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Woord vooraf

Vanseptember 1994totenmetseptember 1996combineerde ikmijn werkzaamheden
voorDLO-StaringCentrummeteenstudieaandeLandbouwuniversiteit Wageningen.
In de zomer van 1995 begon ik aan de werkzaamheden voor een driemaands
afstudeervak agrarischegeschiedenis.Hetonderwerpvanditafstudeervak pastegoed
binnen het historisch-ecologisch onderzoek van DLO-Staring Centrum. Daarom is
besloten de scriptie uit te geven als DLO-Staring Centrum rapport. In dit rapport
zijn tevens enkele onderdelen opgenomen uit een verslag dat ik schreef na een
beknoptliteratuuronderzoek bijdevakgroepTerrestrische OecologieenNatuurbeheer.
Dit literatuuronderzoek richtte zich op de effecten van begrazing op begroeiing.
Het onderzoek voor het afstudeervak werd begeleid door dr.ir. J. Bieleman van de
vakgroep Agrarische Geschiedenis van de Landbouw Universiteit te Wageningen.
Ik wil hem bedanken voor zijn enthousiaste begeleiding waarbij ik kon putten uit
zijn enormekennis vande agrarische geschiedenis. Hij hielp mij devele feitjes die
tijdens mijn onderzoek aan het licht kwamen in een breder kader te plaatsen. Ir. J.
BokdamvandevakgroepTerrestrische Oecologie enNatuurbeheer wilikbedanken
voor zijn begeleiding bij mijn literatuuronderzoek. Drs.J.H. Oude Voshaar van de
DLO-Groep Landbouwwiskunde wil ik bedanken voor zijn hulp en adviezen bij de
statistischebewerking vanhetmateriaal.Metmijn collega'sprof.drs.J.A.J. Vervloet
en ir. Th. Spek van de afdeling Historische Geografie van DLO-Staring Centrum
heb ikvele boeiende en leerzame discussies mogen voeren over het onderwerp van
dit rapport. Ook hen wil ik bedanken voor hun belangstelling en hulp.

Samenvatting

Begrazing is een beheersmaatregel die in het hedendaagse natuurbeheer veelvuldig
wordt toegepast. In feite vormt deze beheersmaatregel een voortzetting van een
eeuwenoude agrarische traditie. De boeren gebruikten eeuwenlang de niet tot
cultuurland ontgonnen gronden voor het weiden van hun vee. Vaak werden deze
weidegronden gemeenschappelijk gebruikt. Ze werden niet actief beheerd. Het vee
begraasde een begroeiing die zich er spontaan vestigde.
De begrazing leidde tot ingrijpende veranderingen in de begroeiing. Op de hogere
gronden veranderden gesloten bossen uiteindelijk in open heidevlakten. Veel van
de voormalige weidegronden worden tegenwoordig als natuurterrein beheerd. Bij
natuurontwikkelingsprojecten worden streefbeelden beschreven die sterk lijken op
de parkachtige halfopen landschappen die in eerste instantie door begrazing
ontstonden.
Er is veel onderzoek verricht naar begrazing als beheersmaatregel binnen het
natuurbeheer.Ditonderzoekheeft waardevoleresultatenopgeleverd.Hetbleekechter
nog moeilijk de effecten van begrazing op de begroeiing op de langere termijn te
voorspellen. Onderzoek aan lopende begrazingsexperimenten biedt onvoldoende
houvast omdat deze experimenten pas sinds dejaren zeventig worden uitgevoerd.
Juistnugrotebedragenwordengeïnvesteerd innatuurontwikkelingsprojecten waarbij
de inzet van begrazing van groot belang is, is inzicht in de effectiviteit van deze
beheersmaatregel op de langere termijn noodzakelijk.
Om na te gaan of historisch-ecologisch onderzoek wel de mogelijkheid biedt om
uitspraken te doen over de effecten van begrazing op langere termijn, is een kort
verkennend onderzoek uitgevoerd. Het doel van deze verkenning was inzicht
verwerven in het functioneren van extensieve begrazing in het verleden. Het ging
hierbij nognietomeengeïntegreerdhistorisch-ecologisch onderzoek.Hetonderzoek
had een bescheiden omvang enbeperkte zich tot de agrarische geschiedenis van de
extensieve begrazing. We probeerden inzicht te krijgen in de intensiteit van de
begrazing, veranderingen in de loop van de tijd in veestapel en begroeiing, en de
mogelijke relaties daartussen.
Ons onderzoek richtte zich op de Midden- en Oost-Nederlandse zandgronden. De
gebruikers van de gemeenschappelijke weidegronden waren in deze regio
georganiseerd inzogenaamdemarken.Zijlegdendeafspraken overgebruikenbeheer
van de gemeenschappelijke weidegronden vast in markenboeken. We hebben ons
bij ons onderzoek vooralsnog tot de informatie in deze markenboeken beperkt.

