uit meerdere landschapstypen, die elk op een eigen 
manier werden beheerd door de buurschappen van het ambt. 
 

  

                                                           
308 Haersolte tot Yrst (circa 1770, druk 1986), 31. 
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3.4.1 De enk  

Het landschap 
De meeste achttiende-eeuwse bewoning en buurschappen in het onderzoeksgebied waren rondom 
de Emsterenk gesitueerd. Het landschap van de Emsterenk kenmerkte zich in de achttiende eeuw 
door een groot palet aan kleine akkers en percelen, waar een verscheidenheid aan akker- en 
tuinbouw werd bedreven. Over de Emsterenk liepen zandwegen, waarvan twee noord-
zuidgeoriënteerde als hereweg of hoofdweg werden gebruikt en de belangrijkste route tussen de 
kerspelen Epe en Vaassen vormden. De overige, voornamelijk oost-west-georiënteerde wegen, 
dienden als schapendrift en akkertoegangen. De enk werd door middel van wallen en draaihekken 
afgeschermd voor loslopend vee en wild. Ook langs de  belangrijkste zandpaden door de enk stonden 
hekken, wallen of hagen. Belangrijke schaapsdriften, zoals die tussen de Lobrink en Westendorp, 
waren dieper gesitueerd dan de aangrenzende akkers. 
 

 

Afbeelding 31: de AHN en kaart van De Man (1812) over elkaar heen gelegd. De ingetekende akkerpatronen van De Man 
worden duidelijk bevestigd door de AHN, ook al kloppen ze geografisch gezien niet helemaal (eigen GIS-bewerking). 

Het gebruik 
De hoofdgebruikers van de Enk waren de “inheemsen”: de gildeleden uit de buurschap Emst en 
Westendorp. Maar ook omwonenden uit Schaveren, Lobrink, Hegge, Epe en andere buurschappen in 
de buurt maakten gebruik van het akkerareaal op de enk. 309 Daarnaast waren enkele 
grootgrondbezitters in de buurschap ook eigenaren van percelen op de enk, zoals vicarieën 
(kerkelijke fondsen gebonden aan een altaar in de kerk) uit Epe, Elburg en Arnhem en de heren van 
de Cannenburch bij Vaassen.  
  De enk werd voornamelijk gebruikt voor de verbouw van tarwe, rogge, boekweit, erwten, 
bonen en hop. Ook werden er op de velden en enken bijen gehouden om de kruisbestuiving van 
onder meer de boekweitplanten te bevorderen. Het “immen” wordt meermaals genoemd in de 
boerrechten. Volgens Haersolte van Yrst waren honing en was dan ook in overvloed aanwezig in het 

                                                           
309 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 5. In het Boerboek staat duidelijk dat de Emsterenk door zowel Emst als 
Westendorp werd gebruikt en beheerd. 
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Ambt.310 
  Wanneer de gewassen geoogst waren, mochten de inheemsen van Emst hun vee op de 
stoppelweide van de enk laten grazen. Op deze manier werden de enkgronden, naast de 
plaggenbemesting, alvast op een eenvoudige manier bemest en werd bovendien het aanwezige 
onkruid bestreden.311 Als er gewassen op het veld stonden was beweiding van de enk echter niet 
toegestaan: de enk werd dan in vrede gelegd, dat wil zeggen door omheiningen beschermd.312  Om 
de enk te beschermen, waren de wegen over de enk met hekken, hagen en wallen afgeschermd. Dit 
voorkwam dat paarden, koeien, schapen en ander loslopend vee teveel van de groeiende gewassen 
zou opeten. Deze “boerhecken” werden geacht onderhouden te worden door degenen die daartoe 
gerechtigd waren. Degenen die opzettelijk of herhaaldelijk door deze hekken “rijede off genge” 
moesten zelf de schade vergoeden en daarbovenop een boete van drie gulden betalen.313 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeeldingen 32 en 33: sporen van voormalige enkwallen aan de Westendorperheideweg en Wiemanstraat. De 
voormalige enkakkers liggen duidelijk hoger dan de weg, die door de wallen aan weerszijden als veedrift fungeerde 
(eigen foto). 

                                                           
310 Van Haersolte tot Yrst (1986), 32. Op de enken van het naastgelegen Vaassen werd in 1632 reeds boekweit 
geteeld, blijkt uit het Boerregt van Vaassen. Sloet (1911), 404. Zie ook: Bieleman (1995), 39-42, 45. 
311 Dirkx (1997), 60; Bieleman (1995), 43-45. 
312 Dirkx (1997), 61. 
313 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikelen 5 en 6. Overigens kan met de term enkvrucht (zie paragraaf 3.3.3) niet 
alleen de vruchten op de enk, maar ook het draaihek van de enk worden bedoeld (opmerking Theo Spek 8-12-
2013). 
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Beheer  
De enk werd beheerd door de gebruikers. De verschillende percelen lagen om de paar jaar een jaar 
braak. In dit jaar mochten mensen, net als  in de tijden dat de oogst van het land was gehaald, hun 
vee op deze lege percelen laten grazen. De meeste akkers en “zaijland” waren in privébezit, maar 
waren in zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk gebruik.314 Dit blijkt onder meer uit een 
protocol-akte van 13 december 1735, waarin wordt gesproken over “eenen vasten, stedigen en 
eeuwigen erfcoop, stede en vaste verkoft te hebben”: de verkoop van een land met de bijhorende 
pacht- en tynsvoorwaarden. Dit “ ackertien zaijlant” lag in “den Ampte en Carspel Epe op den 
Emsterenk met coperen in ’t gemeen”. Naast het recht op het beheer van dit stuk zaailand, kreeg de 
nieuwe eigenaar ook rechten  op een ontginning of stuk (coop) in het “gemeen”;  het 
gemeenschappelijk veen- en heidegebied van de gilde Emst en Westendorp.315  
  Er bestond een groot onderscheid tussen inheemse en uitheemse gebruikers van de 
Emsterenk. Uitheemsen hoorden niet tot het gilde en dus ook niet tot het Boerrecht van Emst en 
Westendorp. Om te voorkomen dat uitheemsen ten onrechte gebruik maakten van de Emsterenk, 
werden regels daartegen zeer strikt opgeschreven.  Zo mochten uitheemsen geen “immen” in het 
Boerrecht brengen.  Dit houden van bijen mocht niet op de bloemen, enken, velden of elders. Er 
stond een boete op van twaalf gulden en zestien stuivers.316 

Controle en handhaving 
De controle op de ordehandhaving op de Emsterenk werd uitgevoerd door gezworenen van de 
Boerrichter. De enk kende vier gezworenen, die een jaar lang de enk onder hun hoede kregen. Elk 
jaar werden op Sint Petrusdag, naast een nieuwe boerrechter, ook vier nieuwe gezworenen voor de 
Enk gekozen: twee gezworenen namens het Emster gilde en twee namens de Westendorper gilde.317 
Wie op de enk zaaide en gezworene werd, werd gezworene van de Enk en niet gezworene van het 
Emsterbroek of de velden en venen.318 De Boerrichter was verplicht jaarlijks op de eerste maandag 
na Sint Petrusdag (de dag waarop een nieuwe boerrechter werd gekozen) een dag aan te wijzen 
waarop hij samen met zijn gezworenen de enk zou “schouwen”. Op de gekozen dag werd de enk voor 
twaalf uur geschouwd.319 
  
In het Boerboek worden de volgende regels omtrent de controle en handhaving van de Enk 
genoemd: 
-Niemand mocht “paerden, bessten, schapen, verckens en gansen” binnen de besloten tijd van de 
enk en het broek hoeden of weiden. Daar stond een boete op van een gulden en twaalf stuivers.320 
Deze boete kreeg men ook wanneer een van bovengenoemde dieren op de enk werd geschut; 321   
-Dezelfde boete (een gulden en twaalf stuivers) was voor diegenen die in de besloten tijd op de enk 

                                                           
314 Opmerking Theo Spek, 8-12-2013. 
315 GA, inv. 0203, inv. 913, nr, 0159 folio 97. De namen en veldnamen van de omliggende buren werden in deze 
protocollen altijd vermeld. Voor een eventueel vervolgonderzoek is het aan te bevelen deze alle in een 
overzichtelijk schema te noteren en deze te vergelijken met het KMP1832 en het landgebruik 1809. 
316 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 22. 
317 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 5. Aan de vermelding van beide gilden als aparte buurschappen, kan worden 
afgeleid dat zij al lang voor het opstellen van het boerboek de Emsterenk samen beheerden. 
318 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 14. 
319 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 7. 
320 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 7. 
321 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 10. 
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tussen de “scheijtvooren” (scheidingsvoren) tussen het koren reden.322 De akkers op de enk waren op 
bepaalde tijden gesloten voor doorgang, zodat de gewassen niet door dieren of mensen werden 
beschadigd; 
-De eigenaren van uitheemse dieren die op de enk of in het broek werden geschut, kregen een boete 
van twee gulden en acht stuivers. Mensen die hun vee ’s nachts op de enk of in het broek lieten en 
daarbij betrapt werden, kregen zelfs twaalf gulden boete. Ook moesten zij een daalder aan de armen 
betalen en bovendien de gedane schade vergoeden;323  
-Wie “enckvruchten of broeckvrede” met de handen “ontwee”, kreeg een boete van drie gulden en 
moest een daalder afstaan aan de armen. Wie op deze praktijken ’s nachts werd betrapt kreeg de 
dubbele boete.324  Met het  ‘ontweeën’ kan enerzijds bedoeld zijn het eigenhandig maken van te 
ruste gelegen enkvruchten en hooi, en anderzijds het stukmaken van de (draai)hekken die de enk en 
broeklanden beschermden. 

 
Aan de hoogte van deze boetes is af te lezen dat de gewassen en het hooi op de enk- en 
broekgronden zeer veel waarde hadden. Tijdens de besloten tijd was het expliciet verboden om met 
wat voor een beest dan ook de enk te betreden, omdat het koren moest aangroeien. Het feit dat 
zelfs de eigenaren van uitheemse dieren, dat wil zeggen dieren van mensen die buiten de gilde 
woonden en geen rechten hadden op het grondgebruik binnen het Boerrecht van Emst en 
Westendorp, een boete kregen, duidt eveneens op een hoge waardering van de gronden. 

 

  

                                                           
322 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 9. 
323 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 11. 
324 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 24.  
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3.4.2 De veldgronden, heide en venen 
Het landschap 
In het Boerboek wordt veelal gesproken over veldgronden in het Boerrecht, zoals het Boerwilck 
en/of De Keur.325 Dit waren gemeenschappelijke weidegronden met een open karakter. Deze 
gronden kenden ooit eiken- en berkenbossen, maar veranderden gedurende de middeleeuwen door 
overmatig kappen en begrazen in open heidevelden. Het betrof een zeer wisselend landschap met 
verspreid bosjes, graslanden, veengebieden, op de schralere grond struikheide en op de natte grond 
dopheide.326 De veldgronden van Emst lagen, uitgaande van het proces over het Vossenbroek, onder 
meer ten oosten van De Grift tot de Nieuwe Wetering. Hier lag het boerwillekeur dat via de 
gemeente van de Lobrink via de Schobbertse brug te bereiken was.327 

 

 

Afbeelding 34: fragment van de kaart van De Man (1812) waarop het gebied tussen de Grift en de Nieuwe Weteringe is 
afgebeeld. De gronden tussen de Esschert, Wijnbergen en de Schobbert waren  aan het begin van de negentiende eeuw 
nog niet allemaal tot percelen ontgonnen: tussen de percelen door ligt een strook gemeenschappelijke grond. Links van 
De Grift ligt het Vossenbroek, rechts van de Nieuwe Wetering  het Emsterbroek (GIS-bewerking).  

De meeste heide en venen van de gilde Emst en Westendorp lagen ten westen van de Emsterenk 
richting Gortel en Schaveren. Daarnaast was er een met Vaassen gezamenlijk gebruikt veen-
heidegebied tussen de Smallert en Achterhegge en ten zuidoosten van de Emsterenk.328  
  De heide en venen rond de Emsterenk waren zeer nat. In tegenstelling tot Veluwse plaatsen 
als Kootwijk en Otterlo, kende het Ambt Epe dan ook geen overlast van stuifzanden. In een brief van 
14 augustus 1750 vragen de Staten van Veluwe aan de ambtsjonkers van de Veluwe om de namen 

                                                           
325 SE, inv. nr. 1,510/197a. In meerdere artikelen te lezen. Het lijkt om twee verschillende eenheden van 
gemeenschappelijke veldgronden te gaan. 
326 Dirkx (1997), 46, 49 en Koster (1978) figuur 10.16. 
327 GA, inv. 1510 kaartencatalogus, 0124-AKV845. 
328 Dit valt af te leiden uit de grensoptekening van het Kadaster. Zie Hoofdstukken 2 en 4. 



 

87 
 

van de “zandraden” in het ambt aan hen bekend te maken en, indien er geen zijn, er twee te 
benoemen zodat zij door de Staten kunnen worden uitgenodigd voor overleg over het bedwingen 
van de zanden. Ambtsjonker Van Haersolthe tot Yrst antwoordde in 1751 de Staten dat er geen 
zanden in het ambt aanwezig zijn en zij daarom niemand afvaardigen.329 

 
Het gebruik 
De veldgronden voorzagen de leden van het Boerrecht van veel inkomsten. Zij konden op de heide 
en hoger gelegen venen (zoals het Wisseler Veen bij Epe) hun vee weiden, plaggen steken voor 
bemesting van de enkgronden en in de nattere veengedeelten turf steken en rijshout winnen. 330 Dit 
beschrijft Willem van Haersolte tot Yrst ook in zijn concept. Onder het kopje “Veenen tot weijden der 
beesten als tot turf” noemt hij de “dorper Loohuyser, Tongerse, Gortelse, Westendorper en 
Emsterenkerveenen”. 331 De plaggen die van de venen, heide en veldgronden afkwamen werden als 
mest op de enkgronden gebruikt. De heide en venen vormden in feite hét nutriëntenreservoir van de 
landbouweconomie. 332 
  De heide en velden werden gemeenschappelijk gebruikt. Elk lid van de gilde had rechten om 
daar zijn beesten te laten weiden. De velden werden gedomineerd door schaapskuddes, die dagelijks 
vanuit de schaapskooi via schaapsdriften naar de velden werden geleid.333  
  Sinds de groei van de wolnijverheid in de zestiende eeuw was er een grote groei in de 
schapenhouderij. Dit blijkt alleen al uit de aanwezige textielmolens aan de oostrand van de Veluwe. 
De  textielstad Deventer lag bovendien op slechts vier reisuren van het studiegebied.334 Deze 
toename veroorzaakte ongetwijfeld een grote druk op de gemeenschappelijke weidegronden. In het 
boerrecht zijn dan ook veel bepalingen omtrent het weiden van schapen opgenomen en waren niet 
alle velden en heiden onbeperkt toegankelijk voor de schapen. 335  
  In de achttiende eeuw  namen de Veluwse schaapkuddes in omvang af en veranderden van 
functie: ze werden voornamelijk gehouden voor  de mestvoorziening van het intensieve 
akkerbouwsysteem op de enkgronden.336 

                                                           
329 De Jonge, Historische vereniging Ampt Epe, Brief Arnhem. Zie http://www.ampt-epe.nl/historie/45-
ambtsresoluties-1771-1811/57-06-ingekomen-stukken-bij-de-ambtsjonkers-1746-1788 
330 Renes (2007), 24. 
331 Van Haersolte tot Yrst (circa 1770; uitgave 1986), 17. 
332 Dirkx (1997), 47 en 49. 
333 Dirkx (1997), 49. 
334 Zo vermeldt ook Van Haersolte tot Yrst in zijn conceptbeschrijving (circa 1770, uitgave 1986). 
335 GA, inv. 0124, nr. 5316 nr. 99; SE inv. nr. 1,510/197a. 
336 Renes (2007), 27. 

http://www.ampt-epe.nl/historie/45-ambtsresoluties-1771-1811/57-06-ingekomen-stukken-bij-de-ambtsjonkers-1746-1788
http://www.ampt-epe.nl/historie/45-ambtsresoluties-1771-1811/57-06-ingekomen-stukken-bij-de-ambtsjonkers-1746-1788


 

88 
 

 

Afbeelding 35: vanaf Lobrink, Westendorp, de Laarstraat en Emst liepen enkele dieper liggende wegen, de zogenaamde 
vee- of schapendriften, over de enk en gemeente richting de bruggen van Zuuk en de Schobbert over de Grift en richting 
de voorde bij Schaveren. Vanaf de Schobbertse brug liep de weg verder over de Emsterdijk en de Nieuwe Weteringe 
(detail kaart De Man 1812). 

 

Beheer 
Op en aan de Emsterenk waren meerdere schaapskooien gesitueerd, van waaruit de schaapskuddes 
via de driften naar de veldgronden werden geleid. Het lijkt erop dat deze schaapskooien in particulier 
bezit waren, want in het Boerboek wordt nergens melding gemaakt van een gezamenlijke herder. De 
schapen van zowel boeren als armen liepen waarschijnlijk het grootste gedeelte van het jaar los over 
de veldgronden.337  
  In 1598 werd door de buurschap Vaassen bepaald dat op bepaalde tijden geen schapen op 
het ‘boerwillekoer’ en op de enken mochten grazen. Schepers moesten van St. Geertruid tot St. Gal 
(17 maart tot 16 oktober) uit de “boerewillekeur” blijven.338 In het aangrenzende Emst en 
Westendorp golden rond 1640 en in 1722 soortgelijke regels: ook daar mocht in de “besloeten tijd” 
geen beest op de enk, het broek, venen, keur en “boerwilck” worden gehoed of geweid.339  Zo werd 
onder punt 12 van kapittel 2 vastgesteld dat wiens schapen in de venen, het Keur of in het Boerwilck 
“geschut” werden, drie gulden boete kreeg opgelegd.340  
  In de boerrechten wordt echter niet gezegd of en welke bepaalde tijden er voor dit verbod 
golden. In alle besloten en afgegraven (ontgonnen)kampen mocht  daarentegen onbeperkt gehoed 
en geweid worden, “sonder imant te beschadigen gaen”.341   
  Zulke verbodsbepalingen worden wél genoemd over de turf- en plaggenwinning: “Wie tuerff 
off placken steeckt int boerwilck off veenen binnen die bepalinge, die daerin bevonden wort sal 

                                                           
337 SE, inv. nr. 1,510/197a. 
338 Sloet (1911), 403. 
339 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikelen 7 t/m 13. Dit boerwilck betreft waarschijnlijk deels hetzelfde boerwilck als 
waar de buurschap Vaassen gebruik van maakte. Met het Keur werden waarschijnlijk de overige 
gemeenschappelijke veldgronden bedoeld. 
340 SE, inv. nr. 1,510/197a, akte 12. 
341 SE, inv. nr. 1,510/197a, akte 8. 
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verboet hebben twaelff gulden.”342 De plaggen- en turfwinning in de velden en venen werd dus goed 
beschermd en  “naar ouder gebruyk in waerden gehouden.”343  
  Dat er op de velden rondom Emst en Westendorp bijen werden gehouden, blijkt (zoals 
eerder vermeld) uit feit dat het voor uitheemse mens en niet toegestaan was in het Boerrecht te 
“immen”.  Zij mochten “geen immen int boeregt brengen op de bloemen, hetzy encken, velden off 
elders, by een boete van twaelff gulden sesthyen stuyv.”344 
 
Controle en handhaving van turfwinning 
De handhaving van de boerrechten betreffende het winnen van turf en plaggen op de heiden en 
venen werd goed vastgelegd. Op het verhandelen van turf en plaggen buiten het Boerrecht en aan 
“uitheemsen” werden flinke sancties gelegd. Zo wordt onder artikel 14 vermeld dat velden en venen 
in het Boerwilck volgens oud gebruik in waarde moeten worden gehouden. Dit betekende dat 
diegene die turf of heide uit de velden aan uitheemse mensen verkocht, een boete van twaalf gulden 
kreeg opgelegd.345 Wat dit oude gebruik inhield, werd niet vermeld. Waarschijnlijk hield het in dat 
turf en heideplaggen van het Boerwilck alleen aan inheemse mensen, dus aan leden van het eigen 
Boerrecht, mochten worden verkocht. Onder artikel 15 werd vervolgens vermeld dat diegenen die 
turf uit de venen aan uitheemsen verkochten een boete van twaalf gulden boven het hoofd hing. Wie 
bovendien ’s nacht turf wegvoerde buiten het boerrecht, kreeg het dubbele aan boetegeld 
opgelegd. 346  
  Er stonden echter ook sancties op inheemsen die “uytheemsen tuerff, heijde (gemaaide 
heide), off placken (geplagde heide), uijt velden, off veenen” haalden voor eigen profijt. Hiervoor 
kregen zij een boete van twaalf gulden en zestien stuivers. Dit was een van de hoogste boetes die het 
Boerrecht volgens haar eigen reglement kon opleggen.  De overtreder mocht dan ook tot de 
boerstemming plaatsvond en aan de boete kon worden voldaan, als borg een paard “uitspannen” 
voor twee geërfden in het Boerrecht.347 
  Het was trouwens niet alleen voor uitheemsen verboden plaggen te winnen. Ook inheemsen  
hing een boete van twaalf gulden boven het hoofd wanneer zij “tuerf, off placken, steeckt int 
boerwilck, off veenen, binnen die bepalinge, die daer in bevonden wort.348 De enige ‘bepaling’ die 
speciaal werd vermeld, hield in dat wie na afloop van de Deventer Kermis turf in de venen zou 
steken, een boete van twaalf gulden kreeg opgelegd. Waarschijnlijk mocht in de periode na deze 
kermis geen turf worden gewonnen, ter bescherming van het veen. 349  
  Gezien de hoogte van de boetes en de vermelding van nachtelijke praktijken, bracht de 
illegale en ‘uitheemse’ turfhandel de meeste problemen met zich mee voor het Boerrecht. Uit de 

                                                           
342 SE, inv. nr. 1,510/197a, akte 18. 
343 SE, inv. nr. 1,510/197a, akten 14 t/m 19. 
344 SE, inv. nr. 1,510/197a, akte 22. 
345 SE, inv. nr. 1,510/197a, akte 14. 
346 SE, inv. nr. 1,510/197a, akte 15. 
347 SE, inv. nr. 1,510/197a, akte 16. 
348 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 18. 
349 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 19. De huidige Deventer kermis vindt plaats in de tweede week van juni. Een 
andere oude Deventer kermis, waarnaar het Boerboek waarschijnlijk verwijst, is die van de Platvoet die op 
Goede Vrijdag tot en met Pasen werd gehouden. Deze kermis stond ook wel bekend als Goede Vrijdagmarkt. 
Dit was meer de kermis voor het platteland; de zomerkermis was voor de stad. Zie 
http://www.platvoet.info/index_bestanden/Page1643.htm en Van den Bremen (1993), 120-122. In de 
afrekeningen van de marke Emst en Westendorp wordt overigens de Eper kermis genoemd als tijdstip van 
uitgaven. Deze vond – en vindt nog steeds – plaats op de laatste donderdag van september. 

http://www.platvoet.info/index_bestanden/Page1643.htm
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hoeveelheid regels over het beheer van turf en plaggen, kan worden afgeleid dat het gebruik van de 
veldgronden en venen in de achttiende eeuw onder druk stond. De plaggen werden voor de 
akkerbemesting gebruikt en het is, gezien het verschil tussen uitheemsen en inheemsen, zeer 
aannemelijk dat de vraag naar plaggen groter was dan het aanbod. Dat het areaal aan veldgronden in 
de achttiende eeuw op meerdere plekken onder druk kwam te staan, blijkt ook uit een Overijssels 
verbod uit 1748 op het aangraven (ontginnen) van veldgronden.350 

Overige controle en handhaving in de gemeente 
Over de ‘gemeente’, de gemeenschappelijk beheerde veldgronden, waren in het Boerboek regels van 
kracht die de verantwoordelijkheid van de individu benadrukten: “elck sal op de gemeente, op sijn 
aenschot moegen poeten, maar niet moegen afvreden, off ommewenden bij de boete van ses 
gulden.” Dit hield in dat een ieder op een aan zijn land grenzend stuk gemene grond bomen mocht 
poten, maar dit stuk niet mocht omheinen (afvreden) of de grond omwerken (ommewenden). Daar 
stond een boete op van zes gulden.351 Het was bovendien zeer belangrijk dat niemand  “huisen off 
schuiren moegen timmeren om in te woenen, en beesten in te setten” op de gemeente, zonder dat 
daar toestemming voor was gegeven door het volle boerrecht met de meeste stemmen van de 
geërfden. Er stond een boete van twaalf gulden op en men werd geboden het “getimmer weder aff 
te brecken.”352 
   Ook het gemeenschappelijke hout dat op de gemeente stond, werd beschermd: niemand 
mocht “op de gemeente int Boerwilck, het gemeene weecke hout” afhouwen om voor eigen provisie 
te gebruiken. Met “weecke hout” wordt het hout van minder belangrijke bomen zoals berk bedoeld, 
alsmede het hout van struiken zoals lijsterbes, sporkehout en vogelkers. Daar stond een boete op 
van drie gulden. Week hout aan de wegen en straten mocht daarentegen wel gehouwen worden.353 
  De Schoter schutte loslopende dieren die niet op de gemeenschappelijke gronden 
thuishoorden. Het  inheemse geschutte vee bracht hij in het schuthok bijeen en zocht vervolgens de 
eigenaren op. Ook was hij verplicht de overtredingen aan de Boerrichter en het “Naeste Boeregt” 
bekend te maken.354 
  Het boerrecht van Emst en Westendorp verpachtte regelmatig stukken gemeente. Zo is in 
1787 in het Afrekeningenboek opgetekend dat een hoekje van de gemeente bij de molen van Van 
Gerven aan de Smallert aan mijnheer Haack is gegeven: “En daar moet hij Van Gerven Sjaars 1 guld 
te saamen 2,30 sjaars”. 355 Het Boerrecht incasseerde zo wat pachtopbrengsten, die het overigens 
volledig aan de armen afstond. 
 
 

  

                                                           
350 Dirkx (1997), 57. RAO, inv. nr. 68. 
351 SE, inv. nr. 1,510/197a , artikel 25. 
352 SE, inv. nr. 1,510/197a , artikel 30. 
353 SE, inv. nr. 1,510/197a , artikel 26. 
354 SE, inv. nr. 1,510/197a , artikelen 8 en 9. 
355 GA, inv. 0633, nr. 48, jaar 1787-1788. 
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3.4.3 De broeklanden 
 
Het landschap 
In de natuurlijke situatie stonden zowel in het Emsterbroek als langs de beken vrij zwaar ontwikkelde 
elzenbroekbossen. Door langdurige begrazing en houtkap raakten deze bossen in de loop van de 
prehistorische periode en middeleeuwen geleidelijk aan steeds opener, totdat ze uiteindelijk in 
halfnatuurlijke graslanden veranderden met hier en daar restjes broekbos en moerasstruweel.356 Het 
gebied ten oosten van Westendorp en de Lobrink moet tot de late middeleeuwen een nat moerasbos 
zijn geweest, waar het kwel- en beekwater van de Veluwe op uitkwam en alleen op de hogere 
rivierduinen en dekzandruggen bewoning mogelijk was. De vele broeknamen tussen de Grift en de 
IJssel (Nijbroek, Eperbroek, Oenerbroek, Emsterbroek, Vaassense Broek, etc) verwijzen nog naar deze 
moeras- en broekbossen.357 
  De grote broekgebieden ten oosten van de Veluwe werden grotendeels tussen de twaalfde 
en veertiende eeuw door middel van collectieve ontginningen in cultuur gebracht, wat een grote 
verandering in de waterhuishouding met zich meebracht.358 In deze periode zijn, wellicht gelijktijdig 
met of vlak na de stichting van het zuidoostelijk gelegen rechtsambt het Nijbroek, ook polders als het 
Eperbroek en Emsterbroek ontgonnen. Het Emsterbroek ligt tussen de Nieuwe  Wetering en Grote 
Wetering. Het overtollige water wordt via talloze sloten en de beide weteringen richting het noorden 
afgevoerd. 
  In het Emsterbroek lagen de meeste wei- en hooilanden (ook wel groenlanden genoemd) van 
de gilde Emst en Westendorp. Op negentiende-eeuwse kaarten is het goed te zien dat in het 
Emsterbroek de percelen werden gescheiden door zeer veel langgerekte greppels en sloten. De 
percelen waren bovendien erg nat. Er stonden nagenoeg geen bomen of bosjes op de kaarten 
afgebeeld. Waarschijnlijk was het Emsterbroek ook in de achttiende eeuw vlak en kaal en bestond 
het uit nat hooi- en weideland.  
  De vochtige gronden nabij de beken werden eveneens als groenland gebruikt. Aan de 
oostflank van de Veluwe boden deze beekeerdgronden vruchtbaardere bodems dan de hoger 
gelegen zandgronden. Deze beekdalgronden werden vaak door bosschages en wallen afgeschermd. 

                                                           
356 Dirkx (1997), 56. 
357 Renes et al. (2007), 29. 
358 Renes et al. (2007) 31. Zie ook paragraaf 3.3.4. 
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Afbeelding 36: detail kaart De Man 1812 van het Emsterbroek. In het zuiden is het broek afgeschermd door de 
Emsterdijk. De ingetekende vegen wijzen op een natte tot zeer natte grond. 

 
Het gebruik 
Het Emsterbroek werd waarschijnlijk in de veertiende eeuw collectief ontgonnen. Volgens Wartena 
kwamen er in de IJsselvallei nauwelijks individuele ontginningen voor, omdat het op deze plek  
mogelijk noodzakelijk was collectieve voorzieningen te treffen voor de waterafvoer en de 
waterkering.359  
  In de achttiende eeuw werden de percelen in het Emsterbroek echter door particulieren 
gebruikt.360 Uit enkele protocolstukken valt bovendien op te maken dat in het Emsterbroek 
gedurende de achttiende eeuw steeds meer gronden in particuliere handen kwamen. Zo werd een 
stuk “Hooijland” in het  “Emsteragterbroek” verkocht. Aan dit stuk land zat een betalingsverplichting 
vast aan de dijkgraaf, ook al was het land verponding- en tynsvrij.361 Daarnaast waren ook buiten het 
Emsterbroek “veltien” (veldjes) tussen de Grift en Nieuwe Wetering in individueel beheer, zoals 
onder meer blijkt uit de processtukken rondom het Vossenbroek.362  
 De gebruikers waren allemaal geërfden van het Emsterbroek. Het Emsterbroek werd voor 
zowel het weiden van vee als hooiland gebruikt en kende met betrekking tot dit intensieve gebruik 
bepalingen. Zo mocht niemand “parden, bessten, schapen verckens en gansen” binnen de besloten 
tijd van de enk én het broek hoeden of weiden. Daar stond een boete op van een gulden en twaalf 

                                                           
359 Wartena (1975), 26; Van Kalveen (1965).  
360 Dirkx (1997), 55 en Bieleman (1987), 154. 
361 GA, inv. 0203, inv. 913 nr. 0160 folio 97.  
362 GA, inv 1510, 0124-AKV845. 
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stuivers.363 Binnen deze besloten tijd moest het gras aangroeien voor de hooiwinning aan het einde 
van de zomer. In het Boerboek werd dit als de “Broeckvrede” aangeduid.364 
  In de groenlanden van de beekdalen werden, net als op de venen, ook plaggen gestoken.365 
De beschreven bepalingen in paragraaf 3.4.2. golden waarschijnlijk ook voor deze landen in de 
beekdalen. Ook het Boerwilck kan tot de broek- en hooilanden hebben gehoord: zoals eerder gezegd, 
werd het onderscheid tussen veldgronden, venen en broeklanden tot circa 1750 in de meeste 
markenboeken niet gemaakt.366 
 
Beheer  
De Boerrichter van Emst en Westendorp moest “geerft en gegoet” zijn in het Emsterbroek: hij moest 
dus gronden bezitten in de broeklanden.367 Het Emsterbroek kreeg twee van de zes gezworenen van 
de Boerrichter toegewezen, die hun taak twee jaar dienden uit te voeren. In het Boerboek staat 
tevens dat elk jaar “op Sinte Petri (…) de outsten sal afgaen en een nieuwe weder verkooren 
worden”.368 Wie geërfd was in het Emsterbroek en gezworene werd, werd gezworene van het 
broek.369  
  Het is opvallend dat in het Boerboek meermaals over de “Broeckvrede” en Broeckvrede 
Wetering werd gesproken. Hiermee bedoelde men waarschijnlijk het land in het Emsterbroek, want 
daar lopen de Grote, Nieuwe en Kleine of Middel Wetering doorheen. Het gebruik van het woord 
“vrede” kan duiden op het te vrede (te rusten) leggen van de hooilanden, wat inhield dat tijdens een 
bepaalde periode er geen vee mocht worden geweid, zodat het gras goed groeide en in de 
zomermaanden als hooi kon worden geoogst.370 De Broeckvrede Wetering duidde waarschijnlijk 
echter op de omheining van het Emsterbroek langs de Grote Wetering, die op de Bonnekaart (1870) 
duidelijk te zien is (afbeelding 37). 
  Een ander opvallend landschapselement in het Emsterbroek is de Emsterdijk. Deze dijk is de 
zuidelijke Leidijk van de polder Emsterbroek (afbeelding 36). Het onderhoud van deze dijk was in 
handen van het Boerrecht. De dijk vormt het verlengde van de wegen en veedriften die ter hoogte 
van de Grift op de Schobbertse brug uitkwamen.  