De weidegronden
Sinds inons land delandbouw werd geïntroduceerd (inhetNeolithicum 4900-2000
v. Chr.) hebben boeren hun vee in de bossen rond hun nederzettingen geweid. De
zwerflandbouw en het grazende vee in het bos veroorzaakten grote veranderingen
indebegroeiing.De soortensamenstelling vanhetbosveranderde. Bovendien werd
de begroeiing steeds opener. In de Romeinse periode bestond de Veluwe al voor
meer dan helft uit een open landschap.
Het bos speelde een belangrijke rol als weide voor de vroegmiddeleeuwse boeren.
Historischebronnenmakenvaakmeldingvanhetdrijven vanvarkensopdeeikelmast
in de bossen. Runderen werden geweid op de meer open plekken in het bos. Door
debosbeweidingtakeldehetbossteedsverderaf. Aanheteindevandemiddeleeuwen
waren veel bossen vrijwel geheel verdwenen. Soms werd nog een poging gedaan
het verval van het bos tegen te gaan door het bos een aantal jaren voor veeweide
te sluiten. Sommige bossen werden zelfs volledig voor veeweide gesloten. Het
Speulderbos,datgespaard bleefvandeondergang,werdin 1547volledigvoorkoeien
en varkens gesloten.
Deweidegrondenbuitenhetboswerdenmeestalveldgrondengenoemd.Zebestonden
uitheide,stuifzanden engroenlanden.Deheide werdvooralgebruikt als weidegrond
voor de schapen. Deze dieren waren in staat op de schrale heiden hun kostje bij
elkaar te scharrelen. De heidebegroeiing werd soms kunstmatig verjongd door de
oudeheidestruiken aftebranden.Deheidestruiken diezichnazo'nbrand verjongden
vormden een aantrekkelijke voedselbron voor de schapen. Door het afbranden en
het kort daarna weer begrazen van de begroeiing, werd deze zo sterk aangetast dat
er zandverstuivingen konden ontstaan. Hoewel ook andere gebruiksvormen van de
heide,zoalsplaggensteken, debegroeiingkonden vernielen, werdenvooral overhet
afbranden van deheide veel verbodsbepalingen uitgevaardigd. Reglementen dietot
doel hadden de stuifzanden te beteugelen werden vooral in de periode 1550-1600
uitgevaardigd.Eenperiode diesamenvielmethethoogtepunt inde schapenhouderij.
Degroenlanden waren debetere weidegronden inhet veld. Deboeren waren zuinig
op deze relatief goede weidegronden. Men verbood er het steken van plaggen.
Aangezien het rundvee wat hogere eisen stelt aan haar weidegronden reserveerde
men degroenlanden voor runderen. Schapen mochten er alleen inde winterperiode
worden geweid. Vanaf de tweede helft van de achtiende eeuw werden de meeste
groenlanden onder de boeren verdeeld. Sinds die tijd horen ze niet meer bij de
gemeenschappelijke weidegronden.
De veeweide bleef niet beperkt tot bossen en velden. Ook het cultuurland werd
beweid. Zodra het hooi van de hooilanden af was mocht men ze als
gemeenschappelijke weidegronden gebruiken.Ookdeakkers,opdeessenenenken,
werden zodra deoogst binnen was gebruikt als gemeenschappelijke weidegronden.
Als er echter gewassen op de akkers stonden dan mocht men niet met vee op de
es.Omhetveetewerenlagrond deeseenwildwal.Elkeboerwas verantwoordelijk
voor het onderhoud van zijn stuk van de wildwal.