                                                           
363 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 7. 
364 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 8.  
365 Dirkx (1997), 57. 
366 Dirkx (1997), 55-57.  
367 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 1. 
368 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 4. 
369 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 14. 
370 Dirkx (1997), 60. 
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Afbeelding 37: detail van Bonnekaart 1870 waarop ten oosten van de Nieuwe Wetering en ook langs de percelen 
hekwerk staat aangegeven (zwarte streepjes). Dit hekwerk was waarschijnlijk de Broekvrede. 

  
Controle en handhaving 
De Broeckvrede werd door de Boerrichter en zijn schouwers jaarlijks op “nieuwen maij, off den 
aenbestemnden dagh” geschouwd.371 Dit hield in dat op de broekgronden vanaf één mei niet meer 
mocht worden geweid. Deze bepaling kwam ook voor in de marken van onder andere Hefte, 
Kootwijk, Ede-Veldhuizen en Vaassen.372 
  Ook in de broeklanden golden boetes voor het overtreden van de regels. Een van de 
opvallendste boetes betrof (wederom) het schutten van uitheemse dieren. De eigenaren van 
uitheemse paarden, beesten, schapen, varkens en ganzen die in het broek geschut werden kregen 
een boete van twee gulden en acht stuivers. Wanneer men dit ’s nachts deed werd de boete 
opgehoogd naar twaalf gulden en moest men een daalder voor de armen afstaan en de schade 
vergoeden.373 
 
 

  

                                                           
371 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 8. 
372 Dirkx (1997), 60. 
373 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 11. 
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3.4.4 Het water  
Het landschap 
In het achttiende-eeuwse landschap van Emst en Westendorp was veel water aanwezig in de vorm 
van oude waterlopen als kronkelige bron- en kwelbeken. Beken als de Smallert, de Klaarbeek en 
Nijmolensche beek waren natuurlijke waterlopen die vanaf de Veluwe richting het IJsseldal 
stroomden, alwaar ook het kwelwater van de Veluwe aan de oppervlakte kwam. De beken zijn vanaf 
de late middeleeuwen vergraven en opgehoogd voor de aanleg van watermolens. Door de aanleg 
van sprengenkoppen werd de watertoevoer verder vergroot.  
  Het broekgebied ten oosten van de Veluwe was door het bekenwater en kwelwater extreem 
nat. Een goede waterafvoer was dan ook zeer belangrijk. Omdat de waterafvoer een groot gebied 
bestreek, is het gezamenlijke waterbeheer al sinds de middeleeuwen een belangrijk element binnen 
het bestuur van de buurschappen onder Epe.374 In de negende en veertiende eeuw werden het 
kanaal De Grift en de Grote Wetering gegraven op de overgangsgronden tussen de Veluwe en het 
IJsseldal. De Grift was een belangrijk afwaterings- en transportkanaal richting Hattem en werd 
tegelijkertijd met polders als het Nijbroek aangelegd. Vanaf de aanleg waterden beken als de 
Smallert en de Nijmolensche beek op de Grift uit.375  
  Door het Emsterbroek stromen de Grote, Kleine en Nieuwe Wetering (of zoals Yrst meldde, 
de Oevelgunne Stroombreed, Oude en Nieuwe Weteringe) waarop alle sloten in de broeklanden zijn 
aangesloten. De weteringen zijn waarschijnlijk vanaf de vijftiende eeuw aangelegd om de 
waterafvoer van moerassige broeklanden in de polders van het IJsseldal, zoals het Nijbroek en de 
Emsterbroek, te ondersteunen.376 De weteringen voeren het water, net als De Grift en vanaf de 
negentiende eeuw ook het Apeldoorns Kanaal, in noordelijke richting af. Even ten noorden van 
Hattem monden zij via de Veluwse wetering uit in de IJssel.  
 

 
Afbeelding 38: de Nieuwe Weteringe richting het noorden (eigen foto). 

                                                           
374 Renes et. al. (2007), 19. 
375 Het is onduidelijk wanneer de Grift precies is gegraven, maar in de veertiende eeuw werd bij de aanleg van 
de polder Nijbroek rond 1370 melding gemaakt van de aanleg van Grift en Grote Wetering. Zie onder andere 
Renes et al. (2007), 30. 
376 Van Haersolte tot Yrst (circa 1770, uitgave 1986), 34. 
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De gebruikers 
Met het beek- en sprengenwater werden vanaf de zestiende eeuw de watermolens aangedreven. 
Deze molens bewerkten papier, textiel, leer, koren en koper. Molenaars die op de heide en 
veenvelden sprengen voor hun watertoevoer wilden graven, hadden toestemming nodig van de 
eigenaren of geërfdenorganisaties, die daar inkomsten uit verkregen.377 
  Aan de Smallertse beek hebben drie papiermolens gelegen, waarvan twee door de 
Cannenburch zijn gesticht. Overige beken en molens rond de Emsterenk waren de Hofse 
papiermolens aan de Nijmolensche Beek bij de buurschap Hegge en de koper- en korenmolens aan 
de Molenbeek en Klaarbeek in Zuuk. De molens in Zuuk en Epe waren overigens niet in handen van 
de Cannenburch. 378  
  In de achttiende eeuw waren er voornamelijk koren-, koper- en papiermolens over. Van 
Haersolte tot Yrst meldde dat er voorheen veel (bier)brouwers waren, maar dat deze in aantal waren 
afgenomen.379  In 1765 was de Smallertse papiermolen eigendom van Frans Jan Haack, die voor de 
uitbreiding van zijn molen grond pachtte van de buurschap Emst en Westendorp. Zijn weduwe 
Catharina Backer verkocht de molens in 1798 aan Teunis Bomhof. 380 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
377 Renes (2007), 29. 
378 Hagens (1998), 180 t/m 196. 
379 Van Haersolte tot Yrest (circa 1770, uitgave 1986), 35. 
380 Voorn (1985), 502. Waarschijnlijk had diezelfde Theunis Bomhoff in 1814 een conflict met het boerrecht van 
Emst en Westendorp over het steken van turf en plaggen in de groenlanden aan de Smallert. Zie hoofdstuk 4. 

Twee van de molens aan de Smallertse beek werden in 1693 door de eigenaren van de 
Kannenburgh gesticht.  De vrouwe van de Kannenburgh bezocht in 1693 het Boerrecht van de 
Emsterenk om toestemming te vragen voor het aanleggen van beide papiermolens. Het 
Boerrecht werd bij het huis van Jan Brouwer gehouden en beloofde dat zij de heren van de 
Kannenburgh niet zouden hinderen met het “graven en leijen” van het water dat voor de 
molens nodig was. Ook werd er afgesproken dat de grond waar de molens stonden, eigendom 
werd van de Kannenburgh en dat de molens en huizen werden gepacht door Ambrosius en de 
weduwe van Jan Bitter. De Boerrechter Gerrit Jacobs wenste hen veel geluk, vermelden de 
getuigen. Isendoorn à Blois betaalde niet voor de grond, maar trakteerde het Boerrecht op een 
“tonne bier” uit de kelder van de Kannenburgh. 

(Voorn (1985) en Hagens (1998)) 
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Het beheer 
Door de waterregulering is de Veluwe tussen de veertiende en eenentwintigste eeuw een stuk 
droger geworden. Lange tijd kregen de molenaars hier de schuld van, omdat zij veel sprengkoppen 
groeven om meer water in de beken te krijgen. Het is echter niet te verklaren wat de precieze 
oorzaak is van de daling van de Veluwse grondwaterstand. Mogelijk hebben factoren als de aanleg 
van de vele naaldbossen in de achttiende en negentiende eeuw, grote (drink)waterwinningen en de 
aanleg van woonwijken ook te maken met de  grondwaterdaling.381 
  Uit het Boerboek van 1722 en ook uit een ingrijpen van de Landdrost in 1741, blijkt dat de 
opperdijkgraaf van het noordelijk IJsselgebied  in die periode F.J. van Isendoorn à Blois was. Deze 
heer van de Cannenburch was tevens Ambtsjonker van Epe én eigenaar van veel sprengenbeken en 
papiermolens. Zijn waterbelangen waren dus zeer groot: de familie Isendoorn à Blois heeft het 
pandschap op het dijkgraafambt ongeveer twee eeuwen in handen gehad. 382 
  Het beheer van de waterlopen in de buurschap Emst, en dan met name de dijken en kades 
zoals de Emsterdijk en de Nieuwe Weteringe, was in handen van de boeren en gebruikers van de 
aangrenzende landerijen. Het onderhoud van de dijken werd verricht door degenen die daarvan 
eigenaar waren; de onderhoudscontroles werden per schouwing gedaan door de Boerrichter, 
gezworenen en schoter van het Boerrecht Emst en Westendorp. 383  
  Uit achttiende-eeuwse verpondingskohieren blijkt dat tussen 1749 en 1794 de ambtsjonkers 
van Epe belasting (verponding) inden voor het onderhoud van “ambtswege aangelegde bruggen”.384 
De kleinere bruggen werden door de betrokken buurschap en bewoners onderhouden. Zij klopten 
echter regelmatig aan bij de ambtsjonkers voor hulp. Zo werd tussen 1771 en 1772 door de 
buurschap Zuuk aan de ambtsjonkers gevraagd of zij de kosten voor een nieuwe brug over de Grift 
konden delen met Westendorp.  De ambtsjonker Willem van Haersolte tot Yrst verwees dit verzoek 
door naar de boerrichters en gezworenen van Zuuk en Emst en Westendorp. Na  een  “buurspraak” 
tussen beide buurschappen brachten zij de ambtsjonker een advies uit. Omdat de brug voor 
gebruikers uit het hele ambt zou dienen, werd uiteindelijk afgesproken dat het ambt de kosten van 
aanleg zou betalen, maar dat het onderhoud werd uitbesteed aan beide buurschappen. 385 

Controle en handhaving 
Via de kerkspraak van Epe werden mededelingen gedaan over de schouwingen van de boerrechten 
onder het Ambt Epe. De “kleijne weteringen, Leijgrave, Hogenwal en Emsterdijck” werden zowel door 
de Boerrichter van Emst en Westendorp als door de Boerrichter van Zuuk geschouwd. In de 
achttiende eeuw vond er dus intensieve samenwerking plaats tussen de aangrenzende 
buurschappen over de waterbeheersing. In de boerrechten is tevens vermeld dat de schouwing bij 
kerkspraak plaatsvond “wanneer de den Heer Dijckgrave van Veluwe heeft geschout”.386 Dit wijst op 
erop dat de samenwerking tussen de Boerrichters plaatsvond onder de vleugels van de Veluwse 
dijkgraaf. De weteringen en dijken beschermden immers de gehele oostflank van de Veluwe.387 
   Het is opvallend dat overtredingen bij de kerkspraak te Epe werden medegedeeld. Ook dit is 
een aanwijzing dat het waterbeheer door meerdere buurschappen en gilden van het Ambt Epe 

                                                           
381 Renes et al. (2007), 32-33. 
382 De Jonge in Veluws Water (2007), 38-39. 
383 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 9. 
384 Van Veen (1986), 108. 
385 Van Veen (1986), 115-116. 
386 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 9. 
387 SE, inv. nr. 1,510/197a, inleiding.  
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samen werd beheerd en gecontroleerd. Toch had het Boerrecht van Emst en Westendorp wel een 
vinger in de pap als het ging om het eigenhandig regelen van afwatering. Want wie “aen de 
gemeente” een sloot groef van meer dan zeven voet breed, kreeg zes gulden boete.388 
 

 

Afbeelding 39: de Schobbertse brug over het Apeldoorns Kanaal anno 2014. Op de achtergrond de A50 (eigen foto). 

  

                                                           
388 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikelen 20 en 21. 
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3.4.5 Overige gemeenschappelijke goederen 
Wegen 
Behalve de enk, heide en velden, broekgronden en de waterlopen, schreef het Boerboek ook regels 
voor omtrent het onderhoud van de wegen. De Boerrichter werd geacht eens per jaar met het volle 
boerrecht, dat wil zeggen met alle gezworenen en de schoter, de Herenwegen te repareren. Dit 
diende te gebeuren zodra het koren van het land was.389 De wegen waren na de oogst veelvuldig 
gebruikt en daardoor waarschijnlijk in slechte staat. De schaapsdriften rondom de buurschappen 
lagen overigens dieper dan de zandwegen over de Emsterenk en de heidevelden.390  
 De “boerhecken”, die het vee van akkers en hooilanden weerden, moesten onderhouden 
worden door “degenee die daer toe geregtighe sien”.  Wanneer een onwillige gerechtigde een hek 
liet vervallen en ook de opleggingen van de schouwing negeerde, moest hij een “wederpenninck” aan 
de boerrichter betalen.391  Het gold overigens voor alle gemeenschappelijke stegen, straten en 
hekken dat zij werden onderhouden door diegene, die daartoe gerechtigd was. Wie dat onwillig was 
kreeg door het “boden van den schoter” een gulden en tien stuivers beboet.392 
 

 

Afbeelding 40: de wegen op en rondom de Emsterenk, geprojecteerd op de Topografisch Militaire Kaart (TMK) van 1853. 
De meeste wegen richting het oosten lopen naar de Zuuker en Schobbertse bruggen. Het feit dat de wegen nauwelijks 
doodlopen op de Grift laat zien dat dit afwateringskanaal al erg oud is. (eigen bewerking).  
 

 

                                                           
389 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 10. 
390 Zie paragraaf 3.4.2. 
391 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 5. Een wederpennink is een geldbedrag dat de gerechtigde aan de boerrichter 
moest betalen in geval van gebrekkig onderhoud. De boerrichter kon hiermee de nodige 
herstelwerkzaamheden laten uitvoeren. Zie 
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084270.re.349&lemmodern=wederpenning.  
392 SE, inv. nr. 1,510/197a, artikel 23. 

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084270.re.349&lemmodern=wederpenning
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Grenzen 
Onder het Boerrecht van Emst en Westendorp viel in de achttiende eeuw ook een (grens)gebied in 
de buurschap Gortel. Dit blijkt uit enkele folio’s van protocolhouders van het Kerspel van Epe 1733-
1811. Zo wordt in een van de transportaktes gesproken over een scheiding van “erff en goed gelegen 
in den Ampte en Carspel Epe Buirschap Gortel gelegen onder het Buirgt van Emst en Westendorp 
gehorende.” 393 Ook uit het proces over het Vossenbroek uit het midden van de zeventiende eeuw 
blijkt dat de grenzen voor de inwoners van het boerrecht heel duidelijk waren, maar vaak dwars door 
gemeenschappelijke gronden liepen en dus voor een buitenstaander niet zichtbaar waren.394 

Bos en varkens 
In de boerrechten van Emst en Westendorp wordt slechts eenmaal over het hoeden van “verckens” 
gesproken.395 Omdat er geen aparte bepalingen zijn opgeschreven over het hoeden en weiden van 
varkens, is het aannemelijk dat in de gilde Emst en Westendorp in de achttiende eeuw weinig 
varkens (meer) aanwezig waren.  Ook Buis denkt dat op de oostflanken van de Veluwe de 
varkenshouderij na de late middeleeuwen niet veel meer voorkwam.396 Dirkx denkt daarentegen dat 
het niet vermelden van bepalingen over varkens niet automatisch betekent dat zij niet of slechts 
door de edelen werden gehouden.397 Er wordt in het Boerboek niet gesproken over een maximaal 
aantal geoorloofde runderen, schapen, paarden of andere beesten. De bepalingen beperkten zich 
voornamelijk tot het uitsluiten van uitheemse beesten en de besloten tijd van het Emsterbroek en de 
Emsterenk. 
  Bosbepalingen komen niet voor in het boerrecht van Emst en Westendorp. De gilde maakte 
waarschijnlijk niet of nauwelijks meer gebruik van bosweide, klaarblijkelijk omdat deze sinds de late 
middeleeuwen geheel verdwenen was. Veld- en boerderijnamen als Lobrinck en De Hassel doen 
vermoeden dat Emst ooit wel bosgronden heeft gekend. Uit de kaart van De Man (1812) en 
meerdere verkoopaktes blijkt echter wel dat er particulier beheerde bospercelen rondom de 
Emsterenk lagen. Zo lag er bos ten noorden van de Lage Strate bij Westendorp, dat bij het herengoed 
Soltbergen hoorde.398 Ook werd in 1702 een achtste deel van een bos aan de Emsterenk verkocht.399  
Waarschijnlijk betrof het hier kleinschalige bospercelen. Vanuit de buurschap werd er overigens wel 
“weekhout” gewonnen. Het Emster en Westendorper gilde kende net als Vaassen en het Eper dorp 
en Wisseler gilde bepalingen voor houthakken.400  
 De naastgelegen maalschappen van Gortel en Niersen, hadden juist wél bepalingen over 
sluitingstijden van het bos voor runderen en schapen, maar dit betreffen buurschappen met oude 
malebossen op de hogere delen van de Veluwe.401  
   
 
 

                                                           
393 GA, inv. 0203, nr.  913, nr. 0156 folio 94. 
394 Zie paragraaf 3.2.4 over het Vossenbroek. 
395 SE inv. nr. 1,510/197a, artikel 7. 
396 Buis (1985), 59. 
397 Dirkx (1997), 69-70.  
398 GA, inv. 0694 nrs. 662 t/m 674. 
399 GA, inv. 0694 nr. 668. 
400 Zie SE inv. nr. 1,510/197a en GA inv. 0694, nr. 747 met daarin de boerbrieven van het  Eper dorp en Wisseler 
gilde (1704) en de Boerbrief van Vaassen (1598). 
401 Dirkx (1997), 73. Sloet (1911) 385 en 407. 
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3.5 Conclusie 

De eerste vermeldingen van Emst gaan over de Emsterhof, een curtis die vanuit of waar vanuit (dat 
blijft de vraag) de buurschappen Emst en Westendorp zijn ontstaan. In de veertiende eeuw is er 
sprake van de  Emstermarck,  een marke die waarschijnlijk in samenhang met ontginningen als het 
Emsterbroek is ontstaan. De twee gilden Emst en Westendorp worden regelmatig genoemd in de 
zestiende en zeventiende-eeuwse tynsboeken en protocollen van het Ampt Epe.   
  Uit processtukken over het Vossenbroek blijkt dat de gemeenschappelijke gronden van de 
beide gilden al vanaf de zeventiende eeuw onder een gezamenlijk Boerrecht werden beheerd. Dit 
Boerrecht van Emst en Westendorp bestond uit een Boerrechter en geërfden. Op de 
gemeenschappelijke gronden, de gemeente en het boerwilck,  werden onder meer ‘naar oud gebruik’ 
schapen en runderen geweid van de armen en mensen die geen eigen weide in bezit hadden. 
  De “wetten” van het Boerrecht van Emst en Westendorp werden pas aan het begin van de 
achttiende eeuw op schrift gezet. Deze wetten golden voor het gemeenschappelijk beheer van de 
Emsterenk, het Emsterbroek, de veldgronden, heide en venen (waaronder de gemeente en 
boerwilck), en de dijken, duikers en weteringen. 
  Per gemeenschappelijk beheerde landschapstype bestonden duidelijke afspraken over het 
gebruik, beheer, de controle en handhaving. De boerrechter, schoter en gezworenen controleerden 
de handhaving van de boerrechten. De sancties op het niet naleven van de regels bestonden vooral 
uit boetes. Bij problemen werd er beroep gedaan op het Boerrecht, de Kerkspraak en desnoods bij 
het Ambt Epe en de Richter van de Veluwe. Binnen dit systeem had de gebruikersgroep inspraak 
door om het jaar zes nieuwe gezworenen, een nieuwe schoter en boerrichter uit haar midden te 
verkiezen. Het Boerrecht van Emst en Westendorp werd volledig erkend door het Ambt Epe, de 
dijkgraaf en richter van de Veluwe en de hertog van Gelre. Er was geen sprake van interventie door 
deze instellingen, tot Lodewijk Napoleon aan het begin van de negentiende eeuw in de Nederlanden 
aan de macht kwam. 
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Hoofdstuk 4: Het beheer van de gemeenschappelijke gronden in de 
gilde Emst en Westendorp tussen 1795 en 1886 

4.1 Inleiding 

 “Ter linkerzijde worden wij de verspreide woningen, half tusschen het hoog opgeschoten koren of het 
kreupelhout verscholen, der buurtschap Emst gewaar; vóór weinige jaren geheel nieuw opgebouwd. 
Het is inderdaad aangenaam en belangwekkend, op te merken, hoe vele geringe buurtschappen op 
de Veluwe in bezit zijn van schoollokalen, gelijk nog in het begin dezer eeuw onze kleine landsteden 
niet bezaten.”402 
 
Deze zin van Engelen is een van de weinige negentiende-eeuwse geschriften waarin de buurschap 
Emst met naam en uiterlijk wordt genoemd. De buurschappen en gilden in  het ambt Epe groeiden in 
de negentiende eeuw uit tot kleine en grotere dorpen. Deze groei werd geïllustreerd door de 
oprichting van de gemeente Epe en Oene in 1818, waaronder alle buurschappen en de grote 
kerndorpen Oene en Vaassen vielen.  In 1820 had de gemeente Epe en Oene ongeveer 4000 
inwoners, in 1900 waren dat er al 8000.403 De stijging van het aantal inwoners ging gepaard met de 
toename van ontginningsactiviteiten (afbeelding 41). 
  Zo kreeg Emst in 1836, als enige buiten Epe en Oene, een school en werd in 1865 de 
hervormde kerk gebouwd. Het inwoneraantal van de buurschap nam vanaf de jaren 1860 mede door 
deze veranderingen gestaag toe. Het dorp kreeg met de komst van een station aan de in 1885 
aangelegde spoorlijn zelfs een licht industrieel karakter.404 In de algemene geschiedschrijving is Emst 
vanaf 1867 dan ook geen buurschap meer, maar een kerkdorp.405 
  In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke organisatorische veranderingen de gilde van Emst 
en Westendorp in de snel veranderende negentiende eeuw meemaakte. Wat gebeurde er met de 
gilde bij de overgang van het ancien régime naar de nieuwe bestuurlijke verhoudingen in Nederland 
en hoe zien we deze gewijzigde verhoudingen terug in de administratie van grondbezit en 
grondbeheer? Op welke manier hebben de markeverdelingswetten invloed gehad op de gilde Emst 
en Westendorp en wat voor een ontwikkelingen zijn er te zien in het gebruik, beheer en de 
organisatie van de gemeenschappelijke gronden?   
 

                                                           
402 Engelen (1847), 29. 
403 Van den Bremen (1993), 10. Tot 1818 was Vaassen een zelfstandige marke of gemeente. 
404 Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland (1997), 35. Overigens blijkt uit de afrekeningen van het 
boerrecht Emst en Westendorp dat Emst al in de achttiende eeuw een school had, die financieel door het 
boerrecht werd ondersteund. Zie GA, inv. 0366, nr. 48. 
405 Van Veen (1986), 106. 
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Afbeelding 41: het ontginningspatroon rondom Emst tussen 1800 en 1963. De lichtgele gronden zijn voornamelijk de enk- 
en broekgronden, die tussen de late middeleeuwen en 1800 zijn ontgonnen. In de negentiende eeuw kwamen daar de 
rode en oranje gronden bij. Dit zijn de ontginningen van veen- en heidegronden, zoals de gemeenschappelijke gronden 
rond de Lobrink en ten zuidwesten van de Emsterenk. (Stork 2002). 
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4.2 Het grondbezit van Emst en Westendorp aan het begin van de 
negentiende eeuw 

Tot aan de Franse periode was het voor de meeste marken geheel duidelijk waar de grenzen van de 
gemeenschappelijk gebruikte gronden liepen. Belastingen werden tussen de Rekenkamer, 
dijkstoelen, ambten, grootgrondbezitters en marken van de Veluwe onderling geregeld. Vanaf de 
Franse tijd veranderde dit. Onder Lodewijk Napoleon werden de Nederlandse gronden officieel 
ingemeten zodat er zicht kwam op de eigenaren, het aantal hectare land en de belastingen daarop. 
Ook in het ambt Epe werden deze kadastrale metingen verricht, waardoor we tegenwoordig zicht 
hebben op het aantal hectare woeste en gemeenschappelijk beheerde gronden rond 1832. 
 

4.2.1 Pre-kadastrale vermeldingen 
In een rapport uit 1807 werd vermeld dat er in Gelderland geen onbeheerde gronden aanwezig 
waren. Deze niemandslanden bestonden echter wel, maar werden bijna allemaal gemeenschappelijk 
beheerd door buurschappen, de koning, een ‘wildvorst’ of de staat (de zogenaamde 
domeingronden). De grenzen waren ruimtelijk niet concreet vastgelegd en grootgrondbezitters 
snoepten dan ook regelmatig deze gronden op als eigen bezit. Maar ook ‘kleinere’ partijen 
profiteerden van deze onduidelijkheid: zo stichtten kolonisten het dorp Hoenderloo in 1813 op een 
plek waar vier marken samen kwamen en een ‘eigenaarsvacuüm’ ontstaan was. 406  
  Aan het begin van de negentiende eeuw werd in opdracht van het Franse regime door 
landmeters een tweedelige pre-kadastrale lijst opgemaakt van het grondbezit onder het kerspel Epe. 
In dit Register der Goederen en  Landerijen zijn de eigenaren van alle gronden die onder het kerspel 
Epe vielen genoteerd. Van de grond werd niet alleen het soort opgeschreven (bouwland, weide, 
hooiland etc.), maar ook de veldnaam van het stuk land werd genoteerd. Daarnaast is per perceel het 
aantal bunder opgemeten en kreeg het een nummer, dat overigens niet correspondeert met het 
latere kadasternummer in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels van 1832. 407 
    In het Register zijn per buurschap of streek de eigendommen opgesomd. Rondom Emst en 
Westendorp zijn dit Schaveren, Den Agterenk, Emst en Wissel. Een apart kopje is ‘Gemeenten onder 
Epe’, waaronder de gemeenschappelijk beheerde gronden werden vermeld. De namen van de 
eigenaren, zoals Tongersch veen, Wisseler gemeenten en Emster gemeente, verwijzen 
hoogstwaarschijnlijk naar de buurschappen of gildes die dit land in bezit hadden en als gemeene 
grond gebruikten. De Emster gemeente had rond 1809 veel veengronden in bezit. Dit waren de 
Emster venen, De Brink met de Daeles, De Lobrink en de kleine Brink (zie tabel 6).408   
 

 

                                                           
406 Venema, De Hoge Veluwe, 91-101 en Van der Woud (1987), 233-234. 
407 SE, inv. nrs. 55 en 56. Het eerste deel heeft de titel ‘Register der Goederen en Landerijen die zich als 
eigendommen onder het Carspel Epe bevinden’. Het tweede deel, waarin de registratie in kaders is genoteerd, 
heeft als naam ‘Register van alle Landerijen zig als als Eijgendommen bevinden onder de Gemeente Epe. De 
verdere  titel luidt: Zoals deselve in den Jaren 1809 zijn opgemeten door de Landmeters Hendrik van Dingstee 
en Willem Masseur. Zijnde door H. van Dingstee gemeten de Landerijden van N. 1 tot en met N. 1750 en door 
W. Masseur N. 1751 tot en met N. 2805.’ Dit is ondertekend door Ernst Overbosch. De registratie is uit februari 
1809.  
408 SE, inv.nr. 55, pagina 64. 
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Nummer Soort van land Namen der Eijgenaren  Naam van ‘t land 
1268 veengrond Tongerschen veenen De inhammen vant veen 

(…) en de tot Lamert 
1269 Dito Tongersch veen Van de wal tot aan het 

dorpse veen 
1270 Dito Wisseler gemeenten Over ijssel (?) 
1271 Dito Wisseler gemeenten Het tuerf veen 
1272 Dito Emster gemeente Emster vhenen 
1273 Dito Emster gemeente De Brink met de Daeles 
1274 Dito Emster gemeente De Lobrink 
1275 Dito Emster gemeente De kleine brink 
 
Tabel 6: fragment naar het Register (p. 64 en 65) waarin de Gemeenten onder Epe worden vermeld (SE,  inv.nr. 55). 
 

Overige veldnamen die in het Register voorkomen  en waar de gilde Emst ook volgens de 
Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel in 1832 grondbezit had, zijn “De Pollen”, “De Agterenk”, “De 
Emster voorlanden”, “Het Emstervoorbroek”, “Het Emsteragterbroek”, “De Euhorst” en “het 
Vossenbroeck en eenige omliggende Perceelen”. Vanaf nummer 1818 worden de gronden onder 
“Emst” benoemd. Dit zijn vooral akkers; Emst lijkt hier naar de percelen op de Emsterenk te 
wijzen.409 
 

4.2.2 Gilde, buurschap, boerrecht of gemeente? 
Naast de Emster gemeente is in het Register der Goederen en Landerijen ook de buurschap van Emst 
als eigenaar vermeld, alhoewel de buurschap slechts op de laatste bladzijden als eigenaar van 
veengrond genoemd wordt.410 Zo was onder nummer 106/56 het land ‘(…) tot aan het Agterdorp’ in 
eigendom van ‘Buurschap Emst. Tusschen den Emsterenk en het Smallert beginnende bij ’t huis bij 
G.A. Boss bewoont’.411  
  Ook het “Boerrigt te Emst” is als eigenaar opgetekend. Het boerrecht was onder meer in 
bezit van een ‘bosjen’  genaamd “de Leeuwen Boomen”.412 Daarnaast had het boerrecht van Emst 
“hagen” in bezit. Als naam van het land wordt “De straten in de Burte” vermeld.413 Dit gegeven 
bewijst dat er hagen op, aan en rond de straten van de Emsterenk in 1809 aanwezig waren 
(afbeelding 42). 
 

                                                           
409 SE, inv. nr. 55, o.a. pagina 92a. 
410 SE, inv. nr. 55, pagina 141b. Onder de nummers 1803 t/m 1805. Onder “naam vant land” wordt niets 
vermeld.  
411 SE, inv. nr. 55. Pagina 10b. Even verderop in het register staat de voormalige boerrechter Gerrit Aarts Bos 
vermeld als eigenaar van bouwland “De Knolakker” in Emst. Wellicht lag dit perceel in de buurt van zijn huis, 
waar de gemeenschappelijke weide van de buurschap Emst begon (pagina 115b). 
412 SE, inv. nr. 55. Nummer 2298. Dit bosje wordt geregeld in het Afrekeningenboek vermeld als houthakbos 
waarvan regelmatig hout werd verkocht. 
413 SE, inv. nr. 55. Pagina 134a. nummer 2659. 
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Afbeelding 42: fragment uit het Register der goederen en landerijen waarin vermeld staat dat het boerrecht van Emst in 
bezit was van hagen van ongeveer 50 bunder groot. Deze hagen werden vermeld tussen de bouwlanden onder het kopje 
“Emst”. De naam van het land luidde “ De strate in de Burte”. Hieruit kan worden afgeleid dat deze hagen de wegen over 
de Emsterenk (bouwlanden) afschermden (SE, inv.nr. 55, p. 134). 