10

Depraktijk van de veeweide
Voor de varkenshouderij vormde de eikels die in de herfst van de bomen vielen,
de zogenaamde eikelmast, een belangrijke voedselbron. Afhankelijk van de
hoeveelheid mast werd afgsproken hoeveel varkens elke gewaarde boer in het bos
mocht drijven. Devarkens werdeneerst bijeengedreven omzebrandmerken.Varkens
die illegaal in het bos werden gedreven konden dan eenvoudig worden herkend.
Buiten de periode dat er mast in het bos was, mochten er geen varkens in het bos
gedreven worden. Met de teloorgang van het bos vanaf de middeleeuwen nam het
belang van het akeren van varkens op de mast sterk af. Verschillende historische
bronnen laten dat zien. Ook het aantal bepalingen in de markenboeken neemt na
de zestiende eeuw sterk af.
Er werden in het bos ook runderen en schapen geweid. Deze dieren begraasden de
openplekken.Zewerdenechterookalseenbedreigingvoordebosverjonging gezien.
In percelen waar hout was gekapt mochten gedurende driejaren geen runderen of
schapen geweid worden. Ook werd het bos in het groeiseizoen voor runderen en
schapen gesloten. Waarschijnlijk wilde menjonge loten zover uit laten groeien dat
ze niet langer aantrekkelijk waren voor het vee. Men vond, zo blijkt uit de regels,
schapen schadelijker voor het bos dan runderen.
Er waren nauwelijks restricties voor de runderweide in de groenlanden. In slechts
eenenkelemarkwerdhetaantalrunderendatmenmochtweiden,beperkt.Hetweiden
vanvarkensinhetveldwasaanveelmeerregelsgebonden.Aangeziendewroetende
varkens veel schade aan debegroeiing kunnen aanrichten moesten devarkens vaak
eenring ofkram door de snuit.Hierdoor konden zenietmeerin debodem wroeten.
Deschapenhouderij hadtotindeVroegeMiddeleeuwen maareenbeperktebetekenis.
Vanaf de veertiende eeuw, met de opkomst van de wolindustrie, nam de betekenis
vandeschapenhouderij geleidelijk toe.Misschienkwamdeschapenhouderij aleerder
op. Hiervoor geven de markenboeken enkele aanwijzingen. Veranderingen in de
begroeiing hebben daarbij misschien een grotere rol gespeeld dan de opkomst van
de wolnijverheid. Het hoogtepunt van de schapenhouderij viel in het begin van de
zestiendeeeuw.ToenliepeneropdeVeluweenormekuddesrond.Dezegrotekuddes
veroorzaakten veel problemen voor de marken. De regels over schapenweide in de
markenboeken nemen in de periode 1550-1600 sterk toe. Maar liefst 70% van alle
bepalingenindemarkenboeken overveeweideheeft betrekking opdeschapenweide.
Naast regels over waar men wel en niet mocht weiden werden ook regels
uitgevaardigd overhetmaximumaantal schapen datmenmochthouden.Erzijn geen
aanwijzingen dat deweidende schapen schadetoebrachten aande heidebegroeiing.