In het Register werden in een tijdsbestek van enkele jaren zowel de Emster gemeente, buurschap 
Emst als het boerrecht van Emst als eigenaren opgeschreven. Tot dusver is het duidelijk dat de 
Emster gemeente de gemeenschappelijke weidegronden van de buurschap Emst omvatte. De 
buurschap Emst kende beheer- en gebruiksregels omtrent deze gemeenschappelijke gronden, die in 
het Boerboek waren opgeschreven en werden gecontroleerd door het boerrecht van Emst, 
bestaande uit de boerrechter, schoter en vier gezworenen.414 Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat 
alle drie de eigenaren uit het Register naar een en dezelfde eigenaar verwijzen, namelijk het 
boerrecht van de gilde Emst. Het is opmerkelijk dat Westendorp in dit register niet als onderdeel van 
het boerrecht werd genoemd: mogelijk is de naam ingekort. 
 

 

Afbeelding 43: fragment van het Register der Goederen en Landerijen 1809, waarin de eerste vermelding van buurschap 
Emst vermeld staat (SE, inv. nr. 55, pagina 10b). 
 
 

                                                           
414 Zie hoofdstuk 3. 
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4.2.3 De grenzen zichtbaar 
In 1832 werd de kadastrale gemeente Epe en Oene in twintig secties verdeeld. Emst en Westendorp 
vielen, zoals in hoofdstuk 2.2 al is vermeld, in de secties I,K,M,N,O en P.415  

 

Tabel 7: fragment van de indeling in secties van de kadastrale gemeente Epe en Oene. In deze secties had de Buurschap 
van Emst grondbezit (Kadastrale Atlas Gelderland (1997), 42). 

Sectie Naam Grootte in hectare Oorspronkelijke 
kaartschaal 

I Het Broek 451,2330 1:2500 
K Over de Grift 451,6344 1:2500 
M Emst 637,1797 1:2500 
N Bloemendaal 365,6590 1:2500 
O Emster Enk 342,3988 1:2500 
P De heide 2395,4752 1:5000 
 
In de gemeente Epe werden, net als in de meeste andere gemeenten van Nederland, in de 
zandstreken de woeste gronden op een grotere schaal ingemeten dan de buurschappen en 
particuliere gronden. 416  In Epe was dit onder meer met sectie P, de Heide. De belangrijkste 
gebruikers van deze heide en woeste gronden waren de buurschappen van Wissel, Zuuk, Eper dorp 
en Emst. Hun “rechten tot grond- en vruchtgebruik” werden door het kadaster vastgelegd aan de 
hand van grenspalen, de zogenaamde doelen. De doorgetrokken lijnen tussen deze palen vormden 
de grens tussen de buurschappen. Het is de vraag of deze grenzen op de heidevelden in de praktijk 
door de gebruikers net zo strikt werden gehandhaafd als door het kadaster (afbeelding 44).  
  De gilden van het ambt Epe zijn in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel als buurschappen 
aangeduid. De namen zijn bovendien, net als in het pre-kadastrale register, ingekort: Westendorp 
werd niet in de OAT genoemd, maar nog wel in het rekeningenboek van het boerrecht.417  
  Een bijzonder recht van bewoners, dat in de OAT van Epe en Oene is opgetekend, betrof het 
recht van “opstand”. Dit recht lag bijna altijd op de grond van een buurschap of op grond van het 
Feithenhof in Elburg en betreft volgens Kouwenhoven vermoedelijk het recht op opstal en bepoting 
van de pachter of beheerder van het stuk grond. Zo stonden op de gronden van de Buurschap van 
Emst drie huizen die het recht van opstand hadden.418 Het recht van opstand hield vermoedelijk in 
dat de grondgebruikers zelf mochten bepalen wat zij met de grond deden. Of zij er nu gewassen 
verbouwden, het voor vee gebruikten of er bomen plantten: de invulling was aan henzelf. Wellicht 
was dit recht van opstand hetzelfe als het “aanschot” uit het boerboek. 419 
  Met de introductie van het Kadaster werden de grenzen, zoals die vanuit de middeleeuwen 
werden gehanteerd, bekeken en vastgesteld. De oude grenzen werden tot diep in de negentiende 

                                                           
415 Kadastrale Atlas Gelderland (1997), 22-25. Het kadaster verdeelde de perceeleigendom in twee categorieën: 
bebouwd en onbebouwd. Binnen deze categorieën werden verschillende klassen gehandhaafd, die elk een 
eigen tarief aan grondbelasting kregen toegewezen.  
416 Van der Woud (1997), 234. 
417 GA, inv. 0366, nr. 48,   
418 Aldus G. Kouwenhoven in Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland (1997), 28. Dit waren sectie M 
nrs. 927, 978 en 1037. 
419 Een aanschot was een stuk grond in de gemeente dat de eigenaar voor zichzelf mocht gebruiken. Zie SE inv. 
nr. 1,510/197a en hoofdstuk 3. 
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eeuw nog steeds gehanteerd, mede omdat eigendom (bijv. landheer) en bezit (bv. keuterboer, 
geërfde) niet dezelfde betekenis hadden en beide vaak geen ruimtelijke en letterlijke begrenzing 
nodig hadden.420 
 

 
 

Afbeelding 44: fragment van OAT Sectie P, blad 1. De Heide 1:50.000.  De Heide lag ten westen van de Emsterenk en 
Bloemendaal. Het eigendom van de buurschap Emst is ingetekend (bruin staat voor akkerbouw, roze voor heide). De 
grens van het eigendom werd door doelen bepaald (OAT gemeente Epe en Oene, 1832). 

 
 
 

  

                                                           
420 Van der Woud (1987), 232. 
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4.3 Ontwikkelingen in het boerrecht van Emst en Westendorp tussen 1795 
en 1812   

4.3.1 Landelijke politieke veranderingen 1795-1812 
Tot 1800 waren ontginningen die onvruchtbare grond tot bloei moesten brengen bijna nooit 
onderwerp van overheidspolitiek. Dit veranderde na de vorming van de Bataafse Republiek, toen er 
meer aandacht kwam voor grondeigendom en de politiek de sociale en economische baten met 
elkaar wilde verenigen.421  Zo hebben zowel Lodewijk Napoleon als Willem I en II tussen 1795 en 
1848 meerdere wetsveranderingen aangenomen die de marken en buurschappen in Nederland 
opdroegen de gemeenschappelijke gronden in kleinere stukken op te splitsen en te verdelen onder 
nieuwe eigenaren. Op deze manier zouden de woeste gronden een productievere plaats in de 
economie en samenleving van het Koninkrijk krijgen.422   
  Deze ideeën begonnen met de initiatieven van Landbouwcommissaris Jan Kops. Onder zijn 
leiding werd er in 1800 een landbouwenquête en in 1805 een commissie opgestart die de functie van 
woeste gronden en plaggen verkenden en de mogelijkheden onderzochten tot ontginning van 
woeste gronden. De onderzoeksresultaten vormden een erkenning van de belangen van de marken, 
maar in 1806 was Kops toch van mening dat de overheid verdeling zou moeten afdwingen om de 
onkundige boeren economisch vooruit te helpen. Deze mening  was ook de uitkomst van een in 1807 
door de Commissie van Landbouw uitgebracht rapport.423 Al in 1806 zag de Minister van 
Binnenlandse zaken, Mollerus,  echter een grote stoorfactor binnen de grondverdelingsplannen: ‘De 
grootste hinderpaal, die het defricheeren der heide verhindert, is de gemeenschappelijke 
grondeigendom’.424  
  Via Koninklijke Besluiten (KB) uit 1809 en 1810 probeerde de Nederlandse overheid de 
markegronden vervolgens te verdelen, zodat de gemeenschappelijke grondeigendom niet meer kon 
verhinderen dat het cultuurgrondbezit van het nieuwe Koninkrijk zo efficiënt mogelijk kon worden 
uitgebreid. Bovendien kon er dan belasting worden geheven over de woeste gronden. Deze 
maatregelen zouden de marken veel geld gaan kosten, omdat er over de woeste gronden ineens 
grondbelasting moest worden betaald. Door de turbulente politieke omstandigheden werden deze 
maatregelen echter nooit van kracht. Koning Willem I liet ze zelfs liggen; de regering gaf bij de 
bestuurlijke inrichting van het platteland vanaf 1816 de marken de bestuurlijke positie terug die ze 
‘vanouds’ hadden.425 Uiteindelijk gaven naar aanleiding van de wetten 1809-1810 slechts twintig van 
de circa 130 marken gehoor aan de verdelingsplannen maar werd alleen de marke van Oeken 
verdeeld.426 
 

  

                                                           
421 Van der Woud (1987), 216-217. 
422 Van der Woud (1987), 218-219. 
423 Demoed in Bieleman (1995), 125-128. 
424 Brief van Mollerus aan Koning Willem I, 9.IX.1806 en Van der Woud (1987), 220. 
425 Zie Pleyte (1879) 140-147; Van der Woud (1987), 221-222; Hoppenbrouwers (2002), 106-107 en Hoofdstuk 
1. De regering herstelde vanaf 1813 overigens vele bestuursvormen in hun oude positie. 
426 Demoed (1987), 47-48; Hoppenbrouwers (2002), 107. 
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4.3.1 Aangepaste reglementen in het boerrecht tot 1812 
Tot 1766 is in het Boerboek van Emst keurig bijgehouden wie de boerrichters waren en in welke 
jaren zij hun beroep uitoefenden. Naast de namen werden ook enkele wijzigingen en toezeggingen in 
het Boerboek genoteerd.427  In de negentiende eeuw werkte het boerrecht van Emst en Westendorp 
echter hoofdzakelijk met het  afrekeningenboek. Dit rekeningenboek werd in 1773 opgesteld als 
aanvulling op het Boerboek. Alle afrekeningen werden vanaf toen in één boek bewaard en samen 
met het Boerboek tweejaarlijks aan de nieuwe boerrechter overgedragen. De overeenkomst is 
ondertekend door de aanwezige erfgenamen van het boerrecht in Epe op 12 april 1773. Onder meer 
Henderik Renders, Lambert Jans en Peter Hermens hebben hun handtekening gezet. In de rij namen 
staat ook die van Lubbert ten Holte, bij wie vele jaren het boerrecht thuis werd gesproken.428 
  In het Afrekeningenboek zijn inhoudelijk enkele besluiten en aanpassingen aangaande het 
Boerrecht van Emst en Westendorp opgeschreven. Dit waren voornamelijk reglementen betreffende 
het beheer van het keur (de gemene heide en velden), zoals het verbod om zonder toestemming 
plaggen te steken en hutten te bouwen in het keur. Ook mocht er vanaf 1802 geen koeienmest van 
het veen worden geraapt. Maar ook het vernieuwen van bruggen, het al dan niet ontbreken van 
hekken aan de Enk en het aanleggen van een komme werden los in het Afrekeningenboek 
opgetekend.429  
   Daarnaast staan er enkele stukken in het Afrekeningenboek die naar de vele politieke 
veranderingen tussen 1795 en 1814 verwijzen. Zo blijkt uit een zes pagina’s tellend toevoegsel dat 
het (’s nachts) illegaal afsteken van plaggen aan De Smallert, in dit geval door de mensen van Theunis 
Bloemhoff, een probleem vormde voor het boerrecht van Emst en Westendorp. Bloemhoff  verwijst 
in deze procesakte naar een nieuw aangenomen akte in 1803 en was dan ook van mening dat hij niet 
illegaal turf aan het steken was: de 4e akte van het Reglement voor het Departement Gelderland van 
1 oktober 1803 was immers ingesteld ter bevordering van het cultiveren van woeste gronden. Het 
boerrecht wees op zowel het eigen Boerboek als artikel 1 en 2 van het Landrecht van Veluwe, dat 
alleen geërfden of inwonenden van het buurschap met toestemming turf mochten steken in de 
gemeene velden of gemeinten. En deze toestemming had Bloemhoff niet. Het boerrecht van Emst 
verdedigde zijn eigen recht dus zeer stellig en beboette Bloemhoff en zijn mannen voor de begane 
overtreding. Bovendien werden twee jaar na dit proces in het afrekeningenboek strengere regels 
omtrent het afgraven van veen en turf in de gemeente toegevoegd. 430 De landelijke 
regelveranderingen hadden in Emst dus een directe invloed op de naleving van de plaatselijke 
boerrechten. 
  Een andere aanwijzing dat het boerrecht Emst en Westendorp onder invloed was van de  
landelijk politieke veranderingen  tot circa 1812, is het feit dat tussen 1807 en 1811 noch 
afrekeningen in het Boerrecht te vinden zijn, noch vermeldingen van boerbanken, boerrechters etc. 
Wellicht is dit elders opgeschreven en verloren gegaan, maar gezien de precieze administratie van 
het boerrecht voor 1807 en na 1811 lijkt de kans groot dat het boerrecht in deze jaren niet tot 
nauwelijks werd bijgehouden. 

 

                                                           
427 SE, inv. nr. 1,510/197a . Bijvoorbeeld op pagina’s 36-37. Deze negentiende-eeuwse toevoegingen lijken 
eigenlijk in het afrekeningenboek van het boerrecht thuis te horen. 
428 GA, inv. 0366, nr. 48. 
429 GA, inv. 0366, nr. 48. De regels staan tussen de afrekeningen van jaar 1804 en 1811. 
430 GA, 0366, 48. Zie pagina’s tussen de afrekeningen van 1801 en 1803.  



 

111 
 

4.3.2  Inkomsten en uitgaven tot 1812 
De inkomsten en uitgaven van het boerrecht Emst en Westendorp tussen 1795 en 1812 laten zien 
aan welke zaken het meeste geld werd uitgegeven tijdens de politiek onrustige jaren onder 
Napoleon.  
  De inkomsten werden ook wel ‘inboerringe’ genoemd. Tussen 1795 en 1804 werden de 
meeste boetes uitgedeeld voor het schutten van schapen op de enk, in het broek en op het veen. 
Regelmatig werd er illegaal een gat gegraven (turf gestoken) en werd er gerooid (“ruen”) op de enk. 
Daarnaast kwam het veel voor dat mensen “niet gecompareerd op de wegh” waren en illegaal 
“meenten hout”  hadden gekapt. Tussen 1805 en 1811 zijn de afrekeningen van het boerrecht Emst 
en Westendorp niet genoteerd: er werden tussen 1805 en 18108 enkel veranderingen in de “wetten” 
opgeschreven. Vanaf 1811 zijn de afrekeningen weer opgepikt. De opvallendste veranderingen in de 
inkomsten zijn dat bij elke overtreding de datum is genoteerd en de locatie van de schuttingen iets 
nauwkeuriger vermeld is. De overtredingen zijn echter nagenoeg hetzelfde: schutten van beesten, 
het turf graven bij de Smallert en niet gecompareerd op de weg. Ook werd er kluin vervoerd buiten 
het boerrecht en illegaal plaggen gemaaid. Overige inkomsten zijn die van verkocht meentehout, 
veldpacht en grondpacht aan de papiermolen en de opbrengt uit turf- en plaggenverkoop.431 
  De uitgaven tussen 1795 en 1802 zijn bovenal verteringen van het boerrecht tijdens 
schouwingen en boerspraken. Ook worden reparaties aan een sluis en vonders (bruggen)betaald. 
Vaste uitgaven zijn bouwmaterialen voor de school, zoals eikenposten, nagels, glazenmaken en (riet) 
dekken. In 1812 benoemde het boerrecht zelfs een schoolmeester. Deze aantekeningen laten zien 
dat Emst al vóór 1836 een school had. 
   In het jaar 1801-1802 zijn enkele opmerkelijke uitgaven genoteerd, namelijk die van 
verteringen bij “extra ordinantie bij Gortel ” en “met sommigen erfgenamen over het boeren en 
..estaan gesproken”.  Er is niet vermeld met welk doel deze uitgaven zijn gemaakt, maar ze wijzen 
wellicht op het functioneren van het Boerrecht tijdens de politieke onrust tijdens deze periode. Een 
andere opmerkelijke uitgave is die van het opmeten en verdelen van de Emsterdijk in 1811-1812, 
waar tevens palen werden uitgezet. De (nood)schouw van de Emsterdijk werd na deze verdeling nog 
steeds door het boerrecht gemaakt. In dit jaar wordt tevens de kade van de ‘Hogewal’ bij nood 
geschouwd. Waar deze Hogewal was, is niet bekend. In overige jaren wordt de Hogewal niet 
genoemd, dus het kan goed zijn dat het de dijk van de Nieuwe Weteringe is. Een nieuwe term die 
vanaf 1812 met regelmaat in het Afrekeningenboek terugkeerde, is het morgengeld. Elk jaar werd 
ongeveer vijf á zes gulden uit de inkomsten van boetes verdeeld onder de armen en keuters die in de 
gilde leefden. 432 

 

  

                                                           
431 GA, inv. 0366 nr. 48, jaren 1795 t/m 1812. 
432 GA, inv. 0366 nr. 48, jaren 1795 t/m 1812.  
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4.4 Veranderingen in het boerrecht van Emst en Westendorp tussen 1812 
en 1854 
 

4.4.1 Negentiende-eeuwse markeverdelingswetten  
“ Voor ik Overijssel verlaat, vind ik het gepast om enige woorden te zeggen over de grote twist die nu 
onder de inwoners daarvan heerst over de verdeling van de zogenaamde markegronden. Deze 
bestaan uit grote heidevelden die gezamenlijk eigendom zijn van de inwoners van de een of andere 
plaats en iedereen heeft dus gelijke aanspraak daarop. Ze worden meestal als gemeenschappelijke 
weilanden gebruikt, waarop iedereen van de ingezetenen een of twee stukken groot vee kan laten 
weiden en ook hier en daar wat klein vee. Nu hebben echter enige van de betrokkenen op 
verschillende plaatsen verdeling geëist, en daar is groot verzet tegen gerezen.” 433 

Deze woorden sprak Jacob van Lennep uit nadat hij in 1823 aan het noordwesten van Overijssel en 
Het Loo bij Apeldoorn een bezoek had gebracht. Het eeuwenoude gebruik en beheer van 
gemeenschappelijke gronden werd in het gebied aan weerszijden van de IJssel bedreigd door de vele 
politieke veranderingen tijdens de Franse Periode en de vorming van het Nederlandse Koninkrijk.  
  Naar aanleiding van de dalende graanprijzen en de onduidelijke wetgeving betreffende de 
markeverdelingen, volgden in 1836 en 1840 nieuwe wetsontwerpen die vanuit het raamwerk van de 
wetten uit 1809 en 1810 werden doorontwikkeld. Het Koninklijk Besluit van 24 juni 1837 resulteerde 
op 6 juni 1840 in een speciale wet (St. 17), die reguleerde dat ontgonnen grond vrij bleef van fiscale 
verplichtingen. Op deze manier werden markeverdelingen in de vorm van grondontginningen 
aantrekkelijk gemaakt. De provincie bleef verantwoordelijk voor de begeleiding van de 
markeverdelingen.434  
  Een van de redenen dat de wet van 1840 – in tegenstelling tot haar voorgangers in het eerste 
decennium –  tot een verdelingssucces leidde, was dat alle gronden en percelen in Nederland tussen 
1811 en 1832 waren opgemeten. Dankzij deze Kadastrale metingen was het bekend hoeveel woeste 
grond er in Nederland aanwezig was en wat de exacte ligging van deze gronden was. Op deze manier 
was het makkelijker economische waarde aan deze gronden toe te kennen.435  

De eerste markeverdelingen  
Niet alle marken gaven echter gehoor aan de wetten en oproepen en bleven doorgaan met hun 
eigen grondbeheer. De overheid gaf daarom de Gouverneurs des Konings een sleutelrol. Vanuit hun 
sterke gezagspositie ten opzicht van de plattelandsbesturen en –buurschappen, vroegen zij namens 
de overheid aan de buurschappen een rapportage over de voortgang van de verdelingen. Het succes 
van deze rapportages, wat inhield dat de markescheiding administratief een feit zou zijn, verschilde 
per provincie en Gouverneur.436 Zo werden vanuit het staatsdomein op de (Hoge) Veluwe pas in 1843 
voor het eerst gronden verkocht die voor ontginning in aanmerking kwamen; de regering had hier 
zelfs nog niets voor de grondverbetering gedaan. In Overijssel was de verdeling in de jaren 1850 een 

                                                           
433 Jacob van Lennep in Mak en Mathijsen (2000), 203-204. 
434 Zie Demoed (1987), Hoofdstuk 3 en 4; Van Zanden (1985), 152-158; Demoed in Bieleman (1995), 130  en 
Hoppenbrouwers (2002), 106-107. Deze wet op de vrijdom van grondbelasting bij ontginningen en 
landverbeteringen kende volgens Van der Woud een zeer algemene regeling omdat men in 1836 niet uit de 
betekenis en inhoud van het begrip ‘marke’ kwam. Zie: Van der Woud (1987),224. 
435 Demoed (1987), 65-66; Van Zanden (1985),156; Hoppenbrouwers (2002), 108. 
436 Van der Woud (1987), 208 . 
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succes, terwijl het in Drenthe maar niet wilde vlotten. 437  
   Dit verschil valt volgens onder meer Van der Woud te wijten aan het feit dat in Drenthe de 
gemeenschappelijke gronden in bezit waren van gelijkgestemde keuterboeren, terwijl in Overijssel 
veel gronden via waardelen al in het bezit van grootgrondbezitters waren, die wel heil en profijt 
zagen in de markeverdelingen. Deze theorie gold echter niet voor alle grootgrondbezitters. Zo blijkt 
uit de geschriften van een getuige als Van Lennep, dat de Overijsselse grootgrondbezitter Bentinck  
juist tégen de verdeling was.438 

Tabel 8: aantal markeverdelingen in Gelderland (Naar Demoed (1987), 65 tabel 1). Demoed geeft geen aantallen naar 
aanleiding van de Markewet 1886. 

Periode Provincie Gelderland 
1819-1829 10 
1830-1839 16 
1840-1859 31 
1860-1879 14 
 
Rond 1840 stegen de grond- en pachtprijzen snel; veel woeste en gemeenschappelijke gronden 
kwamen via verkopingen van waardelen en pachtcontracten in particuliere handen. Binnen veel 
buurschappen en markegenootschappen kwamen deze (nieuwe) grootgrondbezitters lijnrecht 
tegenover de boeren te staan. Tussen 1813 en 1848 deden zich in de provincie Gelderland zeker zes 
markerellen voor. Uiteindelijk kenden veel ontginningen een kleinschalige omvang vanwege de 
behoefte aan weidegrond voor schapen en vee.439  
  Vanuit de Gelderse Maatschappij van Landbouw kwam er kritiek op de 
markegenootschappen  in de provincie Gelderland, die stellig weigerden de gemeenschappelijke 
gronden te verdelen. Zo sprak  secretaris Staring over wantoestanden in de marken, die gerund 
werden door mensen “(…) die niets meer van de wereld kenden dan de Mark”. De wantoestand was  
volgens Staring enkel op te lossen door de opheffing van de in gemeenschappelijk bezit zijnde 
markegronden.440 
   Uit de vergaderingsverslagen van de Gelderse Maatschappij van Landbouw blijkt dat in 1853 
een behoorlijke bosaanplant op de Veluwe werd gemeld, maar daartegenover er nog steeds weinig 
vooruitgang was betreft de markeverdelingen: de gewaarden van de marken en maalschappen 
hadden er weinig lust in.441 De meeste wettelijke regelingen die de individuele rechthebbende zijn 
deel uit de gemeenschap wilde losmaken, kwamen tegenover een onwillig collectief met een zeer 
zwakke rechtspositie te staan.442 

De wet van 1886 
De kracht en zelfstandigheid van de markegenootschappen in Nederland en het beheer van de 
collectieve gronden, blijkt uit het feit dat pas tegen het einde van de negentiende eeuw de 
verschillende markewetten op grote schaal werden uitgevoerd. De wet van 10 mei 1886, St. 104 
“houdende bepalingen ter bevordering van de verdeeling van markegronden”, bezegelde uiteindelijk 

                                                           
437 Venema, De Hoge Veluwe (1933) 29-31 en Van der Woud (1987), 223. 
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toch het einde van de collectieve gronden in Nederland.443 Ook het gebrek aan mest, kolonisten, 
infrastructurele ontsluiting, juridische helderheid en landbouwkundige kennis zorgden ervoor dat de 
markeverdelingen pas tegen het einde van de negentiende eeuw landelijk waren voltooid.444 
    De grond kon door de wetswijziging vanaf 1886 al met instemming van één markegenoot 
worden verdeeld of verkocht. Dit bevorderde de ontginningssnelheid van woeste gronden door heel 
Nederland.445 In Noord-Brabant en Limburg waren de gemeenschappelijke gronden al in de Franse 
Tijd verdeeld omdat zij toen in handen van gemeenten vielen (zie hoofdstuk 1). Overigens was bij het 
ingaan van de Wet in 1886 al veel woeste en gemeenschappelijke grond in Nederland verdeeld: in 
1840 bezaten  particulieren al meer woeste grond dan gemeenten en marken gezamenlijk.446 
  De gevolgen van de markescheidingen waren groot: eigenaren van geprivatiseerde percelen 
eisten opname in een infrastructuur. Deze ingrepen en ontsluitingen leidden tot bevordering van de 
communicatie op het platteland.  Het streven naar meer economische ontwikkeling veroorzaakte via 
de markeverdelingswetten een grote verandering in de bestaande ruimtelijke orde van de woeste 
gronden in Nederland.447 

 

Afbeelding 45: uitzicht op de Emsterenk vanaf de Hanendorperweg, jaren 1940 (Se, digitale collectie). 

4.4.2 Orde en handhaving in het Boerrecht  van Emst  
Na 1795 veranderde de bestuurspositie van de buurschappen. Veel van hun bestuurlijke taken 
werden door de gemeente Epe overgenomen. Zo werden de taken van de schouten en gezworenen 
van de Eper buurschappen geleidelijk aan gecentraliseerd naar de overkoepelende gemeente. In 
1810 was, tijdens de inlijving bij Frankrijk, namelijk de gemeentelijke politie geïntroduceerd. Het 
hoofd van de politie werd de burgemeester (Maire), die de baas was van de eveneens nieuwe 
veldwachters (garde-champêtres). Na het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 bleven deze 
verhoudingen in de gemeente Epe van kracht, alhoewel de Maire weer schout  werd genoemd. Vanaf 
1825 koos de Gouverneur van Gelderland de veldwachters per gemeente uit, die door de 
burgemeester  werden voorgedragen. De gemeente Epe en Oene  had tot 1884 drie 
gemeenteveldwachters.448 
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  Het werk van de gemeenteveldwachters was nadrukkelijk gericht op het toezicht op bos- en 
veldeigendommen en de opsporing van misdrijven. De naam veldwachter was in dit verband zeer 
illustratief, omdat zij hoofdzakelijk toezicht hielden op het veld.  In de Franse tijd kregen de dorpen in 
de gemeente Epe daarnaast een nachtwacht aangesteld, die door de plaatselijk overheid werd 
betaald. Na 1813 moesten de dorpen de nachtwachten zelf betalen. Zij deden dit voor een groot 
gedeelte uit de verhuur van markegronden.449 
   Toch kende het boerrecht van Emst en Westendorp in de negentiende eeuw nog lange tijd 
een zekere mate van zelfbestuur. De lokale ordebewaring was voor een groot deel nog steeds in 
handen van de scheuter of schoter van het Boerrecht. In 1834 werden binnen de gemeente Epe nog 
zes scheuters genoemd, maar in een soortgelijke opgave van 1848 geen enkele. 450 
     De geërfden van de buurschap Emst schreven tot 1854 nog steeds hun afrekeningen 
op in het afrekeningenboek.  Zij hielden hun eigen gebruiken in stand, ondanks alle politieke 
veranderingen. Dat binnen de gemeente Epe het “oud gebruijck” nog steeds werd nageleefd en de 
bewoners erg begaan waren met het omgevingsbeheer, blijkt wel uit het feit dat er maar liefst 
zeventien onbezoldigde rijks- en gemeenteveldwachters in Epe actief waren, naast de drie 
veldwachters, twee jachtopzieners en de rijksveldwachter die door de Nederlandse Staat waren 
aangesteld.451 De onbezoldigde veldwachters werden, net als de betaalde veldwachters, op advies 
van de burgemeester voorgedragen door de Commissaris des Konings. In 1854 kenden onder meer 
het Vossenbroek (in opdracht van de eigenaar familie Van der Feltz) en de polder Emst-Epe nog 
onbezoldigde veldwachters.452 

4.4.3 Aanpassingen in het boerrecht van Emst en Westendorp 1812-1854 
Na afloop van de Franse periode kreeg de gilde of buurschap Emst en Westendorp te maken met de 
besproken markeverdelingswetten. Alhoewel er in het afrekeningenboek geen directe aanpassingen 
en reglementen staan die naar de politieke veranderingen verwijzen, blijkt uit de inkomsten en 
uitgaven en gebruikte terminologie dat er in de werking van het vertrouwde boerrecht gedurende 
deze periode het een en ander veranderde.  Zo staat in het midden van het Boerboek een vermelding 
uit  1831 betreffende een besluit: “1831 op Paasmaandag is met het vollen Boerregt met 
eenparigheid van stemmen besloten, dat wanneer het Morgengeld mogte worden uitgezet dat als 
dan den aafgegaan Boerrigter en den stijdelijken den Regenu daar van Elk half en half zullen genieten 
en Profijteeren.” 453 Het eeuwenoude morgengeld werd in het Afrekeningenboek van het boerrecht 
meerdere malen genoemd en betrof een belastingbijdrage aan de dijkstoel voor de 
waterschapkosten. De hoogte werd bepaald aan de hand van het aantal hoeves of de oppervlakte 
van het boerrecht. 454 Vanaf 1831 werd deze bijdrage verdeeld onder de boerrechter en stedelijke 
regenten van Emst en Westendorp.  
 
                                                           
449 Van den Bremen (1993), 16, 44. In 1813 werden de heerlijke rechten die tot 1795 hadden gegolden weer 
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Inkomsten van het Boerrecht tussen 1814 en 1854 
Na de onderbrekingen tussen 1804 en 1809, lopen de afrekeningen van het boerrecht vanaf 1814, 
het jaar dat het Koninkrijk der Nederlanden werd opgericht, constant door tot 1854. De meeste 
inkomsten bestonden in deze jaren hoofdzakelijk uit het schutten van beesten op de enk, in het 
broek en in de venen en het zich niet gecompareerd op de weg begeven. Regelmatige overtredingen 
waren daarnaast nog steeds het “roen” of “ruijen” in de enk, illegaal turf en plaggen steken en kluin 
vervoeren. Sommige boetes werden kwijtgescholden “om Gods wil”. Dit betrof waarschijnlijk 
overtredingen die door armen werden begaan en wegens de erbarmelijke omstandigheden werden 
kwijtgescholden. Naast de boetes vormden de verkoop van turf, hout, wilgen en de opbrengst van 
grondpacht belangrijke inkomsten. Zo had het boerrecht in het jaar 1813-1814 een kleine 13 gulden 
aan inkomsten die door de verkoop van hekken en [osten waren ontvangen. In 1825-1827 kreeg het 
boerrecht veel inkomsten uit het ‘ontfangen voor de Erfgenamen Grond in het Boerwilk tot de vaart’. 
Het boerrecht ontving  72 gulden voor deze grond. Helaas is niet vermeld aan wie de gronden 
werden verkocht of verpacht. 455 
  Het jaar 1840 ontbreekt in de afrekeningen: van 1837-1839 wordt overgegaan op 1841-1843. 
Vanaf dit jaar namen de inkomsten uit turf- en plaggenverkoop enorm toe. Waar tussen 1835 en 
1839 in het boek geen inkomsten uit turfverkoop zijn vermeld, wordt er in 1841-1843 voor maar 
liefst  51,60 gulden aan “kluin in het veen” verkocht. In 1845-1847 is zelfs voor 98,90 gulden aan kluin 
in het veen verkocht. Het boerrecht heeft daarnaast aan 34,40 gulden aan “poffen” (plaggen) 
verkocht. Ook in 1847-1849 is vooral verdiend aan de verkoop van kluin (37,25 en 47,05), poffen in 
het Woesterveen (55,95), poffen in het Schaversche veld (25,35 en 22,50) en wilgenverkoop.456 
  Vanaf het jaar 1845-1847 is er een duidelijke verandering waarneembaar in de optekening 
van de inkomsten. Vanaf dit jaar werden enkel de inkomsten uit boetes en verkopingen van hout, 
kluin en poffen opgetekend. Een afrekening later, tussen  1847-1849, werd de boerrechter niet meer 
vermeld. De afrekening behoorde vanaf dat jaar aan de Commissie van Emst en werd gereduceerd 
tot een balans van in- en uitgaven. De schuttingen werden, als zijnde verdiensten van de schoter, in 
een aparte kolom vermeld en bedroegen niet meer 0,55 maar 0,40 cent per schuttinge. Het grootste 
gedeelte van de pachtopbrengsten, zoals de pacht van de papiermolen van Haack, werd nog steeds 
aan de armen afgestaan.457 
  In 1849-1850 zijn er slechts zes schuttingen genoteerd als inkomsten. In 1852-1854, het 
laatst vermelde jaar in het afrekeningenboek, zijn er aanzienlijk meer schuttingen. Maar ook in dit 
laatste jaar bestaan de hoofdinkomsten uit turfverkopen uit Het Smallert, het Woesterveen, Het 
Schaverense veen en Polsche veen.  Daarnaast verdiende de commissie heel veel geld met 
percelenverkoop in de bovenstaande gemeenschappelijke gronden en het schaapskeur en rietekeur. 
Een opvallende inkomstenpost is die van de haveropbrengst op het Smallert: blijkbaar waren ook 
deze groene veldgronden tot bouwgrond ontgonnen.458  
   De laatste optekening in het het afrekeningenboek stamt uit 1866. Een klein briefje vermeldt 
dat een debetbetaling is voldaan door de “Commissie van Emst”. Het woord gilde of buurschap was 
dus door commissie vervangen. 459 
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De uitgaven van het Boerrecht tussen 1814 en 1854 
Tussen 1814 en 1854 namen behalve de inkomsten, ook de uitgaven toe. De meeste uitgaven 
werden gedaan aan verteringen tijdens boer- en kerkspraken, maar ook de investeringen aan de 
school en de betaling aan de schoolmeester keerden regelmatig terug. De aanleg van kommen en 
hekken vormde eveneens vaste uitgaven, net als het vervangen van vonders (bruggetjes). Ook in 
deze periode waren bij het schouwen van de enk, broek, Emsterdijk en weteringen de verteringen 
een vast uitgavepatroon. Vanaf 1841 werd er tweejaarlijks een paar schoenen aan de schoter 
betaald.460 
  Het boerrecht Emst en Westendorp handelde regelmatig met onder meer Hattem, Elburg, 
Voorst en Deventer. Ook reisden ze naar deze plaatsen af voor overleg over de aanleg van wegen, 
weteringen en zaken als accijnzen. Dit blijkt uit de gemaakte reisuitgaven naar deze plaatsen. Zo 
waren er in het boerjaar 1819-1820 uitgaven aan “braamen” uit Hattem. Bij de verkoop van turf 
werd datzelfde jaar de scholte van Elburg ingeschakeld. In 1827-1829 werden reizen naar Hattem, 
Heerde en Voorst gemaakt over het  “aangraven”.  Wat hiermee werd bedoeld staat niet vermeld, 
maar wellicht heeft dit te maken met de aanleg van het Apeldoorns Kanaal in 1825.461 
  Ook op het gebied van infrastructuur werden opvallende uitgaven verricht.  In 1817-1818 
werd bij kerkspraak medegedeeld dat de Kleine Wetering werd gegraven en in 1821-1822 werden er 
enkele uitgaven gedaan om een zandweg aan te leggen (22 gulden). In 1827-1829 werd er bovendien 
een “lijst der inwoners over de dijk van de Hoge Wueste naar Gortel” opgemaakt .  In 1845-1847 werd 
er met de Commissie verteerd met het overleggen van de weg van Schaveren naar Niersen.462 
  De meeste uitgaven in de laatste twee decennia van het afrekeningenboek werden besteed 
aan de aanleg van bruggen, wegen, sloten en greppels.  De meeste van deze uitgaven wijzen direct of 
indirect naar ontginningsactiviteiten in de venen. Deze uitgaven beginnen, net als de inkomsten op 
dit gebied, in het jaar 1841-1843 met de uitgaven voor “doelen opsmijten”: deze doelen bepaalden 
de grenzen tussen de gezamenlijk beheerde venen.  Daarnaast werd er een spit (greppel) in het veen 
gegraven. Een andere opvallende uitgave dat jaar was die voor turf graven en poffen verleggen in het 
veen.  Verder werd er 18 voer mest gevaren op het Smallert en pollen geleken op het Schaversche 
veen. Ook werd er in dit jaar hooizaad gezaaide op het Smallert en twee schepel spurriezaad 
ingezaaid. Deze activiteiten wijzen erop dat het veen rond de Smallert werd ontgonnen en de grond 
als akkerland in gebruik werd genomen, wat voor de inkomsten aan haver van de Smallert zorgde.463 
  Met de ontginningsactiviteiten namen ook de uitgaven aan infrastructuur toe.  Zo betaalde 
het boerrecht van Emst en Westendorp in 1845-1847 geld aan de Boerrechter van Wissel voor het 
graven van een brug op het Laar. Daarnaast werd een brug in de Wuuste aangelegd en betaald voor 
het graven van een beek  aan de Agterenk. In het Gortelsche veen werd een sloot gegraven.464 
  In 1847-1849 werd er voor maar liefst 300 ton kluin accijns geheven. Dit betekende dat het 
kluin op grote schaal kluin werd afgestoken en verkocht. Naast deze accijns waren er namelijk 
uitgaven aan het poffen van veen, het graven van veen in het Schaverense veen en het graven van 
gruppen in het  Woesteveen. Ook uitgaven als “rieten graven, pollen lijken, sloot graven, aarde lijken 
in t schaversche veen, zes slieten en vier rijze bossen geleverd” wijzen op het ontginnen van de venen 
ter bevordering van akker- en bosbouw. Ook de vele uitgaven aan turfgravers, poffen en 
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waterkolken, voor sloten graven en “sloten losmaken op onderscheidene tijden” in het Schaversche, 
Woester en Kluinveen laten zien dat de venen in het boerrecht van Emst en Westendorp in rap 
tempo werden ontgonnen. Deze activiteiten vormden ook in het jaar 1849-1850 de meeste uitgaven. 
Als locaties werden de Achterenk, het Schavense veen, Woesterveen en Achterenkerveen 
genoemd.465 
 In de laatste jaren, tussen 1852 en 1854, ondertekende niet de boerrichter van Emst en 
Westendorp maar de Commissie van Emst de afrekening. De grootste uitgaven in deze jaren waren 
wederom de veenontginningen. Opvallende uitgaven in deze jaren waren het “rondloopen en op te 
laten teekenen” en “percelen maken”. Daarnaast werden veel poffen gegraven en verkocht. Op en 
aan de Smallert werden veel uitgaven gedaan aan het, omspitten en mest kruien. Als bouwgewas 
worden 3 ¾ mud haver a 3.35 en 4 pond klaverzaad 0.75 genoemd. Om deze “haver” werd een sloot 
gegraven en “zand gegraven” (een toegang aangelegd) tot aan de weg aan de Brink.466 
  De allerlaatste uitgave betreft de vergoeding aan de boekhouder J. van Westerveld, die de 
laatste drie jaar van het afrekeningenboek heeft opgetekend. Een uitgave die gedurende het gehele 
afrekeningenboek níet is veranderd, is de uitgave aan de armen. Die werd zelfs in 1854 nog 
opgetekend.467 
 

 

Afbeelding 45: inkomsten van het boerrecht van Emst en Westendorp over het jaar 1821 (GA, inv. 0366, nr. 48). 
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4.5 De ondergang van de gilde Emst en Westendorp na 1854 

4.5.1  Afwijkende beheersvormen van de gemeenschappelijke gronden in het 
ambt Epe 
De gemeenten Epe en Heerde kenden in de jaren 1850 en 1860 grote problemen wat betreft de 
markeverdelingen: de verdelingen bleven hopeloos achter in vergelijking met de marken in de 
Graafschap en Overijssel. Het eigendom van de markegronden binnen deze voormalig Ambten Epe 
en Heerde werd namelijk anders beschouwd dan in de rest van de Veluwe en Overijssel. In de 
meeste marken waren de gemeenschappelijke gronden in bezit van de eigenaren van de waardelen. 
Latere bewoners van de marken, de ongewaarden, konden wel tot grondbezit komen, maar hadden 
niet zomaar recht op de gemeenschappelijke gronden. In Epe en ook Heerde werden alle inwoners 
die een huis of stuk land in eigendom hadden, beschouwd als geërfde van de onverdeelde gronden. 
Het was daarom erg moeilijk om een ieder zijn aandeel vast te stellen ten behoeve van de 
verdelingen. Bovendien zou dan élke grondbezitter op de verdelingsvergaderingen aanwezig moeten 
zijn.468 
  Ook in het boerrecht Emst en Westendorp had iedere grondeigenaar en bewoner of 
inheemse evenveel recht op het gebruik van de gemeenschappelijke gronden. Op deze gronden gold, 
voor zover uit de beschikbare bronnen blijkt, géén graasbeperking. Daarbij had elke arme het recht 
om zijn schapen op de gemeenschappelijke velden te laten grazen. Voor het graven van plaggen, turf 
en het bouwen van hutten op de gemeenschappelijke heide en venen golden echter wél regels. Dit 
was alleen met toestemming van de boerrechter en gezworenen van Emst toegestaan. Omdat de 
gilde Emst en Westendorp voor zover bekend geen waardeelhouders kende, beslisten het boerrecht 
met de vier gezworenen over bepalingen en beperkingen omtrent het gebruik van de 
gemeenschappelijke gronden. 469 
  Vanwege het afwijkende beheer van de gemeenschappelijke gronden in de marken en 
buurschappen op het oostelijk deel van de Veluwe, kwam de Gelderlandse Maatschappij van 
Landbouw (GMvL)  er ondanks vele discussies niet uit wat een geschikte oplossing zou zijn. In een 
rapport uit 1874 stond: “(…) zijn de marken er nu grotendeels verdeeld, de maalschappen en buurten 
blijven veelal over, omdat de verdeeling veel, veel moeilijker is en vaak op onoverkomelijke 
zwarigheden stuit, doordien elk geerfde, ja soms elk bewoner zich gerechtigd acht tot 
medeeigenaarschap van de maalschap of buurt.”  470 
   Twee hierop aansluitende discussiepunten, die  tijdens vergaderingen tot 1886 van de GMvL 
terugkeerden, waren  de bossen op de Veluwe en het nut van plaggenbemesting. Sommigen vonden 
dit een armoedige en ouderwetse vorm van landbouw, terwijl anderen zich afvroegen of de 
landbouw op de arme Veluwegronden wel zonder plaggenbemesting kon. Met de ophanden zijnde 
Markeverdelingswet in 1886, kwamen er begin jaren 1880 bovendien steeds meer geluiden dat de 
Veluwse bossen niet tot de gemeenschappelijke verdelingsgronden behoorden, omdat de kans op 
verschraling en zandverstuivingen met het verdwijnen van deze bossen enorm zou toenemen.471 
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4.5.2 De gilde Emst en Westendorp wordt een commissie 
Uit de in- en uitgaven van het Afrekeningenboek blijkt dat hetb van Emst en Westendorp zich al sinds 
1841 steeds meer bezighield met de opsplitsing, ontginning en verkoop van de gemeenschappelijke 
heide en veengronden. Vanaf 1849 werden de termen Boerigter en gilde van Emst en Westendorp 
niet meer gebruikt en werden de inkomsten en uitgaven ondertekend door de Commissie. Er werd 
niet meer genoteerd welke taak de opsteller van de rekening had en ook de schoter werd niet meer 
genoemd. De inkomsten- en uitgavenlijsten waren bovendien een stuk korter dan voorheen. De 
administratie van het boerrecht Emst en Westendorp hield, op een kleine mededeling uit 1866 na, in 
1854 op. 472 
  De verdeling van de gemeenschappelijke veengronden van Emst en Westendorp lijkt in de 
jaren 1850 onder het beheer van de Commissie dan ook een feit te zijn. Deze commissie was 
waarschijnlijk de Commissie van beheer van de buurschapsgronden, die naar aanleiding van een 
wetswijziging onder Willem III was opgericht. Deze wetswijziging uit 1848 verplichtte elke nog 
bestaande buurschap of marke een commissie op te richten om de gronden zélf te waarderen en 
verdelen. Uit meerdere verkoopakten blijkt bovendien dat de Commissie van Beheer en secretaris 
over de buurt of geërfde gronden van Emst in februari 1854 stukken grond publiekelijk verkocht aan 
onder meer de Cannenburch. Deze commissie bestond uit Lammert van Laar, Lambert Hendriks 
Brummel, Dries Visch, Gerrit Pijkeren, Jacob Willemszoon, Arien Beekhuis, Jan van Westerveld en 
Gerrit van Westerveld.  Deze voormalige boerrichters en gezworenen van het boerrecht waren tot 
deze commissie benoemd in een vergadering van 15 november 1848.473  
  In het jaar dat het Afrekeningenboek voor het laatst werd bijgehouden, heeft de Commissie 
dus veel gronden namens de buurt of geërfde gronden van Emst verkocht. In notariële archieven is 
sporadisch iets te vinden over de heideverdelingen van de buurschap Emst. Af en toe werd tussen 
globaal 1830-1870 woeste grond verkocht. Dit waren soms grote, dan weer kleine percelen.474 Het 
boerrecht Emst en Westendorp leek daarmee ten einde zijn gekomen.  
  Uit een akte uit bepalingen ter bevordering van  de verdeeling van markegronden, blijkt dat in 
1881-1882 inmiddels de meeste gronden van Emst en Vemde verdeeld waren, op enkele wegen en 
erfpachten na. De verdelingen hadden ruim 30.000 gulden opgeleverd, die werd geïnvesteerd in 
aanleg en onderhoud van onder meer bruggen, wegen, dijken en duikers.475 De meeste 
gemeenschappelijke gronden van Emst en Westendorp zijn dus tussen 1841 en 1882 verdeeld, maar 
de buurschap of commissie was nog steeds in het bezit van enkele wegen en erfpachten en achtte 
zich bovendien nog steeds verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan. Het gerucht gaat zelfs, dat 
de buurschap van Emst nooit officieel is opgeheven.476  
 

  

                                                           
472 Zie paragraaf 4.4.3 en GA, inv. 0633 nr. 48. 
473 SE, collectie Moerman, schrift 3.  
474 Van der Bremen (1993), 38; mededeling Evert de Jonge, 18 februari 2014. 
475 Tweede Kamer (1881-1882).  
476 Mening van o.a. De Jonge. 
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4.5.3 Van schoter naar veldwachter 
In 1900 kreeg Emst, na herhaaldelijk aandringen in 1852, 1876 en 1883, eindelijk een eigen 
veldwachter. De Commissie voor het beheer van de buurschapsgronden bood namelijk aan een 
buitengewoon gemeenteveldwachter te betalen als de gemeente Epe 100,- gulden per jaar zou 
bijdragen. De Commissie voor het beheer van de buurschapsgronden mengde zich rond 1900 nog 
steeds actief in het beheer van de gronden van Emst. 
  Na akkoord van de Commissaris van de Koningin werd met ingang van 1 februari  1901 
Leendert Blok, gepasporteerd brigadier van de Marechaussee, benoemd tot eerste veldwachter van 
Emst.477  Bij zijn benoeming woonde hij in de buurschap Zuuk, terwijl zijn functie eigenlijk van hem 
verlangde om in het dorp Emst te wonen. Hij kon echter geen passende woning vinden en de 
gemeente wilde zich niet belasten met de bouw van dienstwoningen.478 Uiteindelijk bouwde zijn 
zoon, Jacobus Leendert Willem Blok, in 1924 in Emst een huis op het adres Hoofdweg 65. 
 

 

Afbeelding 47: gemeenteveldwachter van Emst Leendert Blok rond 1904 (eigen foto). 

 

                                                           
477 Van den Bremen (1993), 28-29. 
478 Van der Bremen (1993), 38. 
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4.6 Ontwikkelingen in de gemeenschappelijk beheerde landschapstypen 
van het boerrecht Emst en Westendorp 1795-1886 479 

4.6.1 De enk 
 

 

Afbeelding 48: de Emsterenk in 1812, 1850, 1872 en 1917 (vlnr). (De Man en TMK’s). 

Het landschap 
Het negentiende-eeuwse enkenlandschap rondom Emst zag er grotendeels hetzelfde uit als in de 
achttiende eeuw. In 1847 wandelde Engelen tijdens een van zijn vele voetreizen via Epe naar 
Vaassen, waarbij hij een uitgebreide beschrijving optekende van het landschap rondom Emst. Over 
de akkergronden zei hij: “Wanneer wij thans onze wandeling van Epe voortzetten naar het ruim een 
uur verder gelegene Vaassen, dan zien wij de heide schier overal door welig bouwland vervangen, 
terwijl de boekweit in haren eersten bloei reeds een aantal honigbijen tot zich lokt, wier eentonig 
gebrom zich heinde en ver hooren doet.” 480 
  Dat de akkergronden als een soort schiereilanden in de uitgestrekte heidevelden lagen en 
deze meer en meer vervingen, zoals Engelen beschrijft, laten de kadastrale kaarten van 1832 goed 
zien (afbeelding 52). Nieuwere bouwgronden en kampontginningen die aan de heidegronden 
grensden, werden omringd door wallen en hagen. De belangrijkste wegen op  de Emsterenk werden 
gedurende de negentiende eeuw verhard. Dit waren respectievelijk de west-oost geörienteerde 
Westendorperheideweg, de Brinkerheideweg (nu Oranjeweg) en de Hanendorperweg en de noord-
zuidgeörienteerde Hoofdweg tussen Epe en Vaassen. Alhoewel op de bonnekaarten geen 
perceelsgrenzen zijn weergegeven, blijkt uit de kadastrale kaart 1832 en de aankoopakte van Jacobus 

                                                           
479 Zie bijlage 2 voor de overzichtskaarten van de OAT 1832, waarop de bezittingen van de buurschap Emst 
gekleurd zijn weergegeven. 
480 Engelen (1847),29. 
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Blok, dat de Emsterenk tot in ieder geval 1924 nog steeds uit kleinschalige percelen bestond.481  
 

 

Afbeelding 49: de Emsterenk ter hoogte van Westendorp anno 2014. De percelen zijn vele malen groter dan in de 
negentiende eeuw, maar de gronden worden nog steeds gebruikt voor gemengde landbouw. Op deze foto zijn drie 
typerende enk-kenmerken zichtbaar; namelijk koolzaad, een van de vele oost-west georiënteerde zandwegen en enkele 
esbomen (eigen afbeelding, richting westen genomen). 

 

Het gebruik en de  gebruikers 
De enkgronden waren  ook in de negentiende eeuw in handen van grootgrondbezitters, vicarieën  en 
de omwonenden, maar werden ook door pachters en kleine boeren gebruikt. De enk was dan ook in 
veel kleine en smalle percelen opgedeeld (afbeelding 52). 
  Tussen 1845 en 1847 heerste er in Emst en omgeving voedselschaarste door mislukte 
aardappel- en roggeoogsten. De veldwachters hadden hun handen vol om de op de enk staande 
gewassen te beschermen. Uit een brief van de burgemeester van Epe naar de Commissaris des 
Konings blijkt dat ook in de jaren voor 1881 een aantal slechte oogsten hadden plaatsgevonden.482 In 
de jaren rond slechte oogsten werden in het afrekeningenboek van de Boerrichter meer boetes voor 
het  “Roen op de enk” uitgedeeld dan andere jaren.483 Wanneer er voedseltekorten waren werden er 
dus meer overtredingen op de Emsterenk geconstateerd.  
  In 1898 werd de enk verrijkt met de komst van korenmolen De Eendracht, die vanuit Noord-
Holland werd geïmporteerd en als windmolen in staat was veel koren in een hoog tempo te 
verwerken. De gebruikers van de Emsterenk verbouwden tot het einde van de negentiende eeuw 
koren en boekweit. 484 
  Behalve de enk waren er ook nog steeds veel kampgronden als akkerland in gebruik. Op de 
Bonnekaart van 1900 is duidelijk te zien dat aan de randen van de enk talrijke van deze – afzonderlijk 
door houtwallen omgeven – kampen liggen (afbeelding 47). Deze voormalige heide- en veldgronden 

                                                           
481 Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland (1997), secties O en M; aankoopakte perceel Hoofdweg 
165 van Jacobus Blok (1924). 
482 Van den Bremen (1993), 26. 
483 GA, inv. 0633 nr. 48. “Roen” verwijst waarschijnlijk naar rooien of ruïneren: het vernielen ofwel stelen van 
de gewassen. 
484 Kloezeman (2008). 
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waren in cultuur gebracht door spitten en ploegen. Het Boerboek vermeldde dan ook dat “Alle 
beslooten en afgegraven kampen” gehoed of beweid mogen worden zonder iemand te 
beschadigen.485 
 
   

 

Afbeelding 50: de graanoogst nabij Hattem, begin twintigste eeuw (SE, digitale collectie). 
 
 

Het beheer 
Alhoewel de akkers op de Emsterenk in particulier bezit waren, grensden ze aan gemeenschappelijke 
hoofdwegen en zandpaden. Deze toegangen waren in het bezit van de buurschap van Emst 
(afbeelding 52). Bij veel van deze wegen werd in de OAT bij gebruik “weg als heide” of “weg als 
bouwland” vermeld. De toegangswegen hadden dus een multifunctioneel gebruik en dienden zowel 
als weg en als bouwland of heide (graasland). Ook de beschermende hagen waren in beheer van de 
buurschap.486 
   Veel kavels waren echter alleen via andere akkers te bereiken. Deze manier van grondgebruik 
was mogelijk dankzij het collectieve beheer van de enkgronden. De geërfden van het boerrecht 
waren genoodzaakt om collectief te beslissen over zaken als teeltkeuze, braakligging, zaaitijd en 
oogsttijd om te voorkomen dat nog te ploegen of te bemesten centraal gelegen percelen 
onbereikbaar raakten door opgroeiend gewas op naastgelegen kavels. Deze collectieve maatregelen 
waren in 1722 in het Boerboek genoteerd en werden in de eerste helft van de negentiende eeuw nog 
steeds gebruikt. Volgens Van der Woud fungeerde de afwezigheid van de meest elementaire 

                                                           
485 SE inv. nr. 1,510/197a, artikel 8. 
486 Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland  (1997).  SE inv. nr. 55,pagina 134a. 
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infrastructuur, namelijk de oprit naar het ‘eigen’ bouwland, als hoeksteen van de collectieve 
organisatie.487 Met de komst van verharde zand- en grindwegen, de grondverdelingen en 
opschalingen in de landbouw, kregen de akkers in de loop van de negentiende en bovenal twintigste 
eeuw steeds vaker een eigen toegang. Van het voornoemde ‘collectieve recht van overpad’ werd 
waarschijnlijk steeds minder gebruik gemaakt.  
  De akkers werden in de eerste helft van de negentiende eeuw door de schoter(s) in de gaten 
gehouden om te voorkomen dat men illegaal beesten op de enk liet grazen. Deze vorm van beheer 
werd in de tweede helft van de negentiende eeuw aan de gemeentelijke veldwachters 
overgeheveld.488 
 

 

 
 
Afbeelding 51: aardappeloogst nabij Hattem, rond 1935 (SE digitale collectie). 

De controle en handhaving 
De akkers en wegen op de Emsterenk werden in eerste instantie nog steeds door de zes gezworenen 
uit Emst en Westendorp geschouwd. De schoter schutte er ook nog steeds op los. Naar aanleiding 
van nieuwe wetten en de vorming van de gemeente Epe, werden de taken van de gezworenen en 
schoter  in de loop van de jaren 1830 overgenomen door veldwachters. De veldwachter hield 
toezicht op wetsovertreders als stropers, landlopers en nachtbrakers, die stiekem wild schoten en 
enkvruchten stalen.489 De schoter en gezworenen van het boerrecht hielden zich – in ieder geval tot 
1848 – eveneens bezig met het beheer van de enkgronden. Tot circa 1850 was het boerrecht van 
Emst en Westendorp bevoegd boetes uit te delen aan mensen die de regels van het Boerboek 
overtraden.490 De handhaving van rust en orde op en rondom de enkgronden kwam na het 
uiteenvallen van het boerrecht volledig in handen van de veldwachters. In 1900 kreeg Emst, zoals 
vermeld, zelfs een eigen veldwachter en was het niet meer afhankelijk van de veldwachter van 
Epe.491 

                                                           
487 Van der Woud (1987), 207. 
488 Van den Bremen (1993), 28-29. 
489 Zie paragraaf 4.4.2. Orde en Handhaving in het Boerrigt van Emst. 
490 GA, inv. 0633 nr. 48, Jaren 1795-1849. 
491 Van den Bremen (1993), 38.  
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Afbeelding 52: de Emsterenk ter hoogte van de Stationstraat te Emst. De bezittingen van de buurschap Emst zijn in kleur 
weergegeven: de wegen (geel), de heide (roze), weilanden (groen), hakhout (donkergroen) en akkers (bruin) (OAT 1832, 
sectie M, blad 2).  
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4.6.2 De veldgronden, heide en venen 
 

 

Afbeelding 53: de venen ten zuiden van de Lobrink aan de Smallert, weergegeven op kaarten uit 1812, 1872, 1912 en 
1917. Het ontginningsproces van natte heide en venen tot weilanden en de forellenvijvers is duidelijk zichtbaar (De Man 
1812 en TMK’s). 

 
Het landschap 
Omstreeks 1850 besloegen de heidevelden in Nederland een oppervlakte van maar liefst 600.000 ha. 
Dit was ongeveer de helft van de Nederlandse zandgronden.492 Na het in werking treden van de 
markewetten en -verdelingen, werd de heideoppervlakte als gevolg van de ontginningsprocessen 
sterk gereduceerd. In de negentiende en twintigste eeuw plantten particulieren en overheden grote 
oppervlakten heide in met vooral naaldbossen.493   
     Het open landschap van de ‘woeste gronden’ rondom de buurschap Emst en Westendorp 
werd tot circa 1848 als gezamenlijke veldgrond gebruikt. Alhoewel in de jaren 1840 rond Emst steeds 
meer van deze veldgronden werden ontgonnen, verliepen de ontginningen klaarblijkelijk langzamer 
dan elders in Nederland, zo vertelt Engelen in een van zijn reisverslagen: 
 “Ook van hier weder blijft de naakte heuvelachtige heide ons vergezellen tot in de onmiddelijke 
nabijheid van het dorp Epe. Men kan hier en op vele andere plaatsen der Veluwe opmerken, welk 
eene verbazende uitgestrektheid van heidevelden zich nog ter ontginning voor de nijverheid der 
ingezetenen opdoet; en het mag inderdaad verwondering wekken, dat, bij de steeds toenemende 
bevolking en het verminderen van vele middelen van bestaan, tot deze landontginningen niet meer 
wordt overgegaan. Onderscheidene redenen worden hiervan opgegeven. De doorgaande armoede, 
en welligt meer nog de onkunde en vooroordeelen van den Veluwschen boerenstand, die én de 
benoodigde geldmiddelen, én, door gehechtheid aan het oude, den lust tot soortgelijke 
ondernemingen mist, komen hier bovenal in aanmerking. En toch heeft de ondervinding sedert 
                                                           
492 Dirkx (1997), 49. 
493 Van der Woud (1987), 198-199; Renes (2007), 29. 
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onheugdelijke tijden reeds op de overtuigendste wijze het algemeen en bijzonder nut dier 
ontginningen geleerd. Want belangrijk is de verandering, welke te dezen opzigte de Veluwe in den 
loop der eeuwen reeds ondergaan heeft. Tallooze plekken vruchtbaren grond zijn aan de heide 
ontwoekerd; die ondoordringbare wouden zijn grootendeels verdwenen, welke met wolven, beeren 
en wilde zwijnen, of met menschen, dikwerf nog woester dan deze wilde dieren, bevolkt, de Veluwe in 
vorige tijden tot eene hoogst gevaarlijke en schier onbereisbare landstreek maakten.”494 
  Engelen omschreef dit deel van de Veluwe als armoedig en noemde zelfs de gehechtheid aan 
het oude (conservatisme) als een van de oorzaken waardoor dit gedeelte van de Veluwe niet zo rap 
werd ontgonnen als andere woeste grond in Nederland. Of dit de echte reden was, is niet te 
bewijzen.  
  Ondanks de ontginningsbeschrijvingen in het Afrekeningenboek en bezigheden van de 
Commissie ter beheer van de buurgronden in de jaren 1850,  werden de veldontginningen van de 
hoger gelegen moerasgebieden zoals het Pollense veen, Woeste veen en Wisselse veen, pas op de 
bonnebladen van 1912 en 1917 weergegeven. Rond 1920 waren deze heidegronden nog steeds niet 
volledig ontgonnen.495  
 

 
Ten zuiden van de Emsterenk werden de natte veengronden als een van de eerste gebieden 
ontgonnen. Het veen werd uitgegraven tot diepe vijvers voor het kweken van forellen (zie afbeelding 
53). Door de ontginningsactiviteiten veranderde het landschap: in de natte venen aan de Smallert 
werden op grote schaal plaggen gestoken en de gemeenschappelijke veldgronden tussen de Grift en 
Nieuwe Weteringen vormden na verkoop en ontginning een palet aan evenredige en smalle 
weidepercelen. Deze particuliere ontginnen bleven als hooi- en weideland in gebruik (zie 
afbeelding).496 

De gebruikers en het gebruik 
Het boerrecht van Emst en Westendorp verdiende aan de producten die de gemeenschappelijke 
gronden opleverden: de inkomsten in het afrekeningenboek bestaan, naast de boetes, voornamelijk 
uit de opbrengsten van de turf-, plaggen- en houtverkoop uit de venen. De plaggen uit de natte 

                                                           
494 Engelen (1847), 25. 
495 GA, inv. 0633, nr. 48; afbeeldingen 45 en 55. 
496 Slicher van Bath (1970), Dirkx (1997), 56. 

Afbeeldingen 54 en 55: links de situatie in 1872, rechts in 1917. De natte (groene) veengronden zijn 
ontgonnen en als weide in gebruik. Een groot gedeelte van de heide is voor de bosbouw ingericht, maar 
grote stukken heide zijn nog niet ontgonnen (bonnebladen TMK 1872 en 1917). 
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venen werden voornamelijk als brandturf gebruikt, terwijl de plaggen van de heide- en veldgronden 
als potstalvulling en mest voor de akkers werden toegepast. 497 
  De heide en venen werden veelvuldig gebruikt voor de schapenhouderij, alhoewel het aantal 
schapen in de negentiende eeuw een stuk lager lag dan in voorgaande eeuwen. 498 De vele 
overgebleven schaapskooien, waarvan er op en rond Emst nog drie over zijn, laten hoe dan ook zien 
dat de heide- en veengronden tot diep in de negentiende eeuw en ook in de twintigste eeuw nog 
werden gebruikt voor het hoeden van schaapskuddes, al dan niet in particulier of gemeenschappelijk 
beheer. De gilde van Emst en Westendorp kende een vorm van sedentaire veehouderij, wat inhield 
dat de afstand tussen de weidegronden niet heel groot was en het vee ’s nachts meestal in de 
schaapskooien bij de nederzetting of in het veld stond; ook wel Gemeindeschäferei genoemd, omdat 
de dorpsgenoten gezamenlijk zorg droegen voor de gemeenschappelijke weidegronden.499 Het is 
plausibel dat de schapen door een gezamenlijke herder werden gehoed, maar in het boerboek van 
Emst wordt hier, net als in de omliggende gilden, geen melding van gemaakt.  
  Restanten van zandwegen als de Westendorperheideweg, Loobrinckerheideweg en Koeweg 
verwijzen naar het rijke veeverleden van de buurschap. Deze wegen liepen vanaf de schaapskooien 
richting de heidevelden voorbij Schaveren. Ten oosten van de Emsterenk vormde de weg over de 
Schobbertse Brug en Emsterdijk een belangrijke route naar de gemene velden tussen de Grift en 
Nieuwe Wetering. 

 

 

Afbeelding 56: de gerestaureerde schaapskooi ‘De Dood’ aan de Laarstraat, midden op de Emsterenk (eigen foto). 