Begrazingsdruk
Het bleek moeilijk uit de markenboeken af te leiden hoe groot de begrazingsdruk
was. Voor een bepaling van de begrazingsdruk was het nodig dat we konden
berekenen hoeveel dieren ermochten worden geweid. Datkon alleen indie marken
waarvan de markenboeken informatie gaven over zowel het aantal waardelen als
het aantal dieren dat men per waardeel mocht houden. Daarnaast moesten we
vaststellen wat het areaal weidegronden was. Bedacht moet worden dat de
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zeggingskracht van de markenboekenbeperkt,isomdatnietduidelijk isinwelkemate
regelsovertreden werdendanweldemaxima inhetgeheelnietgehaald werden.
Voordebosweidebleek hetgeheel onmogelijk debegrazingsdruk vastte stellen.
Erwerdengeenmaximaaanhetaantalteweidendierengesteld.Hetaantalvarkenswerd
jaarlijks bepaald aan de hand van de beschikbare hoeveelheid mast. Voor runder- en
schapenweideinhetboswerdenalleenbeperkingenopgelegdaandeperiodewaarinmen
mocht weiden.
Voor derunderweide opdeveldgronden kunnen weeveneens de begrazingsdruk niet
vaststellen,webeschikkendaarvooroverteweiniggegevens.Overdeintensiteitvande
schapenweidehebbenwewatmeerinformatie.Erbestaatenigverbandtussenhetareaal
drogeveldgrondenenhetmaximumaantalschapendatgehoudenmochtworden.Wekomen
opeenverhouding vanongeveer 2schapenperha.drogeveldgronden.Inmarkenmet
veelstuifzanden werdenechterminder schapen gehouden.
Demarkenboekenblekenveelinformatietebevattenoverdewijzewaaropdeboerende
gemeenschappelijke weidegronden. Ze geven ook informatie over detoestand van de
begroeiinginrelatietothetgebruikdatdeboerenervanmaakten.Hetvaststellenvande
begrazingsintensiteitbleekeenmoeilijkeopgave.Hiervoorisnaderonderzoekaanandersoortigebronnennoodzakelijk.Welkondenweveranderingenindeveestapel,debegroeiingenderelatiedaartussenvaststellen.Hetverdwijnen vanhetbosleiddetoteensterke
afnamevanhetgebruikomvarkensopdemastinhetbostedrijven.Deopkomstvande
schapenhouderijliepparallelmetdeproblemenrondzandverstuivingen.Bovendienbleek
uitdemarkenbepalingendatdeopkomstvanschapenhouderijmisschienookmeerecologischedaneconomischeoorzakenheeft gehad.
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1 Inleiding

1.1 Begrazing
Begrazing staatinhethedendaagsenatuurbeheer sterkindebelangstelling. Begrazing
wordtnamelijk gezien alsdebestebeheersmaatregel omtoteenintegraalbeheervan
natuurgebieden te komen. Dat is een beheer dat zich over het gehele natuurgebied
uitstrektennietbeperktblijft toteeningreepineenbepaaldbegrensd terreingedeelte.
Begrazing wordtsindsdejarenzeventigtoegepast.Ineersteinstantiewerd begrazing
vooral toegepast met als doel cultuurhistorische landschappen, zoals heidevelden,
te behouden'. Hierbij werd dan ook in veel gevallen teruggegrepen op historische
vormen van begrazing met landbouwhuisdieren .Tegenwoordig, globaal vanaf de
jaren tachtig, wordt begrazing meer toegepast binnen de doelstellingen van
natuurontwikkeling3. Bijnatuurontwikkeling wordt gestreefd naar meer natuurlijke
enmeercompleteecosystemen waarindemenszoweinigmogelijk ingrijpt.Extensievebegrazing sluit daar goed bij aan. Uitgangspunt isdat devegetatiestructuur door
begrazing oplandschapsschaal wordt bijgestuurd4. Er wordt hier niet meer meteen
kudde rondgetrokken of op een beperkt terreingedeelte door maaien of plaggen
ingegrepen. De grazers kunnen binnen een begrensd gebied zelf hun graasgedrag
bepalen.Desamenstellingenderuimtelijke structuurvandevegetatiewordtuitsluitend indirect gestuurd doormanipulatie vandegrotere wilde en/of tamme herbivore
fauna. Dat wil zeggen dat demenselijke bemoeienis zich beperkt tot dekeuze voor
bepaalde diersoorten en het 'instellen' van een bepaalde begrazingsdruk.
Doorhet specifieke graasgedrag van dekuddekaneen meergevarieerde begroeiing
ontstaan. De dieren grazen namelijk op de ene plek vaker dan op de ander plek, ze
hebben specifieke latrineplekken en mijden sommige terreingedeelten. Dit leidt tot
een kleinschalige variatie in vegetatie, die voor verschillende organismen gunstig
is5. Het beheer is er over het algemeen op gericht het dichtgroeien van een gebied
metbostevoorkomen.Debedoelingisdatermeergedifferentieerde, halfopen, parkachtige landschappen ontstaan.