  

                                                           
497 Gelders Archief, inv. 0633, nr. 48. 
498 Dirkx (1997), 85-86. Roessing (1979), 20. 
499 Dirkx (1997), 64 en Jacobeit (1987), 92.  
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Het beheer 
Zoals vermeld was het op bepaalde tijden verboden om beesten te laten grazen en werden strenge 
regels gehandhaafd voor het steken van plaggen in het keur, de boerwilk en venen. Aan het begin 
van de negentiende eeuw werden extra reglementen omtrent het beheer van deze gronden aan het 
boerrecht toegevoegd.  Zo staat in 1805 of 1806 in het afrekeningenboek geschreven dat er eenparig 
is besloten om “genen mest of koestr(…) van kuer of het veen te halen”.  Op 5 januari 1807 is hiervoor 
een boete betaald door Gerrit Jans Stronk. Waarschijnlijk werd het verboden om (schapen)mest en 
koeienstront van de gemeenschappelijke veldgronden te verzamelen voor eigen gebruik, omdat de 
enkgronden deze bemesting hard nodig hadden: wellicht werden de gronden overvraagd en was er 
sprake van overexploitatie.500 De overtreding van Theunis Bloemhoff, die illegaal turf stak bij De 
Smallert, wijst eveneens op de grote mate van beheer van de gemeenschappelijke veen en 
veldgronden van het Boerrecht.501  De toevoeging van strengere regels tegen het afsteken van 
plaggen kwam waarschijnlijk omdat deze illegale activiteit toenam. Plaggen werden niet alleen 
gestoken voor de (turf)opbrengst, maar ook ten behoeve van de intensivering van de 
bouwgronden.502 
  In de OAT van 1832 is vermeld dat de meeste heidegronden in het bezit zijn van de 
buurschap Emst, de buurschap Zuuk en de buurschap Wissel.503 Het beheer van de heide- en 
veengronden ging langzamerhand over van de buurschappen naar de gemeente Epe. De doelen 
(grenspaaltjes) in de heidevelden vormden voor het OAT de grenzen tussen de heidevelden. Bij de 
verkoop van de venen en heide door de Commissies werd van deze grenzen uitgegaan. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw kwamen de heidegronden zo stukje bij beetje in handen van 
particuliere (groot)grondbezitters, die de heidevelden ontgonnen en geschikt maakten voor weide, 
akker- en vooral bosbouw. 

 

Afbeelding 57: een laatste restant van de Pollense heide (eigen foto). 

                                                           
500 GA, inv. 0633 nr. 48, jaren 1805-1809. Helaas is de toevoeging  in het afrekeningenboek slecht leesbaar. 
501 GA, inv. 0633 nr. 48, stukken over Theunis Bloemhoff tussen 1804 en 1809. Zie ook paragraaf 4.3.1. 
502 Dirkx (1997), 52. 
503 Zie de OAT-bijlagen in Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland ( 1997). 
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De controle en handhaving  
De heide- en veldgronden waren onder jagers en stropers zeer geliefd vanwege het volop aanwezige 
wild. In de negentiende eeuw werden wildstropers meer en meer bestreden door 
landgoedeigenaren. Een pachter of kleine boer, die op stropen werd betrapt, kreeg vaak geen 
verlenging van zijn pachtcontract meer. De jachtopzieners (ook wel schut genoemd, een begrip dat 
lijkt op dat van schout) hadden vooral tijdens economisch moeilijke tijden hun handen vol aan het  
bestrijden van de stroperij.504  
   De bestrijding van criminaliteit op de heide en venen was in de tweede helft van de 
negentiende eeuw niet meer in handen van de schoters van de buurschappen, maar in handen van 
de gemeenteveldwachters. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd er in de 
gemeenteverslagen regelmatig verslag gedaan van incidenten als het stelen van hout, gras of 
bladeren van de gemeenschappelijke gronden.505 Deze overtredingen werden voorheen berecht 
door de boerrechten van onder meer Emst, maar deze was sinds 1854 niet meer actief en had dus 
geen invloed meer op de rechtspraak en de vervolging van overtreders op de gemeenschappelijke 
gronden.  
  Overigens wees de burgemeester in enkele brieven aan de Commissaris des Konings op het 
feit dat in de gemeente Epe nauwelijks overlast was van dronkaards en criminelen. Een groot 
gedeelte van de gemeente bestond immers uit hei en broeklanden; niet bepaald een goede 
voedingsbodem voor criminaliteit.506 

                                                           
504 Van den Bremen (1993), 66-67. 
505 Van den Bremen (1993), 109-110. GA, Gedeputeerde Staten inv. 0039, nr 1337. 
506 Van den Bremen (1993), 26-27. 
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Afbeelding 58: de eigendommen van de buurschap Emst tussen de Grift en Nieuwe Weteringe. Dit waren de weteringen, 
afwateringen (blauw) en heide- en graslanden (roze en groen). Daarnaast zijn enkele toegangswegen in het bezit van de 
buurschap (geel).  De oude strook gemeente richting de Wijnbergen is nog goed zichtbaar (eigen bewerking OAT Epe, 
Sectie K, blad 1). 
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4.6.3 De broeklanden 
 

 

Afbeelding 59: het Emsterbroek op kaarten uit 1812, 1850, 1872 en 1917 (vlnr).  De smalle percelen in het Emsterbroek 
zijn vanaf 1850 nauwelijks veranderd. In 1812 werden ze echter breder en natter weergegeven en had de bocht in de 
Middel- of Kleine Weteringe een andere vorm (De Man1812 en TMK’s 1850,1872,1917). 

 
Het landschap 
De weide- en hooilanden in het Emsterbroek zijn qua uiterlijk in de negentiende eeuw licht 
veranderd ten opzichte van de achttiende eeuw. Door de toename van de veeteelt werd het 
landschap intensiever gebruikt. Na de intrede van de kunstmest en de veeteeltintensivering zijn de 
weilanden aan het einde van de negentiende eeuw en aan het begin van de twintigste eeuw echter 
qua grasvariatie afgenomen. Daarnaast werden de broeklanden in de loop van de negentiende eeuw 
steeds beter op de Grift en het Apeldoornse Kanaal afgewaterd, waardoor de gras- en hooilanden 
minder nat werden. Op de negentiende-eeuwse kaarten is duidelijk zichtbaar dat de percellering pas 
diep in de twintigste eeuw is opgeschaald en het grondgebruik nagenoeg hetzelfde is. Alleen de 
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hakhoutpercelen die op de kaarten van 1812, 1850 en 1872 nog werden afgebeeld, zijn verdwenen. 
(afbeelding 59).  
  Toch was het weideland waar veeteelt werd bedreven in de negentiende eeuw een stuk 
kleurrijker dan tegenwoordig. Madelieven, paardenbloemen, pinksterbloemen, boterbloemen, zuring 
en verscheidene grassoorten zorgden voor verschillende kleurpaletten gedurende het jaar.507 In de 
polder Emsterbroek verwijzen de vele veldnamen met de uitgang –broek op de natte gronden en het 
gebruik als hooiland. Daarnaast  zijn er ook veel secties met bouwland en bewoning te vinden, die 
zich voornamelijk rondom boerderijplaatsen concentreerden, zoals bij Het Hul, De Esschert, De 
Wijnbergen en De Schobben.508 Tegenwoordig zijn de langgerekte verkaveling  en boerderijen nog als 
getuigen van het vroege ontginningspatroon te herkennen. 
 
De gebruikers  
Ook onder de gebruikers van de broek- en hooilanden is in de negentiende eeuw niet veel veranderd 
ten opzicht van de vorige eeuw. Het hooi was zeer belangrijk als wintervoer voor het vee. De 
hooilanden waren in bezit van kleine boeren en enkele grootgrondbezitters. Toch werden gebruikers 
als de bewoners van Het Hul, De Wijnbergen en Schobbert steeds vaker in processtukken en 
afrekeningen genoemd als belanghebbenden van bijvoorbeeld nieuwe afwateringen voor hun 
grondbezit, wat er op kan duiden dat de polder gedurende de negentiende eeuw steeds beter werd 
afgewaterd.509  
  Alhoewel het boerrecht van Emst en Westendorp tot halverwege de negentiende eeuw twee 
gezworenen uit het Emsterbroek afvaardigde, is op de kadastrale kaarten van het Emsterbroek en de 
overige broeklanden duidelijk te zien dat de Buurschap van Emst geen gemeenschappelijke grond in 
het Emsterbroek in bezit en gebruik had. De enige aanwijzing voor het rijke grondbezitsverleden van 
het boerrecht is het feit dat de weteringen, weteringdijken en belangrijkste sloten in 1831 in 
eigendom van de buurschap zijn (afbeelding 58).  
 

Beheer, controle en handhaving 
Het boerrecht van Emst controleerde de broekvrede en de broekvrede wetering, de hekken en 
afscheidingen die ervoor zorgden dat er geen wild of vee op de broeklanden kon komen ten tijde van 
de oogst.510 Daarnaast was de buurschap van Emst verantwoordelijk voor het beheer van de 
weteringdijken, duikers en bruggen. In het Boerboek en het Afrekeningenboek staat duidelijk 
vermeldt dat de Emsterdijk en Weteringedijk jaarlijks door de boerrechter geschouwd werden.511 
Vanaf de intreding van de gemeenteveldwachters werden de broeklanden en weteringen ook door 
hen gecontroleerd op, en beschermd tegen, criminaliteit. 
   Tijdens het verdelingsproces van de gemeenschappelijke gronden ontstonden conflicten 
tussen particulieren, de gemeente Epe en het boerrecht van Emst en Westendorp over wie 
eindverantwoordelijk was voor het onderhoud en de vervanging van bruggen en dijken in het 
Emsterbroek. De buurschap betaalde, zo blijkt uit de afrekeningen, particulieren voor het onderhoud 

                                                           
507 Van der Woud (1987), 199. Enige vergelijking met het moderne grasland is te vinden in nieuwe twintigste-
eeuwse ‘natuurgebieden’ als de Drentse Aa en de Onlanden. 
508 Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland (1997), 43. 
509 Zie bijvoorbeeld de processen rond het Vossenbroek in Hoofdstuk 2 en de aantekeningen in het 
afrekeningenboek: GA, inv. 0633 nr. 48. 
510 SE inv. nr. 1,510/197a. Zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.3. 
511 SE inv. nr. 1,510/197a; GA, inv. 0633, nr. 48). 
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of herstel van bruggen bij Schaveren, Wissel en over de Grift. Tegelijkertijd was de buurschap van 
mening dat groot onderhoud van bruggen over het nieuwe Apeldoorns Kanaal en duikers voor 
rekening van de gemeente Epe en het Polderdistrict Veluwe kwamen. 512 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 60: fragment van het Emstersbroek van de Kadastrale Kaart 1832. De smalle percelen zijn allen particulier 
eigendom en worden als weide en hooiland gebruikt. De dijken (groen) en hoofdwaterwegen (blauw) zijn in eigendom 
van de Buurschap van Emst. (OAT 1832, sectie K, blad 2). 

  

                                                           
512 CODA, inv. nrs. 192 en 193; paragraaf 4.6.4.  
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4.6.4 Het water 
Het landschap 
Het negentiende-eeuwse Veluwse waterlandschap had ondanks zijn vele beken, weteringen en 
rivieren, regelmatig wateroverlast en te natte bouwgronden. Deze wateroverlast werd niet alleen 
veroorzaakt door overstromingen en het ‘zwarte water’ dat de zure veengronden door 
overstromingen over de graslanden uitspoelden; ook het kwelwater aan de randen van de Veluwe 
zorgde voor een hoge grondwaterspiegel en natte gronden.513 Tegelijkertijd kenden enkele 
akkerbouwgebieden hoger op de zandgronden gelegen juist een te lage grondwaterspiegel. Deze 
werd in de beleving van veel mensen veroorzaakt door het graven van nieuwe sprengen en het 
opstuwen van water ten behoeve van watermolens (afbeelding 62).514  
  In 1829 werd het Apeldoorns Kanaal in gebruik genomen, dat parallel lag aan de Grift en 
Apeldoorn met de IJssel en de steden Zwolle en Kampen verbond. De aanleg betekende voor de 
oostelijke Veluwe een doorbraak in de geïsoleerde ligging: er kwamen meer vaarmogelijkheden.515 
Daarnaast kon het kwel- en oppervlaktewater van de oostflank van de Veluwe sneller wegstromen. 
Dit gebeurde eerst alleen via de Grift, maar die had vaak de neiging om te verzanden, zo blijkt uit het 
afrekeningenboek.516  
  Met de aanleg van het Apeldoorns Kanaal en de verbetering van de weteringen in het 
Emsterbroek, werden de hooi- en weidegronden een stuk minder nat. Het beken- en 
sprengenlandschap veranderde eveneens: sommige beken verloren hun aanvoerwaterfunctie 
doordat watermolens in verval raakten of werden opgeheven. De eens zo belangrijke economische 
beken zijn tegenwoordig op sommige plekken slechts als kleine sloten in een weidelandschap terug 
te vinden. 
 

 

Afbeelding 61: beek bij Epe, begin twintigste eeuw (SE, digitale collectie).   

                                                           
513 Van der Woud (1987), 200. 
514 Gelderse Maatschappij van Landbouw (1851), 108 en Van der Woud (1987), 200. 
515 Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland (1997), 35. 
516 GA, inv. 0633, nr. 48. 
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Afbeelding 62: beken, kanalen en watermolens in de gemeente Epe. Bij het ‘open water’ is nu forellenkwekerij Het 
Smallert gevestigd (Stork 2002). 

 
De gebruikers 
Tijdens de mechaniseringsprocessen van de negentiende eeuw kreeg de papiermakerij op de Veluwe 
het moeilijk. Veel papiermolens werden dan ook omgebouwd tot wasserijen of viskwekerijen.517  
In de gemeente Epe werden de meeste molens verkocht en opgedeeld. 518 Engelen schreef over de 
papiermolens rondom Vaassen het volgende: “Intussen moet deze tak van nijverheid, bij de 
verbazende vorderingen der machinerie in andere oorden, hier in de laatste jaren aanmerkelijk zijn 
afgenomen. In den omtrek van Vaassen ontspringen vele beeken, die zich in de zogenaamde Grift, en 
door deze in den IJssel, uitstorten.” 519 
  Alhoewel de pacht voor de grond van de Smallertse Papiermolen tot 1834 nog steeds aan het 
boerrecht van Emst werd betaald, waren de watermolens aan de Smallert in de tweede helft van de 
negentiende eeuw ernstig vervallen. 520 Aan het einde van de negentiende eeuw zijn zowel de 
zuidelijke als noordelijke molen aan de Smallertse beek afgebrand. De zuidelijke molen werd in 1867 
herbouwd, maar werd een kleine dertien jaar later tot korenmolen verbouwd. In 1910 verkocht de 
toenmalige eigenaar Jan de Graaf de molen aan de Nederlandse Heidemaatschappij. Tegenwoordig is 

                                                           
517 Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland  ( 1997), 35. 
518 Voorn (1985), 503. Voorn geeft een kort overzicht van de eigenaarsgeschiedenis van beide Smallertse 
molens. 
519 Engelen (1847), 35. 
520 GA, inv. 0633 nr. 48,  t/m jaar 1834 werden inkomsten uit pachten genoteerd. 
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op de oude molenplek Forellenkwekerij ’t Smallert gevestigd.521 
  Ondanks het afgenomen aantal molens rond Emst veroorzaakte de molenindustrie in de 
tweede helft van de negentiende eeuw en de twintigste eeuw veel watervervuiling. De Grift 
verzandde en zou aan het begin van de twintigste eeuw bekend staan als een ‘open riool’.522 

Beheer, controle en handhaving 
De Grift en Nieuwe Wetering zorgden samen met de overige afwateringssloten voor de waterafvoer 
uit polders als het Nijbroek en het Emsterbroek. Het stuk van de Nieuwe Wetering dat door de 
Emsterbroek stroomde, was in 1832 nog in handen van de buurschap Emst. De buurschap beheerde 
het onderhoud van de gezamenlijke afwateringen, dijken, duikers en bruggen in de polder 
Emsterbroek, een taak die zij waarschijnlijk deelde met de dijkstoel en de geërfden van de 
dorpspolders van Epe en Emst.523 
  Dit veranderde in 1837, toen de polders binnen het dijkgraafambt Veluwse Polder 
omgevormd werden tot het Polderdistrict Veluwe. Alle dorpspolders vielen voortaan onder het gezag 
van het polderdistrict, dat onder toezicht stond van de provincie Gelderland. 524 Daarnaast waren in 
1835 al veel taken overgeheveld van de polder Veluwe naar de gemeenten Hattem, Epe en 
Apeldoorn.525 
   Het bestuur van het Polderdistrict werd gekozen door de grondeigenaren: hoe meer grond zij 
in het district bezaten, hoe meer stemmen zij hadden. Dit betekende dat het bestuur dientengevolge 
voornamelijk uit grootgrondbezitters en adel bestond. Deze ‘nieuwe’ Dijkstoel kwam ongeveer zes 
maal per jaar bijeen voor vergaderingen, die in Oene of Nijbroek plaatshadden. De dorpspolders 
binnen het Polderdistrict Veluwe hadden als hoofdtaken het gezamenlijk beheren, toezicht houden 
en onderhouden van gemeenschappelijke werken als dijken, duikers, bruggen en weteringen. 
Financieel stonden zij echter onder toezicht van het Polderdistrict.526  
  Tussen 1838 en 1930 was het beheer van de waterwerken in onder meer het Emsterbroek in 
handen van de Dorpspolder Epe-Emst. Uit de notulen blijkt dat de geërfden van de Dorpspolder 
regelmatig in discussie traden met de gemeente Epe over welke partij eindverantwoordelijk was voor 
het onderhoud van bijvoorbeeld de oostelijke Griftdijk – de dijk die op de kadastrale kaarten van 
1832 in eigendom was van de buurschap Emst, maar volgens de geërfden van de Dorpspolder tot 
1835 door de Polder Veluwe werd onderhouden. Dezelfde vraag werd in 1900 gesteld over het 
beheer van een duiker: dit beheer was volgens de gemeente Epe geen gemeentelijke 
verantwoordelijkheid, maar ook de Dorpspolder ontkende enige beheerverantwoordelijkheden.527  
 

                                                           
521 Voorn (1985), 503. 
522 De Jonge et. al. (2007), 105. Ook in de notulen van de Dorpspolder werd regelmatig de verzanding van de 
Grift aangekaart, CODA, inv. nrs. 192 en 193. 
523 De Jonge, van Boven en Petri (2007), 29 en Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland  (1997), Sectie 
K, Over de Grift, blad 1-3. 
524 De Jonge, van Boven en Petri (2007), 39. In dit boek wordt de Veluwse waterschapgeschiedenis uitgebreid 
beschreven. 
525 CODA, inv. nr. 192. 
526 De Jonge et. a. (2007), 40. 
527 CODA , inv. nrs. 192 en 193. 
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Afbeelding 63: kaart van het Vossenbroek en de Grift in 1808. Het landgebruik is duidelijk zichtbaar, net als de oude loop 
van de Grift (letter G). (GA, inv. 0039, 12826). 

 

Afbeelding 64: op deze uitsnede van het kadaster is duidelijk zichtbaar dat nabij de Lobrink behalve weide- en 
heidegronden, ook veel water in bezit was van de buurschap Emst (eigen bewerking OAT Epe, sectie M, blad 1). 
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4.6.5 Infrastructuur 
 
Wegen  
Het onderhoud van de wegen was tot de jaren 1830 een lokale en particuliere verantwoordelijkheid. 
Openbare landbouwwegen werden eens per jaar door de gemeente of buurschap geschouwd.528 Zo 
werden in de eerste helft van de negentiende eeuw door het boerrecht van Emst en Westendorp 
regelmatig boetes uitgedeeld voor het “niet gecompareerd op de wegh” bevinden.529 
  Het toezicht op de wegen werd, net als dat van de enk, broek en venen, in de loop van de 
negentiende eeuw een taak van de gemeenteveldwachter. In 1821 en 1822 werden officiële 
richtlijnen opgesteld voor de veldwachter: hij was nu hoofd toezicht van de wegen en moest 
voorkomen dat hier ongeoorloofd bruggen en duikers werden aangelegd. Hij werd bovendien geacht 
vanaf 1834 ook op de staat van de waterleidingen te letten en alle gebreken aan de burgemeester te 
melden. 530   
  Het onderhoud van de wegen was in handen van de schout van Epe en ingezetenen van de 
betreffende buurschappen. Vanaf 1848 had de Commissie tot beheer van de buurgronden van Emst 
als belangrijke taak, naast de verkoop en opsplitsing van de gemeenschappelijke gronden, het 
onderhoud van de wegen.531 
  De verharding van de wegen bracht de buurschap Emst verder uit haar isolement. In 1845 
werd de weg van Het Loo naar Hattem, wat nu de Hoofdweg is, verhard. Alhoewel deze grindweg de 
eerste verharde weg van de gemeente Epe was, bleef de weg ’s winters nog steeds niet altijd even 
goed begaanbaar. Aan het einde van de negentiende eeuw werd het verharde wegennet uitgebreid. 
Wegwerkers werden als buitengewoon gemeenteveldwachter ingezet om toezicht te houden op het 
juiste gebruik van de wegen door de weggebruikers, zoals de visboeren uit Elburg die met hun 
hondenkarren dikwijls door de berm reden en deze zo vernielden. 532  

 

Afbeelding 65: ook in de twintigste eeuw waren de vele zandwegen niet altijd goed begaanbaar, getuige deze foto van 
houtkap in Epe (SE, digitale collectie). 

                                                           
528 Inv. nr. 1,510/197a; Van der Woud (1987), 209-210. 
529 GA, inv. 0633 nr. 48, jaar 1801-1802. 
530 Van den Bremen (1993), 133. 
531 Zie paragrafen 4.6.3 en 4.6.4. 
532 Van den Bremen (1993), 131, 134. 
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Dat de wegen voor 1840 moeizaam waren, beaamde ook Engelen tijdens zijn wandeling nabij Emst: 
“Enkele voetpaden, bevallig door dit koren slingerende, lokken ons ter afwisseling van den grooten en 
door het mulle zand dikwijls vermoeijenden weg af.” 533 
 
Spoorlijn 
In 1887 werd de spoorlijn Zwolle-Apeldoorn aangelegd, waardoor het gebied nog beter werd 
ontsloten en industriële activiteiten in het gebied toenamen. Maar niet alle aanvragen tot 
verbetering werden goedgekeurd. In 1887 wilde de maalschap van het Gortelsche Bos de grindweg 
door de Vierhouter en Gortelsche bossen doortrekken tot het station van Emst. Dit zou het 
bosbouwtransport van Gortel een stuk versnellen, maar uiteindelijk kwam de verharde weg er 
niet.534  De Nieuwe Molen aan de Nijmolense beek werd in het begin van de twintigste eeuw 
omgebouwd tot de verbandwattenfabriek Utermöhlen en kreeg zelfs een eigen spooraftakking.535 
 
 

 

Afbeelding 66: de spoorverbinding bracht nieuwe gevaren met zich mee, zoals deze ontsporing bij Vaassen in 1905 (SE, 
digitale collectie). 
 

  

                                                           
533 Engelen (1847), 29. 
534 Horst (2011), 100; KHA, G56, D9-10, aandeelhoudersvergadering 4 augustus 1887, 9, 11-12. 
535 Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland (1997), 35. 
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4.7 Conclusie 

In de eerste helft van de negentiende eeuw was het voor de gebruikers en beheerders van de 
gemeenschappelijke gronden van het boerrecht Emst zeer helder waar de grenzen van de gronden 
lagen en hoe de gebruiks- en beheerregels in elkaar staken. De aangepaste reglementen in het 
boerrecht en afrekeningenboek hadden tussen 1795 en 1814 dan ook vooral betrekking op het 
tegengaan van het illegaal afsteken van plaggen en turf. Door de landelijke politieke ontwikkelingen 
tussen 1812 en 1814 kwam de werking van het boerrecht echter onder druk te staan, waardoor het 
in die jaren niet tot nauwelijks is bijgehouden. Na afloop van de Franse Periode werd het boerrecht 
van Emst en Westendorp tussen 1814 en 1841 administratief goed bijgehouden, tot de 
inwerkingtreding van de markeverdelingswetten de gilde opdroegen de gemeenschappelijke 
gronden te verdelen. Het boerrecht van Emst en Westendorp, en later de Commissie tot beheer van 
de buurgronden, hebben tussen 1841 en circa 1870 dientengevolge veel veengronden en heide 
ontgonnen, verdeeld en verkocht.  
  Het lijkt erop dat de gilde Emst en Westendorp nauwelijks strijd kende om de verdeling van 
de woeste gronden. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er in Emst geen sprake was van 
overheersende grootgrondbezitters. De aristocratische landeigenaren die er wel waren, zoals de 
heren van de Cannenburch, de stedelijke regenten en de familie Feith (Feithenhof), leefden over het 
algemeen in goede harmonie met de kleine keuterboeren.  
  De Topografisch Militaire Kaarten en Bonnebladen illustreren het langzame verkoop- en 
ontginningsproces van de Commissie tot beheer van de buurgronden. Het areaal aan venen, heide en 
veldgronden werd pas op de kaart van 1917 sterk gereduceerd weergegeven. Het Emsterbroek en de 
Emsterenk bleven grotendeels intact, alhoewel de bebouwing van het dorp Emst zich aan de 
Hoofdweg uitbreidde. Verdere opvallende veranderingen op de kaarten zijn de aanleg van de 
spoorlijn en het Apeldoorns Kanaal. 
  Gedurende de negentiende eeuw werd Westendorp minder vaak in een adem met Emst 
genoemd. Het woord ‘gilde’ werd in het Boerboek, Afrekeningenboek en  de Oorspronkelijk 
Aanwijzende Tafel consequent vervangen voor boerrecht en buur(t)schap. De commissie en 
buurschap zijn bijna onopmerkzaam uit de archieven en geschiedenis verdwenen. 
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Hoofdstuk 5: De boerrechten van Emst en Westendorp in vergelijking 
met de omliggende buurschappen 

 
Het Boerrecht van Emst en Westendorp is, zoals in hoofdstuk drie vermeld, naar oud gebruik of oude 
gewoonte opgeschreven. Dit “oudgebruijck” verwijst naar het feit dat de regels al lange tijd in de 
regio werden toegepast alvorens ze op schrift werden genoteerd.  Van de meeste buurschappen in 
het ambt Epe zijn in het Gelders Archief en Streekarchief te Epe dan ook vele oorkonden, 
rechtszaken, protocollen en andere documenten overgebleven.536  
  De reglementen in het Boerboek van Emst en Westendorp komen grotendeels overeen met 
de opgeschreven boerrechten van andere buurschappen binnen het ambt Epe. Zo zijn er de 
boerbrieven en boerrechten van de naastgelegen buurschappen Vaassen (1598), Tongeren (1642), 
Oene (1652), Zuuk (1676), het Eper dorp en Wisseler gilde (1704) en Norel en Vemde (1796).537  De 
maalschappen Gortelsche en Niersener bosch hadden eveneens schriftelijke 
gebruikersreglementen.538 Naast overeenkomsten zijn er echter ook belangrijke verschillen tussen de 
gilde Emst en Westendorp enerzijds en de andere Eper gilden anderzijds. Hoe verhouden de 
ontwikkelingen van de gilde Emst en Westendorp zich tot die van de aangrenzende buurschappen in 
dit gedeelte van de Noordoost-Veluwe? 
 
Tabel 9: chronologisch overzicht van de rechten van maalschappen, buurschappen en gildes binnen het ambt Epe. De 
boerrechten van Emst en Westendorp zijn verhoudingsgewijs laat op papier gezet en ook de gronden zijn laat verdeeld 
(gemaakt op basis van de archiefstukken GA  inv.nr. 0694, SE inv.nr. 1,510/197a en Sloet (1911)). 

Buurschap Organisatievorm Eerste datum ter 
schriftstelling  
rechten en 
aanpassingen 

Verdeling gemene gronden volgens Sloet 

Niersener bosch Maalschap 1574 1907 aankoop aandelen door Koninklijk 
Huis 

Vaassen Buurschap 1598/1630 1907  
Gortelse bosch Maalschap 1618 1885 omgezet naar NV;1907 Koninklijk Huis 
Oene Gedeeltelijk 

grondheerlijke 
buurschap 

1652/1704 Onbekend. In ieder geval voor 1881 

Tongeren Grondheerlijke 
buurschap 

1658/1692 1852, maar de buurschap had al sinds 1768 
één eigenaar: Van Rauwenhoff 

Zuuk Buurschap 1676 1860-1870 
Eper dorp en 
Wisseler gilde 

Gilde  1704 1868 

Emst en 
Westendorp 

Gilde Tussen 1654-
1710/1722 

1854-1875, Sloet noemt alleen het jaar 
1875 

Vaassener broek Heemraad 1778 1907, alhoewel Sloet het Vaassener broek 
niet als aparte institutie noemt 

Norel en Vemde Buurschap 1796 1860-1870 
 

                                                           
536 Onder andere GA, inv. 0694 nrs. 742 en 747; GA inv. 0366 nr. 252; SE inv.nrs. 55, 56 en 1,510/197a. 
537 Sloet (1911), GA inv. 0694 nrs 742 en 747 en tabel 9. 
538 Sloet (1911). 
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5.1 Organisatie 

Het boerboek van Emst en Westendorp vermeldt als enige van de overgeleverde zeventiende- en 
achttiende-eeuwse Eper boerboeken en boerbrieven dat de regels op schrift werden gesteld omdat 
het met de staat en het naleven van het boerrecht slecht gesteld was.539 De artikelen die aangaande 
het boerrecht zijn opgesteld, komen met de meeste Eper gilden en buurschappen die een boerboek 
of boerbrief kenden overeen. Zo verwijzen vrijwel alle Eper boerrechten naar het feit dat zij aan het 
Landrecht van de Veluwe voldeden. Daarnaast zijn de eerste tien à vijftien artikelen vrijwel gelijk aan 
elkaar: de kans is dan ook groot dat zij deze reglementen of artikelen rechtstreeks van het recht van 
het Scholtambt Epe, het Landrecht of Landdrostambt van de Veluwe overnamen.540 
  De meeste Eper buurschappen kenden een boerrecht en ‘wetten’ die door erfgenamen van 
de buurschap werden afgesproken. Deze erfgenamen waren afkomstig uit de ‘inheemsen’ van de 
buurschap. Dit waren alle boeren, ‘halve boeren’ (pachters) en keuters die bouwgronden bezaten 
en/of gebruik maakten van de gemene gronden.541 De boerrechten van Vaassen, Norel en Vemde, 
Emst en Westendorp, Eper dorp en Wissel en Zuuk lijken het meeste op elkaar. Zo moest de 
boerrechter gegoed zijn met ten minste twee mudde zaailand op de plaatselijke enk. De gezworenen 
en schoter moesten eveneens gegoed zijn in enk of broek. In elk buurschap kreeg de boerrechter een 
boete van tien daalders en dertig stuivers wanneer hij zijn taak zonder goede reden niet kon 
vervullen. De schoter kreeg een betaling voor zijn diensten, bestaande uit een deel rogge van elke 
zaaier naar draagkracht, plus een deel van de boete-inkomsten.542 
  In elke bovenstaande buurschap kwam het boerrecht bovendien tweemaal per jaar bijeen 
om de enken, broeken en dijken te schouwen. Deze schouwdagen werden bij de kerkspraak van Epe 
of Vaassen medegedeeld. Het aan- en aftreden van het boerrecht, de boerbank en schouwdagen 
vonden alle plaats op vaste dagen die aan de hand van heilige dagen werden geprikt: zo werd de 
boerrechter de zondag of maandag voor of na St. Petri ad Cathedram (22 februari) gekozen en vond 
de schouw op de zondag of maandag voor St Petri ad Cathedram plaats.543 
   Een opvallende overeenkomst tussen enkele Eper buurschappen, is dat de boerrechten en 
‘wetten’ zijn ondertekend door een lid van de familie Isendoorn à Blois die, namens de edelen van 
het desbetreffende kerspel waar de buurschap onder viel, de boerrechten goedkeurde. Dit was in 
onder meer Emst en Westendorp, Vaassen en het Niersener bosch het geval. De familienaam komt 
echter ook voor in het markenboek en vroegere aktes over het grondbeheer van Tongeren: het 
erfrichterschap was sinds 1652 zelfs in handen van de familie Van Isendoorn à Blois. 544 Deze heren 
van de Cannenburch hadden in veel Eper en Vaasener buurschappen een grote vinger in de pap wat 
betreft de boerrechten, omdat zij in het gehele scholtambt Epe grond in bezit hadden en bovendien 
in het bestuur van zowel het scholtambt als de dijkstoel van de Veluwe plaatshadden.545   
   
                                                           
539 SE, inv. nr. 1,510/197a, eerste bladzijde. 
540 Alle boerrechten verwijzen naar het Landrecht. Enkele vermelden specifiek dat het een gereformeerd 
Landrecht is.  
541 GA, inv. 0694 nr. 747. In veel boerrechten is expliciet vermeld dat onder ‘inheemsen’ hele en halve boeren 
en keuters werd verstaan. Onder halve boeren verstond men waarschijnlijk pachters of kleine boeren die 
waardelen in het betreffende boerrecht bezaten. 
542 GA, inv. 0694 nrs.742 en 747. 
543 GA, inv. 0694 nr. 747. Onder andere in Vaassen en Emst. 
544 Sloet (1911), 371. Een akte van het klooster Klaarwater vermelde in 1556 al een “heer toe IJsendoren”. In het 
markenboek van Tongeren wordt de naam rond 1692 vermeld. Zie GA, inv. 0694 nr. 742. 
545 De Jonge in De Jonge et. al. (2007), 166-167. 
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De boerrechten die organisatorisch het meeste vandie van Emst en Westendorp verschilden, zijn de 
boerrechten van  de maalschappen  het Gortelse bosch en het Niersener Bosch en  de boerrechten 
van de (deels) grondheerlijke buurschappen Tongeren en Oene.546 
  De buurschap Tongeren had een edele erfboerrichter die tijdens de maalspraak samen met 
de geërfden, eigenaars, meiers en inwoners van de buurt bijeenkwam. Het eerste gedeelte van het 
buurboek bevat het boerrecht van Tongeren; het tweede deel bevat de boerrechten “zulks alleen de 
Erfgenamen aangaat”. Het buurboek van Tongeren verwijst sterk naar de organisatie van een 
maalschap, waarin de erfgenamen waardelen in het bos en de gemeenschappelijke gronden bezaten. 
Door een ton bier in te leggen kon men maalman worden of een extra stem ‘kopen’. Een maalman 
van Tongeren had het recht om drie jaar lang karren turf uit de veentjes te steken. In de loop van de 
achttiende eeuw kreeg Tongeren steeds meer de vorm van een grondheerlijke marke. Zo werd in 
1738 een schoter aangesteld en in 1768 kende de maalschap nog maar twee erfgenamen; 
Rauwenhoff en van Haersolt tot Yrst, die namens Isendoorn à Blois een erfboerrichter aanwezen. 
Uiteindelijk groeide Tongeren onder beheer en eigendom van de familie Rauwenhoff uit tot een 
landgoed. 547 
   Een tweede buurschap, die qua organisatie erg van Emst en Westendorp afweek, was de 
buurschap Oene. In Oene moest een van de vier gezworenen afkomstig zijn van het Franciscaner 
vrouwenklooster Nazareth te Oene. Het klooster had via deze “dienaar”, en het bezit van meerdere 
gronden in de buurschap, veel te zeggen over het reilen en zeilen van de boerrechten. Inwoners van 
de kerspel Oene die eveneens lid waren van het boerrecht, moesten jaarlijks weekzaad aan de 
schoter geven. In 1773 werd dit nauwelijks meer gedaan, waardoor het werk van de schoter niet 
meer aantrekkelijk was.  Een opvallende regel die in geen ander Eper boerrecht voorkwam, was dat 
een overtreder volgens oude gewoonte van de boerrechter het Oender merk moest halen bij de heer 
dijkgraaf. Dit merk diende hij op de kleding te spelden.548 
   

  

                                                           
546 Sloet (1911) en GA inv. 0694 nr. 424. 
547 GA, inv. 0694 nr. 742; wetten van Tongeren. 
548 GA, inv. 0694 nr.747, boerrecht van Oene. Het is onduidelijk wat men met weekzaad bedoelde. 
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De twee maalschappen binnen het ambt Epe, te weten het Gortelse en Niersener bosch, kenden 
beiden een holtrichter en maalmannen. Deze maalschappen hadden net als Tongeren een systeem 
van waardelen en waren voornamelijk gericht op bosbouw en houthandel. Beide maalschappen zijn 
mogelijk in de vijftiende of zestiende eeuw afgesplitst van de marken Gortel en Niersen.549 De 
reglementen van deze maalschappen zijn, in tegenstelling tot de overige boerboeken, in de Gotische 
letter opgetekend.550 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
549 Mondelinge mededeling Martijn Horst en Jochem Borgesius, 25 april 2014. 
550 Sloet (1911), 385-397 en Horst (2011). 