1 Van Wieren et al., 1989.
2 Van de Veen en Van Wieren, 1980;zie ook: De Lange en Teerink, 1979.
3 Van Wieren et al., 1989.
4 Bal et al., 1995.
5 Beije et al., 1994:246.
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1.2 Begrazing in historisch perspectief
Begrazing vannatuurterreinen, inwelkevorm danook,kaneigenlijk gezien worden
als een vervolg opeen eeuwenoude agrarische traditie. Bij deze traditie gebruikten
de boeren de niet tot akkerland ontgonnen gronden voor het weiden van hun vee.
Het waren gemeenschappelijke weidegronden. Ze waren niet opgedeeld in
afzonderlijke percelen maarwerdendoordeboerengezamenlijk gebruikt.Heteigendomvandiegrondenkoninhandenzijnvandegezamenlijke boerenmaarzekonden
ook in eigendom bij een ander zijn (zie verder par. 3.1).
De gemeenschappelijke weidegronden waren relatief extensieve weiden. Het vee
begraasde een begroeiing die zich spontaan vestigde. Er was geen of nauwelijks
sprake van een actief beheer vandebegroeiing door inzaaien, verzorging ofbemesting.Ditwasoverigensbepaaldgeenuitzonderlijk verschijnsel.Overdegehelewereld
wordt vee geweid in natuurlijke vegetaties. Het gebruik van kunstweiden, zoals in
ons land thans zo vanzelf sprekend is, komt mondiaal gezien slechts sporadisch
voor6.
Hoewel het hier dus ging om weidegronden met een spontane begroeiing, kan niet
zonderenigenuancegesprokenwordenvaneennatuurlijke begroeiing.Deextensieve
beweiding had wel degelijk gevolgen voor de samenstelling van de begroeiing. In
het dekzandgebied, waartoe ons studiegebied behoort (zie par. 1.6), lagen de
gemeenschappelijke weidegronden vooral op de onvruchtbare en of nattere delen
vanhetlandschap.Dedrogeen meervruchtbare bodems waren als akkerin gebruik
genomen. Dit waren de plaatsen waar de rijkere bossen met beuk en eik (Fagoquercetum) konden groeien. De armere eiken-berkenbossen (Querco roboris
betuletum) bleven over als gemeenschappelijke weidegronden .
De oorspronkelijke bosvegetatie werd afhankelijk van de aard, duur en intensiteit
van de antropogene inwerking en afhankelijk van haar eigen regeneratievermogen
sterkerofzwakkeraangetast.Hetweiniggedifferentieerde oorspronkelijke boswerd
doordegrotediversiteitaanlandbouwgebruiksvormen omgevormdtoteenlandschap
met talrijke, kleinschalig gedifferentieerde, vervangingsgemeenschappen. Hoewel
de mate van natuurlijkheid van deze halfnatuurlijke landschappen wel eens ter
discussie wordtgesteld, waserweldegelijk sprakevaneenecologische verrijking .
Uiteindelijk ontwikkeldendeweidegrondeninhetdekzandlandschapzichvangesloten
bos tot open heide. Dit ging via verschillende ruimtelijk sterk gedifferentieerde
tussenstadia. Deeindeloze paarse heidevlakten op de zandgronden vormden hierbij
op veel plaatsen het 'eind' stadium. Op die plaatsen waar het gebruik te intensief
was, kon de vegetatie zelf zo sterk worden aangetast dat de wind vat kreeg op de
zandbodem en het zand ging stuiven. Hierdoor konden er uitgestrekte zandverstuivingen ontstaan. Op negentiende-eeuwse kaarten van de dekzandlandschappen
indeprovincies Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel enDrenthe zijn uitgestrekte

6 Mörzer-Bruins, 1973.
7 Pott & Hüppe, 1991: 35.
8 Pott & Hüppe, 1991;Lindbladh & Bradshaw, 1995.

14

heideveldenmetplaatselijk zandverstuivingen zichtbaar.Halverwegedevorigeeeuw
besloegen ze in Nederland een oppervlakte van maar liefst 600 000 ha.
Hoeweldeheidemisschienwelhetmeestbekendelandschapstype isdatzijn ontstaan
dankt aan de gemeenschappelijke weide waren er in het verleden ook elders in ons
land gronden ingebruik alsgemeenschappelijke weide.Zelagenbijvoorbeeld inde
uitgestrekte komgebieden in het rivierengebied of op de kwelders, de schorren en
indeduinenlangsdezeekust9.Overhet algemeenkangezegdworden datdeweidegronden lagen op plaatsen die voor akkerbouw minder geschikt waren. Ze werden
te vaak overstroomd, het was er te nat of de bodem was er te onvruchtbaar.

1.3 Extensieve weidegronden in het natuurbeheer
Veelvandezeextensieve weidegronden wordentegenwoordig alsnatuurgebiedbeschermd.Tedenkenvaltaandebefaamde 'koelanden' langsdeVecht,debegraasde
kwelders langs dekust, de uitgestrekte heiden op de Veluwe en de kalkgraslanden
in Limburg. In deze natuurterreinen is de natuurwetenschappelijke waarde mede
ontstaan dankzij hetvroegere agrarische gebruikenkanvoortzetting van dat beheer
spectaculaire resultaten opleveren, zoals bijvoorbeeld door het toepassen van
schapenbeweiding op kalkgraslanden in Zuid-Limburg10.
Het beeld waarnaar bij natuurontwikkelingsprojecten wordt gestreefd lijkt vaak op
de landschappen die in eerste instantie onder invloed van begrazing zijn ontstaan.
Er worden in de streefbeelden namelijk halfopen parkachtige landschappen
beschreven, die sterke gelijkenis vertonen metdelandschappen waartoe demiddeleeuwse bosweide leidde11. Hier is dus niet zozeer sprake van een streefbeeld dat
refereert aan een natuurlijk landschap, maar meer van een beeld dat refereert aan
eenlandschapdatisontstaanonderinvloedvaneeneeuwenoude agrarischetraditie.
Inons studiegebied vormen heideterreinen methunvennen, stuifzanden enjeneverbesstruwelen derestantenvandevoormaligegemeenschappelijke weidegronden.Ze
hebben thans een hoge natuurwetenschappelijke waarde die ze vooral danken aan
de grote voedselarmoede. De natuurlijke voedselarmoede van deze zure zand- en
leemgronden, werd nog versterkt doordat de mens hier eeuwenlang nutriënten aan
debodemheeft onttrokken.Dankzij devoedselarmoedekunnenopdeheidezeldzame
plantenendierenvoorkomen.Hetbelangvanheide,stuifzand enjeneverbesstruwelen
isdelaatstejarenextratoegenomendoordatvoedselarmevegetatietypenelders vrijwel
geheel verdwenen zijn. Naast de natuurwetenschappelijke waarden, hebben heideterreinen ook een grote landschappelijke betekenis. Ze behoren niet voor niets tot
dedrukstbezochtenatuurgebieden12. Vrijwel elkewandelaarkentdepaarsevlakten
en weet te vertellen over de herder die met zijn schaapskuddes over de hei trok.

9 Schoort, 1979en 1986;Harten, 1995;Bakker, 1989;Augustyn, 1995.
10Hillegers, 1993.
11PottenHüppe, 1991: 23.
12Beije et al., 1994.
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Door ontginning enbebossing vanaf detweedehelft vandenegentiende eeuw ishet
grootste gedeeltevandevroegere heideveldenverdwenen.Thansisnogzo'n 42000
haheideover.Deovergebleven heidegebieden wordennubedreigd door eutrofiëring
enverzuring.Dezokarakteristiekevoedselarmoedevanheideveldenisdaardooronder
grote druk komen te staan. Vele soorten planten en dieren die afhankelijk zijn van
datvoedselarmemilieu,zijn sterkachteruitgegaan. Eenvandemeestinhetoogspringendeveranderingen isweldevergrassing van deheide.Hierdoor ontstaan soortenen structuurarme vegetaties, waarin voor de specifieke soorten van deheide minder
of geen plaats meer is. Naast vergrassing vormt ook de natuurlijke successie een
bedreiging voor het voortbestaan vandeheide.Als beheersmaatregelen achterwege
blijven groeit heide namelijk langzaam maar zeker dicht met bos. Dit natuurlijke
proces wordt door de eutrofiëring versneld. Daarnaast vormt de verlaging van het
grondwaterpeil in aangrenzende landbouwgebieden vooral voor de natte heide een
bedreiging.
Omheideterreinen tebehouden moeten opde eerste plaats zogenaamde uitwendige
maatregelen genomen worden die gericht zijn op een reductie van atmosferische
depositieenhettegengaan vanverdroging.Daarnaast zaleen(intern)beheermoeten
worden gevoerd dat gericht is op het afvoeren van voedingsstoffen. Bovendien is
eenregelmatige verjonging van deheideplanten noodzakelijk om heidekeverplagen
tekunnenvoorkomen.Hierbijkankennisvanhetvroegeregebruiknuttige informatie
opleveren. Het vroegere gebruik van deheide had namelijk tot gevolg dat de heide
zichkon handhaven en uitbreiden. Erwerden namelijk doorlopend voedingsstoffen
1^

aan de bodem onttrokken en de heidestruiken konden zich regelmatig verjongen .