Alhoewel in elk boerboek gesproken wordt over een eed, staat alleen in de reglementen van 
Oene en het Gortelse bosch achterin het boek de eed uitgeschreven. Deze eed dienden de 
nieuwe gezworenen of maalmannen voor de (erf)boer- of holterichter af te leggen: 

Oene: 
“Ik zal uw helpen schouwen de enk vree, togt graven en boerhekken op en toedoen, leidegrave, 
landgrave, kleistrate, Hooftgrave met de stroom breets wangen zonder imand aan te sien vader 
of moeder zuster broeder ofte eenige maagschap – Daartoe helpt ons God.”  
 
Het Gortelsche bosch -Den eedt der malen: 
“Ick love und swere dat ick den bus mit al siin ankleven, rechten und gerechtigeiden sal holt und 
trouwe wesen, siin archste tos cutten und beste voor to keren, ende niet en sal, noch om 
vrunden, noch om magen, verswigen, nocj om lieff, noch om leeth, dat onse bus mach schadelick 
wesen. So waerlick helpe my Godt.” 

 

 

             (GA, inv. 0694 nr 747, Boerbrief Oene; Sloet (1911), 397.) 
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5.2 Gebruik en beheer 

De artikelen in het boerrecht van de gilde Emst en Westendorp waren bovenal gericht op 
begrazingsbepalingen van de Emsterenk en het Emsterbroek: deze waren slechts beperkt 
toegankelijk voor het hoeden van vee en werden afgeschermd als zij in vrede lagen. Om deze 
bepalingen in acht te houden was een zorgvuldig onderhoud van boerhekken en -straten zeer 
belangrijk. De overige regelementen waren specifiek gericht op het beheer en gebruik van de 
gemeenschappelijke veld- en veengronden van Emst. Om een overexploitatie van plaggen te 
voorkomen, werden de regels gedurende de achttiende en negentiende eeuw in het boerboek 
aangescherpt.551 
  De overige buurschappen in het scholtambt Epe kenden bepalingen rond het 
gemeenschappelijk graasgebruik van enken, bossen, veldgronden en broeklanden. Zo was het in elke 
buurschap verboden om uitheemse schapen op de enk- , broek- en veldgronden te laten grazen. 
Geschutte beesten werden door de schoter in het schuthok geplaatst en de enk- en broekvrede 
mocht absoluut niet worden aangetast. In Norel en Vemde mochten bijvoorbeeld tussen mei en de 
Heerder kermis geen schapen in het broek komen en in alle buurschappen was het verboden om 
hout uit de gemeente te kappen, op hakhout aan de gemeenteweg en gepoot hout na. Ook werd het 
immen, het houden van bijen, in vrijwel elke buurschap alleen aan inheemsen toegewezen.552 
  De maalschappen van het Gortelsche en Niersener bosch waren beide gericht op de regels 
omtrent de waardelen van hout, maar hadden ook bepalingen voor het grazen van schapen, varkens 
en koeien in het bos. Zo mochten in het Niersener bosch tussen St. Petrus ad Cathedram (22 
februari) en Sint Lambert (17 september) schapen grazen, maar alle andere beesten mochten tussen 
Sint Peter (22 februari) en Sint Michael (21 september) niet in het bos komen. Ook mochten vreemde 
schapen of schapendrijvers die niet in Niersen woonden, niet in het bos komen.553 In het Gortelsche 
bosch mochten geen schapen of beesten in het bos grazen tussen veertien dagen voor mei tot 
veertien dagen na St. Lambertus (17 september). In beide maalschappen was het bovendien 
verboden om binnen de traa’s  (brandgangen en grens waarover het gehakte hout werd afgevoerd) 
plaggen te steken. 554 
  Alle buur- en maalschappen hadden artikelen over het beperkt toestaan van plaggen- en 
turfwinning in venen, keur, bos of heide. Vooral toegevoegde reglementen na 1730 zijn bijna alle 
gericht op het tegengaan van ongeoorloofd kluin, plaggen, veen of turf steken. In zowel Emst en 
Westendorp, Vaassen, Tongeren, Oene als Eper dorp en Wissel bestonden bepalingen dat de 
aanschot in de gemeente – het stuk dat een inheemse voor zichzelf mocht gebruiken – wel bepoot 
mocht worden, maar niet geplagd en dat het niet groter mocht zijn dat twee of drie rijen of roen. 555 
Zo mocht in Tongeren niemand kluin of turf steken in de gemene velden of veentjes om die te 
verkopen of buiten de buurt te brengen. Ook in deze buurschap mocht niemand meer turf steken 
dan hem “naar ouds” was toebedeeld en was het verboden het steken van turf uit te besteden.556 
Het gold overigens voor alle boerboeken en -brieven dat het verkopen en aankopen van turf aan 

                                                           
551 SE, inv. nr. 1,510/ 197a, laatste artikelen. 
552 GA, inv. 0694 nr. 747; deze regels zijn in vrijwel alle boerrechten gelijk. 
553 Sloet (1911), 409-410. 
554 Sloet (1911), 388. 
555 Zie o.a. GA, inv. 0694, nr. 474 en SE, inv.nr. 1,510/ 197a. Volgens www.gtb.inl.nl is kluin de benaming voor 
een soort langwerpig ronde turf, die in de achttiende eeuw bekend stond als beste, vetste en zwaarste soort 
turf. Het was kwalitatief gelijk aan de sponturf uit Holland. Geraadpleegd op 20-05-2014.  
556 GA, inv. 0694 nr. 742; wetten van Tongeren. Artikelen 15 t/m 19. 

http://www.gtb.inl.nl/
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uitheemsen verboden was. Vergeleken met de overige Eper buurschappen had de gilde Emst en 
Westendorp veruit de meeste bepalingen over het steken van plaggen, kluin en turf.  
  Elk buurschap had zo haar eigen prioriteit op het gebied van gemeenschappelijk beheer. Zo 
waren de reglementen van Oene – gelegen in het lagere deel van de IJsselvallei –voornamelijk op het 
waterbeheer gericht: de schoter werd onder meer opgedragen “drie mael in de week door den enk 
en broek te gaan”. Bij hoge en lage waterstand van de IJssel moest hij bovendien de sluizen bedienen 
en zo nodig, met behulp van omwonenden, een nooddijk aanleggen en schotten plaatsen. De 
heemraad van Oene controleerde onder toeziend oog van de dijkgraaf de broeklanden in het Eper 
broek.557 De buurschap van Vaassen kende eveneens een “Heimraad”: in 1778 werd het beheer van 
het Vaassener broek zelfs afzonderlijk opgeschreven in een schouwboek, om het veiliger te maken en 
beter te schouwen. De heemraad van het Vaassener broek had een dijkgraaf, gezworenen en een 
schoter die de veiligheid in het broek dienden te garanderen door minstens twee keer per jaar de 
leigraven en weteringen bij hoog water te schouwen. De heemraad vermeldde in het schouwboek 
dat zij onderschikt was aan de dijkstoel van Veluwe.558 
  In de buurschappen van Tongeren, Zuuk, Eper dorp en Wissel en Norel en Vemde vormden 
de begrazingsbepalingen de belangrijkste artikelen. In het Gortelsche en Niersener bosch waren de 
bepalingen omtrent het houtbeheer  en de verkoop van hout en waardelen het belangrijkst.559  
 

5.3 Controle en boetesysteem 

In elk boerrecht werd gewerkt met een boetesysteem ter controle en handhaving van de 
opgeschreven reglementen. De soort en hoogte van de boetes in de verschillende buurschappen 
geeft een globaal beeld van welke overtreding in welke tijdsperiode het meeste voorkwam: deze 
overtreding zorgde voor de meeste bedreiging van de gemeenschappelijke gronden en werd het 
zwaarst bestraft. 
  In de meeste buurschappen werden de boetes of “verbeucken”  in de vorm van tonnen bier 
betaald. De hoeveelheden waarmee werd gerekend waren een vane, vierendeel, halve of hele ton 
bier. Boetes en inkomsten voor de gezworenen en schoters werden echter altijd in geld geïnd. De 
gilde Emst en Westendorp vormde hierop een uitzondering: het is de enige gilde die louter met 
geldboetes werkte.560  
  Indien de boerrechter zijn taken niet correct uitvoerde, werd hij in álle buurschappen beboet 
met “10 daelders het stuck à 30 stuivers”. Wanneer de boetes voor overige overtredingen naast 
elkaar worden gehouden, blijkt dat de boetehoogten van Vaasen, Zuuk, Eper dorp en Wissel en Norel 
en Vemde bijna één op één met elkaar overeenkomen. Deze boerrechten zijn alle tussen 1598 en 
1796 opgetekend of gekopieerd van voorgaande boerrechten. De boerrechten van Emst en 
Westendorp komen reglementair ook sterk overeen met bovenstaande boerrechten, maar wijken 
zoals gezegd qua boetevorm (geldboetes) af.561 
  De hoogste boetes stonden voor het schutten van schapen en beesten in de enken of venen 
buiten de bepalingen om. Boetes die stonden op het illegaal steken van plaggen, werden in onder 
andere het Gortelsche bosch, Zuuk en Emst en Westendorp in de loop van de achttiende eeuw 
                                                           
557 GA, inv. 0694, nr. 474, Boerbrief van Oene en Van der Bremen (1993), 15. 
558 GA, inv. 0694, nr. 474, extract uit het schouwboek van het Vaassener broek. 
559 GA, inv. 0694, nr. 424 en 474. 
560 SE, inv. nr. 1,510/197a.  
561 GA, inv. 0694, nr. 474. 
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verhoogd dan wel aangescherpt. De Gortelsche bosch rekende voor het uitheems malen (bomen 
hakken buiten de maalschap) zelfs 50 gulden boete. 562 
  De boetesystemen van de (grondheerlijke) maalschappen van het Gortelsche en Niersener 
bosch, Oene en Tongeren wijken af van de voornoemde buurschappen: zo werden in het Niersener 
bosch de boetes in ponden, Brabantse stuivers, Wilhelms schilden en goldguldens verdeeld en 
geïnd.563  Deze betaalvormen onderstrepen samen met het Gotische schrift het feit dat deze 
maalschap eerder op schrift was gezet dan de Gortelsche maalschap en Eper buurschappen. Het 
Gortelsche bosch werkte, overigens net als Vaassen, met daalders en guldens.564 Oene en Tongeren 
inden geldboetes met stuivers en guldens.565 De boeten in Tongeren waren vergeleken met de 
andere buurschappen extreem hoog: voor de meeste schuttingen en overtredingen werd zes gulden 
boete geïnd. Ook Oene rekende voor uitheemse overtreders hoge boetes die tot wel zes gulden 
konden oplopen.566 
   Een laatste opmerkelijk verschil met Emst en Westendorp is dat in het Vaassense broek één 
daalder boete werd opgelegd indien iemand het boerboek kwijtraakte. Dit  was ook in Oene het 
geval; daar bedroeg de boete voor het kwijtraken van het boerboek zelfs 25 gulden.567 
   
 

 

                                                           
562 GA Landgoed Tongeren, 0694, nr. 424 en 474. 
563 Sloet (1911), 407-414. 
564 Sloet (1911), 385-397 en 398-406. 
565 GA Landgoed Tongeren, 0694, nr. 424 en 474. 
566 GA Landgoed Tongeren, 0694, nr. 424 en 474 en bijlage overzicht hoogte van boetes in de Eper gilden en 
maalschappen. 
567 GA Landgoed Tongeren, 0694, nr. 474. 
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Tabel 10: Enkele boetes uitgelicht. Opvallend is het verschil in hoogte van de boetes en het soort 
betaalmiddel (gemaakt op basis van de archiefstukken GA,  inv.nr. 0694, SE inv.nr. 1,510/197a en Sloet 
(1911)). 

  

Buurschap Hoogte boete schutten 
schaap op enk 

Hoogte boete uitheems 
schutten 

Hoogte boete plaggen 
steken 

Niersener bosch 
 
1574 

Bos: vier pond 8 Wilhelms schilde 4 pond 

Vaassen 
 
1598/1632 

Twee vane bier: paarden 
op wallen een ton bier; 
in 1632 capittel 2 
opgehoogd naar 4 vane 
bier 

Een ton bier Een ton bier 

Gortelsche bosch 
 
1618 

10 daalders voor 
schutten in bos; in 1754 
opgehoogd naar 6 
gulden 

Uitheems malen maken 
is 50 gulden boete 

4 daalders; na 1638 6 
guldens (in traa’s); in 
1748 opgehoogd naar 
20 gulden in traa’s; 

Oene 
 
1652/1704 

4 stuivers, waarvan 1 
voor boerrichter en ½ 
voor schoter.  

8 stuivers; waarvan 2 
voor boerrichter en 1 
voor schoter 

Een ton bier 

Tongeren 
 
1658/1692 

6 guldens 6 guldens 6 guldens en 12 stuivers 
voor de schoter 

Zuuk 
 
1676 

15 stuivers Een ton bier Een ton bier; 
uitheemsen ook 

Eper Dorp en Wisseler 
gilde 
 
1704 

Ton bier; grove beesten 
10 stuivers voor 
boerrechter en 5 
stuivers voor schoter; 
vane bier bij schapen 

Halve ton bier; op enk 
ton bier 

Een ton bier 

Emst en Westendorp 
1654-1710/1722 

1 gulden en 12 stuivers; 
grove beesten 5 stuivers 
voor schoter en 10 voor 
boerrichter 

2 gulden en 8 stuivers; 
In keur 3 gulden en 16 
stuivers 

12 gulden 

Norel en Vemde 
 
1796 

15 stuivers; grove 
beesten 5 stuivers voor 
schoter en 10 stuivers 
voor boerrichter 

Een ton bier Een halve ton bier; 
uitheemsen een ton bier 

Vaassense broek 
 
1778 

- - - 
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5.4 De verdeling van de Eper gilden en buurschappen 

Sinds de oprichting van de gemeente Epe en Oene  in 1818 en de introductie van de 
markeverdelingswetten in de loop van de negentiende eeuw, kregen de buurschappen en gilden 
onder Epe steeds minder verantwoordelijkheden. De meeste buurschappen vormden rond 1850 
echter nog steeds een bestuurslaag die zich over allerlei taken ontfermde. Zo waren alle wegen, 
bruggen, uitwateringen en weteringdijken ten tijde van de voorbereidingen voor de 
Markeverdelingswet in 1884 in onderhoud van de buurschappen en heemraden. Ook bezaten ze nog 
steeds uitgestrekte heidevelden, bossen en hakhout voor gemeenschappelijk gebruik.568  
  De gemeenschappelijke gronden van Emst werden tussen 1854 en 1875 grotendeels 
verkocht door de Commissie  tot beheer van de buurgronden die door de geërfden van Emst was 
aangesteld. In 1884 waren de gronden zo goed als verdeeld, op enkele wegen en pachten na.569  De 
omliggende buurschappen Oene, Vemde, Norel en Dijkhuizen waren in 1855 al zo goed als verdeeld. 
Van de buurschap Wissel werden in 1870 de gemeenschappelijke gronden ontgonnen en verdeeld.570  
   De gemeenschappelijke gronden van Epe werden eveneens in deze periode verdeeld, maar 
pas in 1870 werd er tussen de Commissie tot beheer van de markegronden van de buurschap Epe en 
de gemeente Epe een convenant gesloten, waarin de buurschap voor een eenmalig bedrag van 
7500,- gulden alle verplichtingen aan de gemeente overdroeg. Deze verplichtingen bestonden onder 
meer uit de kosten voor onderhoud van zand- en grindwegen, bruggen, duikers, de dorpsbeek en 
straatverlichting. Ook de nachtwacht werd in dit convenant overgedragen. In Oene, dat al sinds 1855 
geen gemeenschappelijke gronden meer kende, werd de nachtwacht bekostigd door een 
gemeentelijke bijdrage. Tot 1891 werd echter een deel bekostigd door de ingezetenen van Oene, die 
blijkbaar ook nog steeds als vereniging of commissie actief waren – ook al hadden zij geen 
gemeenschappelijk grondbezit meer.571 
   De gemeente Vaassen nam eveneens vanaf 1891 de nachtwachtkosten voor eigen rekening. 
In het raadsbesluit wordt opgemerkt dat de buurschap Epe destijds de nachtwacht en 
straatverlichting met de opbrengst van de verkoop van de gemeenschappelijke gronden had mogen 
afkopen, terwijl dit in Vaassen niet mogelijk was. De gemeenschappelijke gronden van Vaasen 
werden pas in 1907 door de geërfden verkocht.572 
  De maalschap van het Gortelsche bosch, dat voor de wetgeving ook als een 
markegenootschap werd erkend, werd op 5 mei 1885 tot een naamloze vennootschap omgevormd. 
Op  deze manier trachtten de aandeelhouders te voorkomen dat één eigenaar de verdeling kon 
opeisen, zoals dat in de wet van 1881 was geregeld. Doordat het Gortelsche bosch een N.V. was, 
hadden zij niets meer te vrezen van de Markewet van 1886.573 Tussen 1749 en 1867 verpachtte de 
maalschap overigens stukken heide voor perioden van zes jaar. In 1867 werd deze pachtregeling 
afgeschaft en verkocht de maalschap de heidevelden per perceel aan de hoogstbiedende. Door een 
grote aandelenaankoop kwam de N.V. in 1907 in handen van het Koninklijk Huis. 574 De aandelen van 

                                                           
568 Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland (1997), 34 en Tweede Kamer (1883-1884). Het toezicht op 
de wegen kwam vanaf 1821 in handen van de gemeenteveldwachter, zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.2.  
569 Sloet (1911), 376 en Tweede Kamer (1883-1884). 
570 Van den Bremen (1993), 15.  
571 Van den Bremen (1993), 17; SE, Notulen van de gemeenteraad nr. 10 (1890-1894). 
572 Sloet (1911), 398 en Van den Bremen (1993), 17 
573 Horst (2011), 67; KHA G56, D9,10 en 11, 1885. 
574 Horst (2011), 93; KHA G56, D 11, 1749,1773,1785, 1791, 1867. 
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het Niersener bosch zijn in 1907 door Koningin Wilhelmina aangekocht; sindsdien was ook de 
buurschap Niersen in eigendom van het Koninklijk Huis.575 

 
 

  

                                                           
575 Sloet (1911), 407. 

De strijd om Wissel 
De verdeling van gemeenschapsgronden van de buurschap Wissel, met wie Emst een 
groot stuk gemeenschappelijk heide deelde, leidde tot grote beroering onder de 
gebruikers. Toen bekend werd dat de gemeenschappelijke gronden van Wissel werden 
verdeeld, kochten veel particuliere ‘uitheemsen’, voornamelijk vooraanstaande burgers 
uit Epe, tegen grof geld stukken grond in de gilde op. Op deze manier werden zij 
geërfden oftewel ‘inheemsen’ van de gilde Wissel en profiteerden  dientengevolge 
automatisch mee van de op handen zijnde verdelingen. De autochtone inheemse 
geërfden lieten dit niet zomaar gebeuren en kwamen in opstand. Onder leiding van de 
bakker, H. Witteveen, vernielden inheemsen aangebrachte terreinscheidingen. Op 
verkochte stukken grond staken zij illegaal turf en weidden zij hun vee – zij gebruikten 
de verkochte stukken als ware het Wisselse gemeenschappelijke grond. Als reactie 
vormden de Epenaren een tegenbeweging. De twee groepen  stonden lijnrecht 
tegenover elkaar en het kwam meer dan eens tot schermutselingen. Uiteindelijk dolven 
de Wisselnaren juridisch het onderspit en werden de gronden in 1878 verdeeld. Enkele 
geërfden moesten zelfs hun eigen bezit verkopen om de proceskosten te kunnen 
betalen. De roerige grondverdelingen hebben diepe sporen achtergelaten in de 
buurschap Wissel.  Zo schijnt het dat in de jaren 1930 nog steeds het gevoel van onrecht 
heerste onder de oudere inwoners. 
       (Van den Bremen  (1993), 77-78) 
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5.5 Conclusie 

In het ambt Epe kwamen drie vormen van buurschappen voor: de maalschappen, de grondheerlijke 
buurschappen en de gilden (ook buurschap genoemd). Deze korte vergelijking laat zien dat 
organisatorisch gezien de reglementen van de meeste buurschappen en gilden binnen het ambt Epe 
grotendeels met elkaar overeenkwamen. Toch lag de prioriteit per buurschap op een ander vlak;  de 
regels omtrent het beheer en gebruik waren afhankelijk van de belangrijkste bron van inkomsten van 
de betreffende buurschap en noodzaak tot bescherming daarvan. De hoogte van de boetes 
verschilde dan ook per buurschap. In de meeste buurschappen werden de boetes aan het einde van 
de achttiende eeuw verhoogd. 
  Het grootste verschil tussen Emst en Westendorp enerzijds en de overige Eper buurschappen 
anderzijds, is dat eerstgenoemde de enige gilde was die louter met boetes en beloningen in de vorm 
van geld werkte. De overige gilden, buurschappen en maalschappen werkten ook met tonnen bier. 
Ook is het opvallend dat in vrijwel elke boerbrief of boerboek de regels aangaande het steken van 
plaggen en turf in de loop van de achttiende en  aan het begin van de negentiende eeuw werden 
aangescherpt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat in het gehele ambt Epe de vraag naar en prijs 
van turfplaggen toenam. De aanscherping van deze regels is vooral in Emst en Westendorp 
aantoonbaar. 
  De verdeling van de Eper buurschappen vond, net als de verdeling van de 
gemeenschappelijke gronden van Emst en Westendorp, pas na 1850 plaats. Ondanks de verdeling en 
de verkoop van de gemeenschappelijke gronden, bleven taken als het onderhoud van wegen, duikers 
en dijken in de meeste buurschappen nog tot aan het begin van de twintigste eeuw in handen van de 
commissies.  Deze waren naar aanleiding van de markeverdelingswetten opgericht en bestonden uit 
leden van de voormalige buurschappen.   

Tabel 11: overzicht van  de belangrijkste vergelijkingen van de Eper gildes, buurschappen en maalschappen. 

Buurschap Organisatie Belangrijkste 
landschapstype beheer en 
gebruik 

Controle en boetesysteem 

Niersener bosch Maalschap bosbouw Maalrichter en maalmannen 
Vaassen Buurschap Enk, broek en veldgronden Boerrichter, gezworenen en 

schoter 
Gortelse bosch Maalschap bosbouw Maalrichter en maalmannen 
Oene Gedeeltelijk 

grondheerlijke 
buurschap 

Enk, broek en 
waterafvoerbeheer 

Boerrichter, gewezen 
gezworenen en schoter 

Tongeren Grondheerlijke 
buurschap 

Enk, bos en veldgronden Erfboerrichter, gezworenen 
(en later schoter) 

Zuuk Gilde/buurschap Enk, broek en veldgronden Boerrichter, gezworenen en 
schoter 

Eper dorp en 
Wissel 

Gilde/buurschap  Enk, broek en veldgronden Boerrichter, gezworenen en 
schoter 

Emst en 
Westendorp 

Gilde/buurschap Enk, broek en veldgronden Boerrichter, gezworenen en 
schoter 

Vaassener broek Heemraad waterafvoerbeheer Dijkgraaf en Heemraad 
Norel en Vemde Buurschap Enk, broek en veldgronden Boerrichter, gezworenen en 

schoter 
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Hoofdstuk 6:  Conclusies en aanbevelingen 

 
Met dit onderzoek naar de werking van het boerrecht van de gilde Emst en Westendorp is een 
detailstudie toegevoegd aan de wetenschappelijke publicaties over de werking en ondergang van 
marken, buurschappen en maalschappen. De detailstudie sluit aan op de weinige studies die over 
Noordoost-Veluwse buurschappen zijn uitgebracht. In de meeste publicaties staat de bestuurlijke en 
sociaal-maatschappelijke geschiedenis van een regio of marke centraal: in deze detailstudie zijn deze 
ontwikkelingen gekoppeld aan het landschapsgebruik en –beheer binnen één buurschap. Door 
enerzijds de landelijke en regionale politieke geschiedenis en anderzijds de gebruikers- en 
beheerdersgeschiedenis te combineren, is gepoogd de ontwikkeling en ondergang van de gilde Emst 
en Westendorp te beschrijven, analyseren en verklaren.  
 

6.1 De gilde Emst en Westendorp 1722-1886 

In de gilde Emst en Westendorp vonden tussen 1722 en 1886 veranderingen plaats binnen het 
collectieve beheer. In deze paragraaf zijn de belangrijkste conclusies en veranderingen op het gebied 
van de organisatie en het beheer en gebruik van de verschillende landschapstypen van de gilde 
uiteengezet. 

De organisatie van de gilde 
De gilde van Emst en Westendorp lag op de noordoostelijke flank van de Veluwe, ten zuiden van het 
dorp Epe en ten noorden van het dorp Vaassen. De gilde omvatte een groot akkerbouwcomplex 
genaamd de Emsterenk; broeklanden in het Emsterbroek; dijken, bruggen en sluizen voor het 
waterbeheer en veel heide, venen en groenlanden die als gemeenschappelijke veldgronden in 
gebruik waren. Dit areaal aan uiteenlopende landschapstypen werd beheerd en bestuurd door een 
speciale organisatie, die de gemeenschappelijke veldgronden in eigendom had en beheerde. Deze 
organisatie verzorgde ook de bescherming van de particuliere percelen op de enk- en broekgronden. 
De organisatie van de gilde Emst en Westendorp bestond uit het boerrecht. In het boerrecht hadden 
de boerrechter, zes gezworenen en een schoter plaats. Zij werden tweejaarlijks gekozen door de 
geërfden van de gilde Emst en Westendorp. Deze geërfden waren alle inwoners die 
grondeigendommen hadden op de Emsterenk of in het Emsterbroek. Overige inheemsen en arme 
keuterboeren die binnen de gilde woonden, hadden het recht om gebruik te maken van de 
gemeenschappelijke veldgronden. Het boerrecht van Emst en Westendorp maakte gebruik van 
opgestelde boerrechten om de collectief gebruikte en beheerde gronden zo goed mogelijk te 
besturen. Deze boerrechten werden rond 1700 voor het eerst op schrift gezet. De handhaving lag in 
handen van de gezworenen en schoter; de boerrechter controleerde de werking van het boerrecht.  
  Het zwaartepunt van het boerrecht lag op de bescherming van de enk- en broeklanden 
rondom de oogsttijden. Deze bescherming (de vrede) werd bewerkstelligd door de hekken en hagen 
op en rond de enk- en broeklanden in stand te houden en graasbepalingen voor vee op de akkers en 
broeklanden uit te doen gaan. Gedurende de achttiende en negentiende eeuw werden de 
boerrechten aangevuld met strengere bepalingen omtrent het illegaal plaggensteken.  
  Tot circa 1845 kon de gildeorganisatie de uitvoering van de markeverdelingswetten uit 1809-
10 en 1840 tegenhouden. Uiteindelijk kwam in 1848 toch een einde aan het Boerrecht van Emst en 
Westendorp. De resterende gemeenschappelijke velden, heide en venen werden tussen 1854 en 
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1875 opgesplitst en verkocht. Het Boerrecht werd niet meer door de nationale politiek als 
rechtsorganisatie erkend en de resterende beheer- en verdelingstaken werden overgeheveld naar de 
in 1848 opgerichtte Commissie van de buurschapsgronden te Emst.  
  De organisatie van het gebruik en beheer van de gemeenschappelijke gronden in de gilde 
Emst en Westendorp leek grotendeels op die van andere gilden en buurschappen in Nederland en de 
Noordoost-Veluwe. De gilde van Emst en Westendorp kende in historisch opzicht een grote 
overeenkomst met de Drentse buurschappen. Deze buurschappen hadden, net als de gilden in het 
ambt Epe, een collectief beheer van woeste gronden dat in handen was van de boeren zelf. Een 
bijzondere positie, aangezien de meeste marken in Gelderland en Overijssel voor het grootste deel in 
handen waren van grootgrondbezitters.576 
  Het instituut dat het beheer reguleerde en controleerde, het boerrecht, bestond uit boeren 
die grond in bezit hadden op de enk of in het broek. De status van deze geërfden was echter, voor 
zover bekend, niet gekoppeld aan het bezit van een erve (boerderij) in de buurschap, zoals in de 
meeste buurschappen en marken in Gelderland en Overijssel het geval was. Bovendien werden zij bij 
het optekenen van de boerrechten erkend door de hogere adellijke kringen. Dit verklaart wellicht 
waarom van een gilde werd gesproken: het was een groep gelijkgestemde boeren die een 
gezamenlijk doel hadden, namelijk een goed controlesysteem voor de gemeenschappelijk beheerde 
gronden.  
  Deze studie heeft, net als veel andere wetenschappelijke publicaties aangaande marken, 
aangetoond dat de veel gebruikte terminologie en indeling tussen marken, maalschappen en 
buurschappen niet consequent en onvoldoende is. Binnen het ambt Epe kwamen alle vormen voor: 
tot de zestiende eeuw werd voor elke vorm het woord marke of marck gebruikt; vanaf de 
zeventiende en achttiende eeuw werd het onderscheid tussen maalschap, gilde of buurschap 
toegepast. In Epe lijken vooral de maalschappen en buurschappen waar duidelijk gebruik werd 
gemaakt van waardelen grondheerlijk te zijn: de overige ‘kleine’ buurschappen werden als gilden 
aangeduid. Deze gilden, een term die louter in het ambt Epe werd gebruikt, verwijzen dan ook naar 
zelfstandige buurschappen die door de boeren en gebruikers zélf werden gereguleerd en een 
rechtssysteem kenden dat los stond van een grootgrondbezitter of edele, maar wel werd erkend en 
gecontroleerd door hogere rechtssystemen, namelijk de scholtus van het scholtambt Epe, de 
dijkstoel van de Veluwe en het Landrecht van de Veluwe. Qua rechtsvorm en werking waren deze 
gilden veel zelfstandiger dan de buurschappen in Overijssel en het Oversticht. 
     

Beheer en gebruik van de enk 
Dirkx vermeldt in zijn publicatie Historische begrazing van gemeenschappelijke weidegronden in 
Gelderland en Overijssel regelmatig dat braakliggende percelen op de enkgronden als stoppelweide 
(dries) voor vee werden gebruikt. Schapen werden echter van de enken geweerd omdat zij de bodem 
teveel vernielden.577 In de stukken van het boerrecht van Emst en Westendorp wijst de aanwezigheid 
van wallen, hekken en hagen op de enk, behalve op het beschermen van de enkvrede, ook op het 
gebruik van de enkgronden als weide op gezette tijden. De graasbepalingen voor beesten op de enk 
ondersteunen dit gebruik.578 
  Tussen 1813 en 1850 werd op de Veluwe 36% van het bouwland gebruikt voor de teelt van 

                                                           
576 Hoppenbouwers in De Moor et al. (2002), 104 en Tukker in De Moor et al. (2010), 118-119. 
577 Dirkx (1997), 60-61. 
578 SE, inv.nr. 1,510/197a, artikelen 5 t/m 21. 
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boekweit. Tegen het einde van de negentiende eeuw  nam ook de verbouw van gewassen als tarwe, 
rogge, spurrie, haver en aardappelen toe. 579 Uit beschrijvingen en verhalen (oral history), blijkt dat 
halverwege de negentiende eeuw en ook in de twintigste eeuw  op de Emsterenk vooral boekweit, 
rogge en tarwe werden verbouwd, wat door de coöperatieve aankoop van korenmolen De Eendracht 
werd bevestigd.580  
  De veranderingen in het gebruik van de Emsterenk waren gedurende de achttiende en 
negentiende eeuw nihil. Alhoewel de verdeling van de gemeenschappelijke gronden funest was voor 
de afromingseconomie, werd de akkerbouw pas echt opgeschaald met de introductie van kunstmest  
aan het einde van de negentiende eeuw. 
  In de achttiende en negentiende eeuw werd de Emsterenk door individuen gebruikt, maar 
het beheer van veldgronden, heide, venen, hekken, hagen en wegen werd gemeenschappelijke 
bepaald en gecontroleerd door het boerrecht van Emst en Westendorp. Al voor de verkoop van 
gronden door de Commissie tot het beheer van buurgronden, viel het beheer van de enkgronden 
reeds grotendeels onder verantwoordelijkheid van de gemeente Epe. De gemeente besteedde de 
controles uit aan de gemeenteveldwachters en nachtwachters.  

 
Beheer en gebruik van de heide en venen 
De gemeenschappelijke heide, veld- en veengronden werden hoofdzakelijk als weide voor de 
schaapskuddes gebruikt. De schapenhouderij voorzag de gildeorganisatie van wol en mest en kende 
in de achttiende eeuw een duidelijke bloeiperiode. De meeste marken hadden, om overexploitatie 
van de heide te voorkomen, een beperking in het aantal schapen dat op de gemeenschappelijke 
gronden mocht grazen. De kuddes werden vanuit schaapskooien de graaslanden opgedreven, maar 
het is onduidelijk of zij gezamenlijk of individueel werden gehoed. 581 De meeste heide op de 
gemeenschappelijke weidegronden binnen de gilde Emst en Westendorp was nat tot veenachtig. 
Meldingen van heidebranden, die elders op de Veluwe veelvuldig voorkwamen, zijn dan ook niet 
terug te vinden in de archieven.582 Ook bestond er opvallend genoeg geen limiet aan het aantal 
schapen dat op de veldgronden, heide en venen mocht grazen: dit was een recht van elke geërfde, 
inheemse en keuter binnen de gilde. 
   Na de weidegang werden de meeste schapen en koeien op de brink van de marke of 
buurschap verzameld. Veel brinken waren buiten deze scharingen om verboden terrein voor vee en 
schapen.583 De gilde van Emst en Westendorp kende één brink: de Lobrink.584 Er zijn echter geen 
stukken bekend die vermelden dat de brink werd gebruikt voor het verzamelen van vee of schapen. 
In het Afrekeningenboek staan echter wel sporadisch enkele boeteuitdelingen vermeld, voor mensen 
wier schaap of schapen zich ongeoorloofd op de Lobrink begaven. Hieruit kan worden afgeleid dat de 
Lobrink van Emst en Westendorp daadwerkelijk als een brink gebruikt werd.585 Ook de huidige 
straatnamen Westendorpseheideweg; Brinkerheideweg, Koedrift en Schapendrift, de dieper gelegen 
zandwegen (driften)  en de brinkvorm van de buurschap Westendorp verwijzen naar een verleden 

                                                           
579 Bieleman (1995), 45, 50 
580 Engelen (1847) en mededeling Willy Brummel-Blok. 
581 Dirkx (1997), 85-88. 
582 Grupstra (2012), 144. 
583 Dirkx (1997), 91. 
584 SE, inv.nr. 56. In dit Register van Landerijen uit 1809 wordt naast de Lobrink ook over een kleine brink 
gesproken. Waar deze gesitueerd was, is niet bekend. 
585 GA, inv. 0366 nr. 48.  
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waarin kuddes schapen en runderen over de wegen naar de heide- en veldgronden werden geleid. 
  Naast de beweiding met schapen en koeien, werden de gemeenschappelijke woeste gronden 
ook voor het steken van plaggen gebruikt.  Dirkx beschrijft uitvoerig hoe de plaggen van de veld- en 
veengronden werden ingezet om de enkgronden van meststof te voorzien. De venen en natte heiden 
vormden een belangrijke spil in deze afromingseconomie. Het feit dat  de vraag naar plaggen groot 
was, maar zij geen onuitputtelijke bron waren, veroorzaakte een grote druk op de heide, veld- en 
veengronden.586 Dit was zeker ook binnen de gilde van Emst en Westendorp het geval. De dikke 
zwarte enkeerdlaag op de enkgronden verwijst naar het langdurige gebruik van plaggen- en 
potstalbemesting, die waarschijnlijk uit de gezamenlijk beheerde veldgronden afkomstig was. Uit het 
boerboek en afrekeningenboek van de gilde Emst en Westendorp blijkt dat er op het steken van 
plaggen sterke restricties bestonden. Zo werd voorkomen dat er teveel plaggen uit de gezamenlijk 
weidegronden werd gestoken en de grond overvraagd werd: de schapen moesten immers ook nog 
kunnen weiden. Uit deze regels en boetes blijkt echter ook dat veel plaggen (illegaal) als turf werden 
gestoken.587 Vooral het illegaal kluin steken was populair: deze turf was zwaarder van kleur en kon 
voor goed geld worden verkocht. De plaggen in de gilde Emst en Westendorp dienden dus voor 
zowel grondverbetering als brandstof. 
  Grupstra vermeldt in zijn onderzoek naar de marke van Loenen en Zilven dat over het gebruik 
en beheer van venen in de Veluwse marken vrijwel niets gepubliceerd is. Volgens hem komt dit 
doordat er nauwelijks veen voorkomt op de hogere delen van de Veluwe, vennetjes uitgezonderd.588 
De boerrechten en het afrekeningenboek van Emst en Westendorp hebben voor een deel betrekking 
op de lage flank van de Veluwe, waar als gevolg van intensieve kwelstromen uitgestrekte 
veencomplexen lagen.  In de gilde was het beheer van de venen daarom uiterst belangrijk: een groot 
deel van de gemeenschappelijk gebruikte ‘woeste’ veldgronden bestond namelijk uit veen en werd in 
de achttiende en negentiende eeuw als zodanig genoemd: Het Pollense, Schaverensche en Woeste 
veen zijn de bekendste voorbeelden.  
   Volgens Buis was er binnen de uitzonderlijke marken waar wél veen voorkwam een streng 
uitvoerverbod van turf.589 Dit geldt zeker voor Emst en Westendorp. Het was voor uitheemsen 
verboden om turf te steken en ook inheemsen moesten toestemming hebben van het Boerrecht 
voordat zij plaggen mochten steken.590 Het lijkt erop dat de hoeveelheid aanwezig veen in de gilde 
vergeleken met andere marken, buurschappen en gildes op de Veluwe uitzonderlijk hoog was. 
  De relatief natte heide en venen van Emst en Westendorp werden hoofdzakelijk gebruikt 
voor de beweiding van schapen en het steken van plaggen als brandstof en mest. Gedurende de 
achttiende en negentiende eeuw nam het aantal illegale plagstekingen toe en werden de artikelen 
van het boerrecht hierop aangepast. Het collectieve beheer van de heide en venen kwam ten einde 
door de verdelingen en verkopingen van de veengronden door de Commissie. 

  

                                                           
586 Dirkx (1997), 48-52. 
587 SE, inv.nr. 1,510/197a;  GA, inv. 0366 nr. 48. 
588 Grupstra (2012),147. 
589 Buis (1987), 54. 
590 SE, inv.nr. 1,510/197a,  Onder andere artikelen 15, 17 en 25. 
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Beheer en gebruik van de broek- en hooilanden 
De broeklanden bestonden hoofdzakelijk uit natte hooilanden en de wat drogere, voedzame 
groenlanden. Op deze laatste landen werden koeien gehouden. In veel marken was het volgens Dirkx 
zelfs verboden om schapen op deze voedzame graslanden te zetten.591 De broeklanden waren, net 
als de enkgronden, in de achttiende en negentiende eeuw  reeds in particuliere percelen verdeeld. 
  De gilde van Emst en Westendorp beheerde haar hooi- en broeklanden gemeenschappelijk, 
maar enkel de gronden tussen de Grift en Nieuwe Weteringe werden ook gemeenschappelijk 
gebruikt. De hooi- en weilanden in het Emsterbroek waren namelijk, net als de gronden op de 
Emsterenk, al voor het op schrift zetten van de boerrechten in percelen verdeeld en in particulier 
gebruik. De meeste percelen waren als hooiland in gebruik; na de hooioogst  werden er koeien 
geweid. Alhoewel de percelen in het Emsterbroek dus in particulier bezit waren (twee van de zes 
gezworenen moesten immers gegoed zijn in het Emsterbroek), was het beheer in gezamenlijke 
handen van het Boerrecht. De schoter en gezworenen bewaakten de broekvrede als het hooi te 
vrede lag en gaven boetes aan mensen wier dieren buiten de geijkte tijden in het broek liepen.592 
  De grootste veranderingen in het collectieve beheer van de broeklanden vonden in de 
negentiende eeuw plaats, toen meer taken werden overgeheveld naar de dijkgraven, waterschappen 
en gemeente Epe. Ook werden de groenlanden langs de Smallertse beek ontgonnen en opnieuw 
ingericht als akker- en weiland. Van de broekvrede en/of omheining rond het gehele Emsterbroek is 
sinds de jaren 1840 geen sprake meer in het afrekeningenboek van Emst en Westendorp.593 
 

Beheer en gebruik van het water 
Naar de economische bijdrage van de Veluwse beken en sprengen is reeds veel onderzoek gedaan. 
Samen met de laatmiddeleeuwse weteringen en de Grift vormden zij een belangrijk onderdeel in het 
waterbeheer van de Veluwe.594 Het waterbeheer in de polders tussen de Grift en IJssel kwam, via 
vererving van de pandbrief van het dijkgraafambt Veluwe, in de zestiende eeuw in het bezit van de 
Cannenburchse familie Isendoorn à Blois. In 1771 werd het pandschap overgenomen door W.A. 
Schimmelpenninck van der Oije. Met de oprichting van de Bataafse Republiek in 1795 kwam er een 
einde aan de pandschappen. Pas in 1838 benoemde de Kroon in plaats van de dijkstoel, dijkgraven en 
poldermeesters. 595 
  De relatief natte gronden in de gilde Emst en Westendorp vereisten een goede 
waterregulering. Zowel de hoger gelegen natte venen als de lager gelegen broekgronden kampten 
regelmatig met een hoge waterstand. Het water werd weliswaar via de (sprengen)beken, de kanalen 
en weteringen afgevoerd; wateroverlast kon niet altijd worden voorkomen. Toch kende de polder 
Emsterbroek niet, zoals andere polders die onder  het dijkgraafambt van de Veluwe vielen, een eigen 
dijkgraaf en heemraad die de dijkstoel ondersteunden door middel van het uitvoeren van de schouw. 
Het Emsterbroek viel onder het beheer van de gilde Emst en Westendorp. De boerrichter en 
gezworenen liepen samen de schouw van het Emsterbroek en hadden als taak toe te zien op het 
onderhoud van de bruggen, vonders en dijken. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden 
steeds meer waterbeheertaken naar de Gemeente Epe overgeheveld en in 1883 werd de 
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592 SE, inv.nr. 1,510/197a, artikel 23. 
593 GA, inv. 0366 nr. 48. 
594 Onder meer De Jonge et. al. (2007) en Hagens (1998). 
595 De Jonge et. al. (2007). 165-167. 
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Dorpspolder Epe-Emst opgericht, die de beheertaken van de voormalige gilden en heemraden 
overnamen. 

Beheer en gebruik van infrastructuur en overige aspecten 
Het beheer en onderhoud van de wegen, bruggen en duikers was tot circa 1884 in handen van het 
Boerrecht en later de Commissie van Emst en Westendorp. De onderhoudstaken en 
einverantwoordelijkheid werden echter al sinds halverwege de negentiende eeuw geleidelijk aan 
overgeheveld naar de Gemeente Epe, die onder meer voor de verharding van de belangrijkste wegen 
zorgde. 
  Een groot verschil met andere marken was dat Emst en Westendorp geen bos en bosbeheer 
kende: de enige ‘houtregels’ waren opgesteld voor het beheer van gemeenschappelijke 
hakhoutbosjes op de velden en langs de wegen. De vele veldnamen in Emst verwijzen echter naar 
een bosrijk verleden van de marke Emst: Lobrink, Lohuizen en de vele –broek uitgangen hebben allen 
een bosverwijzing. Het is dus goed mogelijk dat, voor de nadruk op de enk-, broek- en veldgronden 
viel, een groot deel van de marke Emst uit bos bestond. 
   

6.2 De werking van het boerrecht van Emst en Westendorp gekoppeld aan 
de bestaande theorie 
 

6.2.1 Toepassing van Ostroms ‘design-principles’ in Emst  
Ostrom stelde naar aanleiding van Hardins’ tragedy of the commons een blauwdruk op waaraan een 
duurzaam functionerende common moest voldoen. Voldoet de gilde Emst en Westendorp aan deze 
voorwaarden om van een common te spreken?  

1. Scherpe afbakening van het gebied 
De gilde bestond uit de Emsterenk, het Emsterbroek, de weteringen met bijhorende dijken en 
leigraven, de gemene velden tussen de Grift en Nieuwe Weteringen, de groenlanden aan het beekje 
de Smallert, de heide en veengronden in het Wisselse, Witte en Woeste veen en overige gebruikte 
heidegronden. De heide en venen werden met doelen (palen en greppels) afgebakend; de 
enkgronden met hekken, hagen en wallen en de broeklanden met hekken en weteringen. Alle 
gronden werden gemeenschappelijk beheerd of gebruikt. Het gebied van de buurschap Emst en 
Westendorp was daarmee inderdaad scherp afgebakend. 

2. Scherpe afbakening van de gebruikersgroep 
De gebruikersgroep van de verschillende landschapstypen bestond uit geërfden en inheemsen van 
het boerrecht Emst en Westendorp. Het onderscheid tussen beide groepen is niet geheel duidelijk en 
wordt in de meeste archiefstukken niet gemaakt. Voor beide groepen gold dat zij in het bezit waren 
of gebruik maakten van akkers op de Emsterenk, hooilanden in het Emsterbroek  en/of dat zij hun 
schapen op de heide en venen op het boerwillekeur van Emst en Westendorp lieten grazen. Zelfs de 
keuters hadden recht om gebruik te maken van de heide en venen. Veel inwoners hadden een 
aanschot (kleine kamp) op de gemeente, waarop zij vrij waren te zaaien en planten. Voor zover 
bekend kende de gilde Emst en Westendorp geen waardelensysteem waarmee de afbakening van 
rechthebbenden werd geïnstitutionaliseerd.  In het boerboek en afrekeningenboek werd echter 
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vooral het verschil tussen inheemsen en uitheemsen gemaakt: op die manier was de gebruikersgroep 
dus inderdaad scherp afgebakend. 

3. Duidelijke regels voor het gebruik 
Het gebruik van de gemeenschappelijk beheerde gronden kende duidelijke regels. Deze zijn in de 
vorm van artikelen in het boerboek opgetekend. Maar, al lang voor het op schrift zetten van de 
artikelen, waren deze regels in gebruik. Zij werden op schrift gezet omdat de naleving van de 
reglementen niet voldoende was. De regels gingen voornamelijk over de gebruiksvoorwaarden van 
de Emsterenk, het Emsterbroek, de gemeenschappelijk gebruikte velden, heide en venen. Emst en 
Westendorp had dus duidelijke regels voor het gebruik; deze waren in het boerboek vastgelegd. 
 
4. Controlesysteem 
In de gilde werden de regels gecontroleerd door de schoter en gezworenen, die overtredingen 
meldden aan de Boerrechter. De Boerrechter zag toe op het juist naleven van de artikelen en stond 
aan het hoofd van de gezworenen en schoter, die ‘in het veld’  controleerden of een ieder zich aan 
de afgesproken regels hield. De gilde kende dus een beheer- en controlesysteem dat bestond uit een 
Boerrechter, zes gezworenen en een schoter. 

5. Sancties op het niet naleven van de gebruiksregels (genoemd bij 3) 
Op het niet naleven van de gebruiksregels stonden sancties. Wanneer iemand door de schoter of 
gezworenen betrapt werd op overtredingen, kreeg deze van de boerrechter een geldboete opgelegd. 
Geschutte beesten, dat wil zeggen beesten die in afgesloten gebieden werden gepakt, werden in het 
schuthok gezet en konden pas na betaling van een boete door de eigenaar worden opgehaald. 
Wanneer een boete werd geweigerd, dan werd deze opgehoogd. Bij een tweede weigering werd een 
pand gehaald: mocht de “delinquent”  hier nog steeds niet mee instemmen, dan werd de verdachte 
onder begeleiding van de Boerrechter en Schoter voorgeleid aan de Scholtus van het Scholtampt Epe 
of voor de Landdrost van de Veluwe gebracht. Emst en Westendorp had dus sancties op het niet 
naleven van de gebruiksregels in de vorm van boetes en pandinname. 

6. Mechanismen voor het oplossen van problemen 
Wanneer zich binnen het boerrecht van Emst en Westendorp problemen voordeden, dan kon er door 
inheemsen op betaling een extra schouw worden aangevraagd. Bij acuut gevaar door bijvoorbeeld 
hoogwater, werd door de Boerrechter, gezworenen en schoter een noodschouw gelopen. Bij het niet 
betalen van boetes werd er hulp van buiten ingeroepen. Voor inheemsen was dit de Scholtus van 
Epe; bij overtredingen van uitheemsen kon dit het betreffende “nabuirschap” zijn. 
Indien de artikelen in het boerboek niet meer voldeden of wanneer er teveel regels werden 
overtreden, dan mochten er, mits het gehele boerrecht er met eenparigheid van stemmen mee 
instemde, reglementen worden toegevoegd. Van deze mogelijkheid is tussen 1722 en 1854 enkele 
malen gebruik gemaakt. Deze regels waren hoofdzakelijk gewijd aan het voorkomen van teveel 
illegale turfwinning. De gilde kende daarmee meerdere mechanismen voor het oplossen van 
problemen. 

7. Een zeker mate van inspraak door de gebruikers 
De boerrechter  en zijn zes gezworenen werden bij stemming van het volledige boerrecht op de 
boerbank gekozen en bleven voor twee jaar in functie. Het boerrecht bestond uit alle geërfden van 
de gilde Emst en Westendorp: dit waren alle mensen die grond hadden in de buurschap. Maar ook de 
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overige inheemsen én armen werden in het boerrecht betrokken: van meerdere boeten diende een 
deel aan de armen (keuters) te worden gegeven. De gebruikers van de gilde Emst en Westendorp 
hadden daardoor een  grote mate van inspraak in het boerrecht. 
 
8. Volledige erkenning door een overheid; geen interventie van een centrale overheid die de 
verhoudingen binnen de institutie ernstig kan verstoren 
Het boerrecht van Emst en Westendorp werd volgens eigen vermelding, net als de omringende 
buurschappen, erkend door het scholtambt Epe en de Landdrost van de Veluwe, dat wil zeggen de 
lokale en provinciale overheden. Zware overtreders konden zelfs naar de Landdrost worden 
doorgestuurd voor berechting. De centrale overheid had tot de Franse periode geen interventie in 
het boerrecht die de verhoudingen binnen de institutie ernstig konden verstoren. Tussen 1795 en 
1814 was dit echter wel het geval: wetten legden de gildes in Nederland verdeling van de 
gemeenschappelijk gebruikte gronden op. In deze periode is het afrekeningenboek van Emst en 
Westendorp wegens de politieke onrust nauwelijks bijgehouden. Tussen 1814 en 1841 werkte het  
afrekeningenboek van Boerrecht van Emst en Westendorp weer naar behoren, tot nieuwe wetten 
vanuit de landelijke overheid de gilde oplegde de gemeenschappelijk gebruikte gronden alsnog te 
verdelen. In 1848 werd een Commissie tot beheer van de buurschapsgronden van Emst opgericht, 
onder wier toeziend oog de gronden werden ontgonnen, verdeeld en verkocht. De gilde Emst en 
Westendorp kende in ieder geval tussen 1722 en 1854 dus een volledige erkenning, behalve ten tijde 
van de Franse periode. 

De gilde van Emst en Westendorp voldeed, althans tussen 1722 en 1854, aan de design-principles van 
Ostrom: de gilde was dus een common. Het feit dat de gilde tot laat in de negentiende eeuw het 
beheer en gebruik van de gemeenschappelijke gronden in stand heeft weten te houden, getuigt van 
een redelijk grote resilience; een grote weerbaarheid tegen externe veranderingen. De regulering 
werd adequaat aangepast aan veranderende omstandigheden; zo werd in 1816 melding gemaakt van 
Theuniss Bloemhoff, die buiten de bepalingen turf plagde omdat de nieuwe verdelingswet (1810) 
volgens hem van kracht was. Het boerrecht maakte hem duidelijk dat juist de regels van het 
boerrecht en de landdrost van Veluwe werden gevolgd en hij dus illegaal bezig was: de artikelen in 
het boerboek werden vervolgens aangescherpt om meer van dit soort individuele excessen of free-
riding te voorkomen.596 
   
 

 

  

                                                           
596 GA inv. 0366 nr. 48; De Moor (2010), 11.  
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6.2.2 Toepassing van de theorieën van De Moor in Emst 
De Moor verricht veel onderzoek naar instituties voor collectieve actie en is het, net als Ostrom, niet 
eens met Hardin dat lokale collectieve gebruikssystemen op de lange termijn onvermijdelijk tot een 
tragedie leiden. De historische ontwikkeling van commons en het voortbestaan van vele instituties 
voor collectieve actie in West-Europa  tonen volgens De Moor aan dat lange termijn-samenwerking 
mogelijk is. Voorwaarde is wel dat een  ieder zich aan de regels houdt en de institutie weerbaarheid 
(Ostroms resilience) heeft.597 
  Het driedimensionale model van waaruit De Moor deze theorie uitlegt, biedt een 
beoordelingscriterium om te kijken of een common, in dit geval de gilde van Emst en Westendorp, 
voldoet aan de lange-termijn interactie tussen de drie componenten CPR (gemeenschappelijke bron), 
CPI (gemeenschappelijke beheerders, institutie) en CPrR (gemeenschappelijk controlesysteem).598 
 

Afbeelding 67 en tabel 12: het driedimensionale model van de Moor gekoppeld aan de gilde Emst en Westendorp. 

 
 

Termen De Moor Gilde Emst en Westendorp Onderdelen 
CPR (gemeenschappelijke bron) Gemeenschappelijk gebruikte 

en beheerde gronden 
Emsterenk, Emsterbroek, 
heide, veen, veldgronden en 
waterlopen 

CPI (gemeenschappelijke 
beheerders) 

De gilde of buurschap Het boerrecht, de erfgenamen 
en inheemsen  

CPrR (gemeenschappelijk 
controlesysteem) 

Het Boerrecht Boerrechter, zes gezworenen 
en de schoter 
 

Verbindingsfactoren Gilde Emst en Westendorp Onderdelen  
Utility (gebruik) Grote mate van 

toegankelijkheid en contact 
tussen CPR (gemeensch. 
gebruikte gronden) en CPI (de 
gilde) 

Inheemsen waren gegoed in 
Emsterbroek of op de 
Emsterenk en/of hadden 
toegang tot de 
gemeenschappelijke 
veldgronden 

Sustainability (duurzaamheid) Goede en langdurige interactie De boerrechter en gezworenen 
                                                           
597 De Moor (2010), 13. 
598 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.3.4; De Moor (2009 ), 1; hoorcollege De Moor februari 2013, RUG. 
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tussen CPR (gemeensch. 
gebruikte gronden) en CPI (het 
boerrecht).  

moesten gegoed zijn op de 
Emsterenk of in het 
Emsterbroek 

Equity (betrokkenheid) Grote mate van betrokkenheid 
tussen CPI (de gilde) en CprR 
(het boerrecht) 

Erfgenamen, inheemsen en 
armen werden in grote mate 
betrokken bij het boerrecht, 
onder andere via de boerbank  

Resilience (weerbaarheid) Stabiele verhouding tussen 
bron, beheer en 
controlesysteem (CPR,CPI en 
CPrR) 

Geen free-riding of prisoner’s-
dilemma; erkenning van het 
boerrecht door landdrost 
Veluwe en mogelijkheid tot 
uitbreiden regels 

Structurele factoren Gilde Emst en Westendorp Onderdelen 
Economische factoren Zelfvoorzienende buurschap; 

afromingseconomie maar ook 
individuele inkomsten 

Verkoop gilde-producten als 
plaggen, honing en wol. Ook 
inkomsten uit 
grondverpachting 

Sociale factoren Sociale controle, binding door 
het Boerrecht, kerk in Epe, 
beschermingsgarantie 

Geld voor de armen, kermissen 
in Deventer en Epe 

Politieke factoren Erkenning van het boerrecht 
door het landrecht van de 
Veluwe, de Veluwse dijkstoel , 
de gemeente Epe en  nationale 
overheid 

Kerkspraak van Epe, scholtus 
van Epe, landgericht van 
Veluwe 

 
 
Aansluitend op bovenstaande model  heeft De Moor een tweede model gemaakt waarin zij op basis 
van Hardins’ positieve en negatieve visie een structuur aan het commons-debat geeft.  Als aanhanger 
van de positieve visie, is De Moor van mening dat commons een essentieel onderdeel van de 
(plaatselijke) economie vormen in samenlevingen die niet worden gedomineerd door een sterk 
dominante staat of een sterk dominante vrije markt. Door de dynamische instelling functioneerden 
zij goed; de gelijke verdeling onder de gebruikers en de gelijke rechten houden de werking van een 
common in stand. Volgens deze visie wordt ontbinding niet veroorzaakt door free-riding of een 
prisoner’s-dilemma, maar door sterke veranderingen in de structurele factoren.599  
   De interne stabiele werking van het Boerrecht (de interactie tussen CPR, CPI en CPrR ), kon 
de bedreigende overexploitatie van de illegale plaggen- en turfwinningen opvangen. Desondanks was 
de gilde niet bestand tegen de landelijk opgelegde politieke veranderingen, zoals de invoering van de 
markeverdelingswetten. De veranderende structurele factoren die in Emst voor de ontbinding van 
deze common hebben gezorgd, waren  dan ook (externe) politieke omstandigheden. De overheid 
erkende het bestaan van marken niet meer en legde de verdeling van gemeenschappelijke gronden 
op. 
  Vòòr deze structurele verandering was er wellicht sprake van een licht prisoner’s-dilemma in 
de buurschap Emst en Westendorp. Het was een arme streek en elk individu werd, al naar gelang zijn 
eigen welvaart, verplicht om beperkt gebruik te maken van de plaggen die de gemeenschappelijke 
heide, velden en venen te bieden hadden. Ditzelfde gold voor de graasmogelijkheden op de enken en 

                                                           
599 Zie uitleg theorie De Moor in Hoofdstuk 1, paragraaf 1.3.4. 
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broeken: ook hieraan waren regels verbonden. Toch mochten alle inheemsen wel hun schapen 
onbeperkt op de veldgronden laten grazen. 
  Uit de vergelijking van de gilde Emst en Westendorp met de theorieën van De Moor, blijkt 
dat de gilde volledig aan de voorwaarden van De Moor voldeed om van een common te spreken. De 
ondergang van de gilde werd veroorzaakt doordat een van de structurele factoren wegviel; een 
oorzaak die De Moor in haar positieve visie als hoofdoorzaak van het uiteenvallen van commons 
aanwees. Toch had de gilde in lichte mate te maken met free-riding (illegaal plaggensteken) en 
prisoner’s-dilemma (arme streek). 

 

6.2.3 Tragedy of the commons in Emst en Westendorp 
In de twee voorafgaande subparagrafen is reeds dieper ingegaan op de theorieën van Ostrom en De 
Moor over de voorwaarden waaraan een common dient te voldoen. In publicaties van onder andere 
De Moor, Shaw-Taylor & De Warde en Van Zanden is de tragedy of the commons binnen marken 
besproken. Van Zanden richtte zich vooral op de marken in Gelderland ten oosten van de IJssel, 
terwijl De Moor en haar collegae overeenkomsten tussen marken door geheel Europa hebben 
bestudeerd. 600 In deze paragraaf wordt ingegaan op de ondergang van de commons: in hoeverre 
komt de tragedy of the commons- theorie, zoals deze in de publicaties van De Moor en Van Zanden 
uiteen is gezet, overeen met de praktijk in de gilde van Emst en Westendorp?  
 
Tegengaan van overexploitatie 
Bij het beheer en gebruik van een common, in dit onderzoek het gemeenschappelijk grondbezit, is de 
kans groot dat iedere gebruiker eigen gewin gaat nastreven (free-riding), waardoor een 
overexploitatie van deze gronden kan ontstaan: de tragedy of the commons. 601 Volgens De Moor en 
Van Zanden kon overexploitatie worden tegengegaan door de gebruiksrechten te beperken, 
bijvoorbeeld door deze rechten afhankelijk te maken van het aantal waardelen dat een geërfde 
bezat.602 In Emst en Westendorp werden de gebruikersrechten ingeperkt door regels te bepalen 
omtrent een ieders aanschot op de gemeente, de broek- en enkvrede te garanderen en het 
verbieden van plaggen steken buiten de bepalingen om.603  Van het gebruik of de verkoop van 
waardelen in de gilde is echter geen sprake: inwoners die gegoed waren in het Emsterbroek of de 
Emsterenk hadden weliswaar recht op bescherming van hun gronden door het Boerrecht, maar 
hadden net als de armen en overige inheemsen automatisch onbeperkt toegang tot het gebruik van 
de gemeente als schaapsweide. 
  In de meeste marken  mochten de inwoners geen producten buiten de marke verkopen of 
invoeren: alles wat van de gemeenschappelijke gronden kwam mochten zij alleen voor eigen gebruik 
nuttigen. Op deze wijze werd voorkomen dat de gemeenschappelijke gronden werden overvraagd 
ter behoeve van de export; er was dus eigenlijk geen sprake van een vrije markt.604 Dit was in Emst 
en Westendorp ook het geval: er mochten geen uitheemse schapen, imkers en grondgebruikers in de 
gilde zijn. Daarnaast was het verboden plaggen, kluin, turf en mest anders te gebruiken dan voor 
eigen doeleinden: de verkoop en handel  van plaggen met uitheemsen was ten strengste 

                                                           
600 De Moor et. al (2002), Van Zanden (1999) en Grupstra (2012) 153. 
601 Zie hoofdstuk 1. 
602 De Moor et al, (2002) 25; Van Zanden (1999) 130. 
603 SE, inv.nr. 1,510/197a. 
604 Van Zanden (1999), 31-32. 
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verboden.605 Er was in die zin sprake van een licht prisoner’s-dilemma en een beperking van de vrije 
markt. 
  De uitputting van gronden kon volgens Van Zanden ook worden veroorzaakt doordat er geen 
beperking bestond voor het aantal keuters dat gebruik maakte van de gemeenschappelijke gronden: 
hun aantal kon onbeperkt toenemen, terwijl het aantal geërfden min of meer gelijk bleef.606 Deze 
bewering van Van Zanden is niet herkenbaar in de werking van de gilde van Emst en Westendorp: 
daar had elke inwoner ogenschijnlijk evenveel recht op het gebruik van de gemeente als 
schaapsheide. Er zijn geen stukken bekend over een toenemende bevolkingsgroei die indirect druk 
op de gemeenschappelijk gebruikte weidegronden leverde. De armen werden zelfs financieel 
ondersteund door het Boerrecht: een deel van de boeteinkomsten werd onder hen verdeeld.607 Het 
lijkt er sterk op dat de gilde Emst en Westendorp nauwelijks te maken had met een groeiende 
bevolkingsdruk. 
  De onaantrekkelijkheid van het ambt van schoter, dat we terugzagen in de gilde Tongeren en 
ook door Van Zanden werd genoemd als oorzaak van free-riding onder arme keuterboeren, lijkt voor 
het achttiende- en negentiende-eeuwse Emst en Westendorp niet te gelden. Waarschijnlijk had de 
schoter geen problemen met zijn taak omdat hij er voor betaald werd. Hij kreeg zowel rogge en 
eieren als een vast inkomen en percentage van de boetes.608 
   Van Zanden noemt ook de invloed van het commercialiseringsproces in de meeste marken 
als een van de oorzaken die tot tragedy leidde. Dit was over het algemeen reeds in de zeventiende 
en achttiende eeuw ingezet met het gebruik van doorverkoopbare waardelen en het betalen aan de 
richter, gezworenen en schoter voor de verleende diensten. Daarnaast werden er steeds vaker 
externe krachten ingehuurd om oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld wateroverlast, het bouwen 
van bruggen of, zoals in Emst, het bouwen van een school. De markeverdelingswetten sloten wat dat 
betreft naadloos aan op de commercialisatie van de markegronden en de vorming van de 
negentiende-eeuwse natiestaat in Nederland. 609 Dit gold echter niet voor kleine buurschappen en 
gilden in de armere sterken van Nederland. Emst en Westendorp hadden geen last van stuifgronden 
door overexploitatie van de gronden. Doordat de meeste geërfden gelijkgestemde en relatief arme 
boeren waren, hadden zij minder behoefte aan de grondverdelingen. De markeverdeling van Emst en 
Westendorp vond dan ook  in een traag tempo plaats. 

 
De tragedie 
Ondanks de reglementen in het boerboek vond er in de gilde Emst en Westendorp wel degelijk free-
riding en de dreiging van overexploitatie plaats. Dit blijkt alleen al uit de inleiding van het boerboek: 
de regels werden opgeschreven, omdat velen zich er niet meer aan hielden.610 Na het op schrift 
zetten van de regels werkte het boerrecht behoorlijk, zoals uit het afrekeningenboek blijkt.611 De 
aanscherping en uitbreiding van de reglementen omtrent het afsteken van turf en plaggen laten, 
samen met aantekeningen in zowel het boerboek als afrekeningenboek, zien dat het illegaal steken 
van turf en kluin een bedreiging vormde voor de venen en veldgronden van de gilde. De gilde wist dit 

                                                           
605 SE, inv.nr. 1,510/1197a, artikelen 15 en 16. Zie hoofdstuk 3. 
606 Van Zanden (1999), 135. 
607 SE, inv.nr. 1,510/1197a. 
608 Van Zanden (1999), 133-134, 136; SE, inv.nr. 1,510/197a. 
609 Van Zanden (1999), 144 ; GA, inv. 0366 nr. 48.  
610 SE, inv.nr. 1,510/197a. 
611 GA, inv. 0366 nr. 48. 
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door handhaving van de boerrechten echter redelijk in stand te houden, tot het moment dat vanuit 
de overheid de Nederlandse marken werden verplicht de gemeenschappelijke gronden te verdelen. 
De overheid en wetenschappers waren van mening dat de markesystemen zodanig ouderwets waren 
dat zij geen optimaal economisch gebruik maakten van de mogelijkheden die de grond bood.612 
  De uiteindelijke ondergang van Emst en Westendorp werd veroorzaakt door het wegvallen 
van Ostroms  volledige erkenning door de overheid en De Moors politieke structurele factor: de 
erkenning vanuit de nationale overheid. De overheid legde de marken in Nederland op hun 
gemeenschappelijk gebruikte gronden op te splitsen, te verdelen en te verkopen. De tragedie van 
Emst en Westendorp werd dus, net als de meeste gilden in het ambt of de gemeente Epe, 
veroorzaakt door de hunkering naar een groter economisch gewin vanuit de nationale overheid. 
  De gilden en buurschappen op de Noordoost-Veluwe hadden pas in de tweede helft van de 
negentiende eeuw te maken met de tragedy of the commons. De tragedie werd bovendien niet, zoals 
in de literatuur wordt aangenomen, veroorzaakt door overexploitatie van de gemene gronden wat 
tot  free-riding  leidde, maar door landelijke politieke interventie. De overexploitatie van de turf- en 
kluingronden was echter wel een voortdurende bedreiging in de negentiende eeuw, maar werd door 
de strenge reglementen van het boerrecht in toom gehouden.   

 

 

Afbeelding 68: oude grenspaal voorbij de zuidpunt van de Emsterenk, naast boerderij De Stroete. De V-vorm in de paal 
suggereert dat het de grens tussen Epe en Vaassen is (eigen foto). 

                                                           
612 Demoed (1987) 75-76. 
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6.3 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

Dit onderzoek naar de gilde Emst en Westendorp heeft nieuwe informatie naar voren gebracht over 
de werking van een gilde binnen de scholtampt Epe. De ontwikkelingen binnen de gilde zijn kort 
vergeleken met de omliggende gilden binnen des of gemeente Epe. Vergelijkingen tussen twee of 
meerdere markegenootschappen, en dan met name de vergelijking van de institutionele structuren 
van gemeenschappelijke gronden op regionaal ofwel internationaal niveau, gebeurt volgens De Moor 
(te) weinig.613   
   Voor de vergelijkingen in dit onderzoek is gebruik gemaakt van Sloet, maar zijn weergave 
van de marken in Gelderland is summier. In het archief van het landgoed Tongeren vond ik kopieën 
van de boerboeken en boerbrieven die volgens Sloet verbrand of verloren waren gegaan. Omdat 
onderzoekers als Dirkx, Buis, de Blécourt en Demoed vooral gebruik hebben gemaakt van Sloets’ 
Geldersche markerechten, hebben zij aardig wat vergelijkingsmateriaal gemist. Daarbij hebben zij 
voor hun onderzoek naar enkele aspecten van de Gelderse marken gekeken en niet naar de marken 
als geheel. Een onderzoek naar één marke, buurschap of gilde, toont aan dat er nieuwe informatie 
naar boven komt en dat er niet alleen verschillen binnen Nederland of Gelderland voorkwamen, 
maar zelfs lokaal ontzettend van elkaar konden afwijken. Het is daarom aan te bevelen om elke gilde, 
buurschap en maalschap in het Scholtampt Epe, en zelfs de Noordoost-Veluwe, grondig te 
onderzoeken en uitgebreider met elkaar te vergelijken. Elke buurschap ging anders met haar 
landschap om: de ene buurschap was vooral op gezamenlijk beheer van de weiden en 
landbouwgrond gericht; de ander op de gezamenlijke bosbouw of het waterbeheer. Bovendien 
reageerde elke buurschap verschillend op de opgelegde markeverdelingswetten. Wanneer men de 
resultaten van deze onderzoeken naast elkaar legt, ontstaat een helder beeld van de ontwikkelingen 
en samenhang tussen de verschillende buurschappen en de veranderingen in politieke en fysieke 
landschap van het Scholtambt Epe. Dit zou een wezenlijke bijdrage zijn aan de internationale 
wetenschapsstudies over commons.  
   De boerboeken en kopieën van de boerbrieven zijn bijna alle te vinden in het Gelders Archief 
te Arnhem en het Streekarchief Epe.  Een eerste stap richting een grootschalige vergelijking kan 
bijvoorbeeld door het maken van een overzicht van alle boerrichters per gilde binnen het ambt Epe. 
Dit biedt behalve een genealogisch overzicht, ook een houvast voor vondsten in archieven waar 
dezelfde namen voorkomen. 
  Een tweede aspect uit dit onderzoek dat verder uitgezocht kan worden, is de relatie tussen 
de adel van onder meer de Cannenburch, de stad Elburg en overige grootgrondbezitters met de Eper 
buurschappen. De relaties zijn wellicht terug te vinden in de vele vijftiende en zestiende-eeuwse 
archiefstukken die voor deze studie niet zijn onderzocht.614 Om een beter beeld van deze 
familiebezittingen te krijgen, moet er meer onderzoek komen naar het horigenstelsel op dit deel van 
de Veluwe. Wie waren er in de late middeleeuwen grootgrondbezitters? Welke (Duitse) 
kloostergoederen waren er in de omgeving van Emst, behalve de Emsterhof? Had de bisschop nog 
meer hoven in de buurt? 
  Daarop aansluitend: in dit onderzoek is gekeken naar de ontwikkelingen binnen de gilde 

                                                           
613 De Moor in Eendracht maakt Macht (2010), 15. 
614 SNWV, inv. 1008 Feithenhof Elburg bevat zeer veel niet-getranscribeerde eigendomsakten van gronden en 
goederen in Emst en Westendorp.  
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tussen circa 1700 en 1900; de laatste twee eeuwen van de gilde. Er zijn echter nog zeer veel stukken 
in de protocollen van het Ampt Epe die nog niet getranscribeerd en onderzocht zijn, waaruit blijkt dat 
tussen de vijftiende en zeventiende eeuw de Eper gilden al zeer actief waren op het gebied van 
gemeenschappelijk grondbeheer.615 Het is aan te raden om de gilden onder het Scholtambt Epe van 
de vroegste vermeldingen tot en met de laatste vermeldingen te onderzoeken. Wellicht kan zo 
worden ontdekt of de marke Emst inderdaad veel bosgebied had, zoals de veldnamen suggereren. 
Ook is het een idee om te kijken hoe het beheer van de gronden zich in de twintigste eeuw heeft 
ontwikkeld. Want waren de broekvrede en enkvrede volledig verdwenen en beschermde ieder zijn 
eigen perceel zelf, of was er een nieuwe vorm van beheer opgericht? 
  Binnenkort komt er van Stork een tweede grote publicatie uit over het historische 
grondgebruik in de gemeente Epe. Een primaire bron die goed op dit onderzoek aansluit, is het 
Register van Goederen en Landerijen van de Gemeente Epe uit 1809. Wanneer men deze gegevens 
digitaliseert en in een GIS-systeem verwerkt, en ditzelfde doet met de kadastrale gegevens uit 1811-
1832, kan er een mooie vergelijking worden gemaakt en worden de veranderingen in het 
grondgebruik aan het begin van de negentiende eeuw zichtbaar. Ook aspecten als eigenaren, ligging 
van percelen, de veldnamen van de percelen en de grootte (bunders) kunnen met elkaar worden 
vergeleken. 

 

6.4 Tot slot  

De gilde, de buurschap en het Boerrecht van Emst en Westendorp: meerdere benamingen voor één 
genootschap dat door middel van boerrechten en ‘wetten’ het grondgebruik en grondbeheer van de 
akkers en weiden van Emst beheerde.  Nadat aan het einde van de negentiende eeuw de 
aangestelde Commissies ter beheer van de buurtgronden binnen Epe en Vaassen de 
gemeenschappelijke beheerde veldgronden hadden ontgonnen en verkocht, kwam er een einde aan 
de gemeenschappelijke boerenorganisaties in de gemeente Epe – of toch niet? 
  Het aantal pachters  in de gemeente Epe nam toe doordat veel opgesplitste woeste gronden 
door de nieuwe eigenaren aan voornamelijk boeren ter pacht en ontginning  werden uitgegeven.  
Daarbij leidde de opkomst van kunstmest tot een schaalvergroting in de landbouw: boeren richtten 
zich steeds meer op één bron van inkomsten en groeiden uit tot vee- en landbouwbedrijven. Deze 
groei in het boerenbedrijf leidde tot de oprichting van coöperaties in zowel de zuivel-, 
aardappelzetmeel- en suikerbietenbranche. 616 Deze coöperaties verstrekten hun leden kredieten  en 
deden investeringen uit fondsen die bestonden uit de spaargelden van de leden: zo was onder meer 
de oprichting van de Boerenleenbank een feit. In en rondom Emst werden ook coöperaties opgericht, 
zoals de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Gelria te Zuuk (aan de voormalige watermolen) en de 
Coöperatie voor Landbouw Vaassen-Emst, die tot diep in de twintigste eeuw grond aankocht en aan 
boeren verpachtte. 
  Veel van de investeringen die door de coöperaties werden beheerd, betroffen de voormalige 
woeste gronden van de marken, die door de Wet houdende bepalingen ter bevordering van de 
verdeeling van markegronden in 1886 tot afstoting van de marken werden gedwongen. 617  In feite 
vormde de opkomst van de agrarische coöperaties een nieuwe variant op een bestaand thema: een 
                                                           
615 GA inv. 0203 nrs. 910 t/m 912. 
616 Blok, De Jonge et al., dl. 13 (1977), 259-260. 
617 Blok, De Jonge et al., dl. 13 (1977), 261. 
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gemeenschappelijk vorm van beheer  en organisatie  die de boerenbelangen behartigde.   
  Anno 2014 vraagt de Nederlandse overheid om meer burgerinitatieven voor de zogenaamde 
‘participatiemaatschappij’. Op deze manier zou Nederland de economische crisis op een sterke 
manier te boven kunnen komen. Deze burgerinitiatieven worden gepresenteerd als nieuwe vormen 
van instituties tot samenwerking, maar sluiten in feite aan op de allereerste commons: de marken en 
buurschappen.  Een organisatiewijze die door burgers zelf wordt opgezet, door de overheid wordt 
erkend maar meer behelst dan een particulier initiatief: een institiutie die aansluit op De Moors 
toekomstvisie over de toepassing van commons in de moderne samenleving. 
 
 

 

Afbeelding 69: korenmolen De Eendracht aan de Molenweg op de Emsterenk. De molen werd in 1942 gesloopt (schilderij 
van W. Brummel-Blok). 
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Geraadpleegde archieven 

 

Streekarchief Epe (SE) 
Inv. nr. 55 en 56. Goederen en landerijen die zich als eigendommen onder het Carspel Epe bevinden 
beginnende 9 januari 1809. 

Inv. nr. 1,510/197a Boeregt en Wetten vant Boeregt Empts en Westendorp (kopie 1722). 

Inv. nr. 192. Notulen van de dorpspolder Emst-Epe 1883-1930. 

Digitale foto ‘Geelkercken schnieder’: proceskaart van Geelkercken  over het Vossenbroek. 

Charter uit 1167, voormalig inv. nr. 8 fo. 4. 

Oud-archief Hattem, inv.nr. 730a 

Collectie Moerman, schrift 3. 

Notulen van de gemeenteraad nr. 10 (1890-1894). 
 

Streekarchivaat Noordwest-Veluwe Elburg (SNWV) 
1008 Stichting voor Verzorging van Bejaarden Feithenhof, Elburg, 1740-1945 
Inv.nr. 27. Correspondentie betreffende een geschil tussen het Feithenhof en de heer Daendels over 
afscheidingen van landerijen op de Emsterhof, hetgeen tot een schikking is gekomen, 1773. 

Inv. nr. 684. Akte van verkoop van een herengoed in de buurtschap Westendorp, kerspel Epe, 14 
december 1666. 

Inv. nr. 790. Acte van veiling stukken grond Epe en Oene, 2/16 november 1887. 

Inv. nr. 801. Overdracht van een erf De Emsterenk te Epe, 1523. 

Inv. nr. 811. Gebruik van een Herengoed onder Epe, buurtschap Westendorp, voor een tijd van 6 
jaren,14 december 1690 t/m 14 december 1696. 

Inv. nr. 817. Scheiding van stukken weiland in het Eemsterbroek, 19 augustus 1850. 

Inv.nr. 822. Lijst van eigendommen in Epe, Vaassen en Oene, 1854. 
 

Gelders Archief te Arnhem (GA) 
0016 Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd 
4784 Emstenhof en Piekerensgoed (in Epe) van de Engelsen Pascoe, Grenfell en Bar(c)lai. 

0039 Gedeputeerde Staten van Gelderland 
Inv. nr. 12826 Kaart van den loop der Grift:van desselfs oorsprong, tot aan den uitloop in den rivier 
den IJssel, 1808. 
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0124 Hof van Gelre en Zutphen 
Inv. nr. 5056. J. Guertsz contra R. Thonisz c.s. Herengoed onder Epe, buurschap Westendorp,  10 
december 1614. 
 
Inv. nr. 5086. Mr. H. van Steenbergen cotra J. Hermensz, buurrichter van Emst (Epe) en Westendorp, 
schaapsdrift van het land de Rumenbercht te Emst, ambt Epe, 1621.  

Inv.nr. 5159. Driesken Jans, wed, Lambert Horst Lambertsz den olden contra Gijsberts c.s., Saalweer 
en herengoed den Beckberger in het ambt Epe, buurschap Emst en Westendorp, 27 mei 1637. 

Inv.nr. 5185. civiele processen 1640 no. 77, Afwatering van het Vossenbroek in de buurschap Ems bij 
Vaassen, 1-2 oktober 1640. 

Inv. nr. 5187. Dr. Marten van Steenbergen contra Aelt Reijnersz, boerrichter van Emps en 
Westendorp, Recht op het water in beek in de Empter Enck, 14 juli 1641. 

Inv. nr. 5230. J. van Wijck contra W. Thijmansen. Herengoed in het ambt Epe, buurschap 
Westendorp,  18 juli 1646. 
 
Inv. nr. 5241. J. van Wijck contra B. Henrixen. Herengoed Pickerensgoed, ambt Epe buurschap 
Westendorp, 27 januari 1648. 

inv.nr. 5316. Civiele processen 1652 no. 99 Kaerte van Vossenbroeck, ca 1648 

Inv. nr. 5387. J. van Wijck contra O. Albertsen. Zitplaatsen in de kerk te Epe. Herengoed De 
Scholtcamp, buurschap Westendorp, ambt Epe, 16 oktober 1657. 

Inv. nr. 5528. G. Jacobsen Nijenhuis c.s. contra D. Hegeman. Het herengoed de Hege of 
Rhijnvischgoed aan de Emper Enck, 9 augustus 1670. 

Inv. nr. 5798. Geertje Harms, wed, van A. Peters contra L. Aartse van der Maate. Kwestie zaalweer 
onder Epe, buurschap Westendorp, 30 juli 1743. 

Inv. nr 5861. Jantje Hendrix van Essen, wed. van P. Evertsen contra H. Evers c.s. Herengoederen, 
ambt Epe, buurschap Westendorp en Emst, 19 maart 1762. 

0203 Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom 
Inv. nr. 771. Verschillende stukken van gerechtelijken aard, afkomstig van den scholt van Epe (18de 
eeuw). 1 pak. 

Inv. nr. 772. Diverse stukken, 1662-1748, 1 omslag. 
 
Inv. nr. 910 en 911. Protocol van bezwaar van het ambt Epe c. 1733-1767 (18e eeuw), 2 delen. 
 
Inv. nr. 912. Indices op de protocollen van Epe, Vaassen en Oene over c. 1733-1767, (18e  eeuw). 1 
deel.  

Inv. nr. 913 t/m 921. Protocol van bezwaar van het kerspel Epe, 1733-1811, 9 delen. 
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Inv. nr. 922. Extracten uit het protocol van het kerpsel Vaassen betreffende perceelen, die onder 
kerspel Epe behoorden, over 1735-1808, opgemaakt c. 1808. 1 omslag.  

0366 Marken en Maalschappen618 
Inv. nr. (doos) 48.  Een folio-boek, waarin opgetekend zijn de afrekeningen der boerrichters 1771-
1853. Voorin enkele resolutien op het boerrecht genomen. 1771-1853.  
             
Inv. nr. 252. Boerbrieff van het Eper dorper en Wisseler gilde, 1704. 

Inv. nr. 253. Rekening van ontvangst en uitgaaf van G. Scholten gz. over den jaar 1850 als lid der 
Commissie der buurtgronden van het dorp Epe. 

0407 Huis de Cannenburg 
Inv. nr. 396. Akten, waarbij Reinder Carel van Isendoorn à Blois aan zijn broeder Johan Hendrik 
Isendoorn à Blois de Cannenburg c.a., voor zover leenroerig aan Gelderland, de Emster tiend, 
leenroerig aan Bahr, en allodiale goederen onder Vaassen en Epe doorverkoopt en overdraagt, 1783. 
 
Inv. nr. 432. Eigendomsbewijs voor Marten Isendoorn à Blois en zijn vrouw Anna van Voorst van de 
helft van de smalle tiend te Vaassen en de helft van een weiland, het Berkenbroick genaamd, 1607. 
Met tiendrol, 1712. Met aantekeningen van de ontvangst in 1713 en akte van volmacht tot het 
verbinden dezer tienden te Vaassen en Emst voor een schuld, 1719. 

Inv. nr. 445. Akte, waarbij de Gelderse Rekenkamer de beekjes in Vaassen en Emst, komende uit het 
Schafferder-, Empser-, Cortebroecker- en Broeckerveentjes, in erfpacht uitleend aan Elbert van 
Isendoorn à Blois, 1660. Met afschrift.  

Inv. nr. 587. Eigendomsbewijs voor Reinder A.L. van Isendoorn à Blois van het  landgoed 
Vossenbroek, 1835. Met ouder eigendomsbewijs en bijhorende stukken, 1818-1834. 

Inv. nr. 616. Onderhandse akte van verkoop van een goed in de buurschap Emst aan de Emster enk, 
ten dele herengoed, ten dele tynsgoed, door Johan Hendrik Isendoorn à Blois en zijn vrouw 
Margaretha van Reede, 1698, 1706. Met verdere akten betreffende dit goed 1676-1706. 

Inv. nr. 617. Kondschap van geërfden van de Emster enk, dat in 1693 het boerrecht van de Emster 
enk  aan Margaretha van Reede, douairière van Isendoorn à Blois, toestemming heeft gegeven een 
waterleiding te graven ten behoeve van papiermolens, en haar de grond, waarop de molens en 
huizen staan, geschonken heeft. 1713. “zijnde de Smaele molens”.  

Inv. nr. 624. Akten, waarbij de Gelderse Rekenkamer investituur en oprukking verleent aan Frederik 
Johan van Isendoorn à Blois van een herengoed aan de Loobrinck, later Vissenerve genaamd, 1678. 
Met oudere stukken betreffende dit goed, 1678-1751. 

Inv. nr. 625. Eigendomsbewijzen voor J.B. Haack van een huis en land onder Emst en Westendop. 
1786-1799. 

                                                           
618 Momenteel wordt het archief GA 0366 Marken en maalschappen opnieuw geordend en genummerd. De 
nieuwe inventarisnummers zijn op dit moment nog niet bekend, dus is ervoor gekozen de oude 
inventarisnummers te vermelden.  
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Inv. nr. 663. Akte van verpanding van een bos, behorende in het heerengoed Soltbergen te 
Westendorp aan Gerrits Aerts Groen, 1669.  Met akte van approbatie  door de Gelderse Rekenkamer, 
1669. 

Inv. nr. 670. Akte van ruiling tot wederopzeggens tussen Cornelis Nuck en het Westendorper Gilde, 
waarbij eerstgenoemde tegen afstand van een akker op de Emster enk een akker verkrijgt, waarover 
het Westendorper pas gaat, 1704. 
 
0409 Huis Keppel 
Inv.nr. 533.  Kaerl. Roomsch keizer etc. beleent Johan van Pallant, heer tot Voerst en Keppel in naam 
zijner vrouw Elisabeth van Voerst en Keppel, met een tiende gelegen in het Hummelsche Broeck, den 
hof ther Emer, een stuk land gelegen die Hertoghe, den hof tot Quickborne, den hof tot Presing, den 
Hof ther Eevese en den hof tot Wessing, 30 augustus 1547. 

0445 Huis Yrst 
Inv. nr. 22. “Concept-beschrijving des ampts Epe”, vermoedelijk vervaardigd door Willem van 
Haersolte tot Yrst, ca. 1770.  Met correcties en bijlagen. 
 
0694 Landgoed Tongeren 
Inv. nr. 742. Het buurboek van Tongeren, in 1760 door mr. Jan Hendrik Rauwenhoff overgeschreven 
van ene ouder buurboek, dat nadien verloren is gegaan. 

Inv. nr. 747. Copiën der differente Boerboeken des Ambts Epe. Inzending van Van Gelder zonen, 
papierhandel te Amsterdam. 

Inv. nrs. 662 t/m 674.  
 

Apeldoorns Archief (CODA), Apeldoorn 
 
Archieven dorpspolders, inv. nr. 192 en 193. Notulen geërfdendagen Epe/Emst, 1838-1930. 
 

Rijksarchief Overijssel (RAO), Zwolle 
 
Archief Ridderschappen in Overijssel 1640-1795. Inv. nr. 68 
 

Koninklijk Historisch Archief (KHA), Den Haag 
 
G56, D9-10, aandeelhoudersvergadering  van het Gortlesche Bosch, 4 augustus 1887, 9, 11-12. 
 
G 56, D 11, 1749,1773,1785,1791,1867,1885. 

Privé-bezit W.J. Brummel-Blok 
 
Aankoopakte perceel Hoofdweg 165 van Jacobus Blok (1924). 
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Bijlagen 

Bijlage 1: overzicht boerrechters Emst en Westendorp 

Jaar (St. Petri): Naam: Bijzonderheden 
1618 Johan Hermans Processtukken vs. Van 

Steenbergen over schaapsdrift. 
1621 J. Hermenz Buurrichter van Emst en 

Westendorp . Proces met Van 
Steenbergen over de 
schaapsdrift van het land de 
Rumenberch te Emst, ambt Epe. 

1633 Lambert Lubbertsen Proces met Van Steenbergen 
over komkanaal Vossenbroek 

1640 Gerrit Janz Proces met Van Steenbergen 
over komkanaal Vossenbroek 

1693 Gerrit Jacobs Boerrecht bij Jan Brouwer 
betreffende stichting twee 
molens. 

1731- Gerrijt Peters  
1733-1735 Jan Luckas  
1735-1736 Henderik Arents Havercamp Woonde waarschijnlijk op 

boerderij Havercamp 
1736- Jan Theunis  
1739-1740 Henderik Lubberts Decker  
1741-1742 Egbert Henderts Pickeren Woonde waarschijnlijk op 

boerderij Pickerensgoed 
1742-1744 Jan Weijers  
1745-1747 Ijan Hermens  
1747-1749 Jan Berents Van den Emsterenk 
1749-1751 Hermen Willems  van den Emsterhoff 
1751-1753 Reijnder Aerts  van Schaverden 
1753-1755 Arien Hendericks  
1755-1757 Henderick Lubbers Bueve  
1757-1759 Peter Aers  van Westendorp 
1759-1761 Heijmen Hermens Te Wessendorp 
1761-1763 Jacob Wijgmans Aen den Emsterenk 
1763-1765 Lambert Jans Vorstelman Te Schaveren 
1765-1767 Maas Peeters Van ‘t Hinckelt 
1767-1769 Aert Jans Van Emsterenk 
-   
1773- Henderik Renders  
1773-1774 Lambert Jans  
1775-1776 Aert ..  
1777-1778 Gerrit Jans  
1779-1780 Lubbert Arijens  
1781-1782 Lambert Peters  
1785- Peter Hermen Boerrechter over een afgaende 
1785-1786 Dries Klijn Havercamp Woonde waarschijnlijk op 

boerderij de Kleine Havercamp 
1787-1788 Simon Derks  
1789-1790 Hendrick Lamberts Witteveen 
1791-1792 Hindrik Alberts  
1793-1794 Jan Brummel de erfgenamen moesten geld 

bijleggen en Jan Brummel 
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overtrad boerrecht 
1795-1796 Jochem Peter  
1797-1798 Aert Dries Vis  
1799-1801 …  
1801-1802 G.A. Bosch  
1803-1804 Jacob Willems Pykeren  
1805-1807 Reinder Hendrick  
1808 G.A. Bosch  
1809-1810 J.G. van de Vosse  
1811-1812 Hermen Overbosch  
1813-1814 Johannes van Laar  
1815-1816 Lambert Steegeman  
1817-1818 Hendrik Vorstelman  
1819-1820 Derk Jonker  
1820-1821 Willem Jonker  
1822-1825 Willem Wijnbergen  
1825-1827 Lambert Wiens Bosch ?  
1825- Lammert Visch  
1827-1829 Peter van Essen  
1829-1831 Lambert Hendriks Brummel en .. 

Boummen 
 

1831-1833 Dries Aaerts Vis Veel geld uit pacht en 
turfverkoop 

1833-1834 Lambert van laar Heel veel geld uit 
pachtopbrengsten en 
turfverkoop 

1835-1836 Arien Beekhuizen Weinig geld 
1837-1839 Gerrit Pijkeren Weinig geld 
1839- Willem Jonker Pz  
-   
1841-1843 Jan van Huffelen/Hussele  
- Jan Gerrits van der Vosse  
1843-1845 A Beekhuis / A Bikhuis  
1845-1847 Willem Langen  
1847-1849 Jan van Westerveld De term boerrichter wordt vanaf 

nu niet meer gebruikt 
1849-1850 Jan van Westerveld  Ook hier slechts: ‘rekening van’. 

Wel van Petri tot Petri. 
Loopt ook over 1851 

1850-1852? Arien Beekhuis  
1852-1854 L. van Laar Noemt zich wél boerrichter in 

een aantekening 
  Jan van Westerveld wordt als 

boekhouder vermeld. 
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Bijlage 2:  Kadastrale kaarten Emst 1832 

Overzichtkaart en sectiekaarten van de gebieden waar de buurschap Emst het meeste grondbezit 
had. Water (blauw),  heide en venen (roze), weide (lichtgroen), bos (donkergroen), akkers (bruin), 
gebouwen (oranje) en wegen (geel) die in het bezit waren van de buurschap Emst. 
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