1.4 Probleemstelling
Onderzoek aan begrazing in de praktijk heeft veel waardevolle kennis opgeleverd.
Op de eerste plaats werd natuurlijk veel onderzoek verricht naar de effecten van
begrazing14. Uit dergelijk onderzoek bleek onder andere dat juist begrazing met
runderen een effectieve beheersmaatregel is om vergrassing van de heide tegen te
gaan15. Mogelijk maakt begrazing van heide zelfs het kostbare machinale plaggen
overbodig. Het onderzoek richtte zich ook op de meest effectieve wijze waarop
begrazingmoestwordenuitgevoerd.Zobleekhetrondtrekken meteen schaapskudde
nietper senoodzakelijk voor het instandhouden vanheide.Goed heidebeheer blijkt
ookmogelijk meteen,eenvoudigeruitvoerbare,jaarrondbegrazing met heideschapen
binnen een raster17. Ook werd veel aandacht besteed aan de voedselbehoefte van
het vee, de eventuele noodzaak voor bijvoederen en de samenstelling van de
1o

weidegronden .

13Pott en Hüppe, 1991:192.
14Bijvoorbeeld: Van der Bilt, 1986; Bekker en Bakker, 1989; Lange en Teerink, 1979.
15Van der Bilt, 1986.
16Bokdam en Gleichman, 1989.
17 Van der Bilt, 1986.
18 Bokdam en Meurs, 1991;Bokdam en Wallis de Vries, 1992.
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De resultaten van begrazingsbeheer worden in hoge mate beïnvloed door de
intensiteit19. Verder onderzoek isnodig omvast te stellen welke effecten begrazing
op de langere termijn heeft op de vegetatieontwikkeling .Juist nu grote bedragen
wordengeïnvesteerd innatuurontwikkelingsprojecten, waarbijbegrazingeenbelangrijke rol speelt, is inzicht in de effectiviteit van deze beheersmaatregel noodzakelijk.
Monitoring van de effecten van begrazing levert daartoe, zoals hierboven reeds is
geïllustreerd, belangrijke kennis op. De relatief korte periode, waarin de huidige
begrazing alsnatuurbeheersmaatregel istoegepast,beperkt echterde mogelijkheden
om voorspellingen te doen over de effecten op de langere termijn.
Om effecten over de langere termijn te kunnen 'monitoren' bieden historische
gegevens misschien waardevolle informatie. In tegenstelling tot het monitoren van
lopende begrazingsexperimenten, biedt historisch onderzoek de mogelijkheid om
veranderingen inecosystemenoverlangetijdsperioden tevolgen,zodatbetrouwbaarderuitsprakenoverdelangetermijneffecten vanbeheersmaatregelenkunnen worden
gedaan21. Bij deinterpretatie van dehistorische gegevens isechter ook de informatiediemethetmonitorenvandehuidigebegrazingsexperimenten isverkregenonmisbaar. Door kennis uit het actuele begrazingsonderzoek te koppelen aan historische
gegevens over extensieve begrazing als landbouwbedrijfsvorm kan een completer
beeld worden verkregen van de gevolgen die begrazing heeft op de begroeiing.
Bovendienkandoorhetbestuderenvandehistorischebedrijfsvormen vandelandbouwendemens,diezijnveelietgrazenopdeheide,eenbeterbegripverkregen worden
van de thans in het veld zichtbare fysiognomische en floristische structuur van de
vegetatie22.
Kennis van het historische beheer kan zo een bijdrage leveren aan het behoud van
natuurgebieden met een antropogene herkomst . Onderzoek dat op het grensvlak
vandehistorischeenecologische wetenschappen wordtuitgevoerd, wordt gerekend
tot de historische ecologie, een vakgebied dat historische ecosystemen bestudeert
(kader)24.
Systematisch onderzoeknaarhistorischebegrazingvanextensieveweidegrondenen
de gevolgen daarvan voor de begroeiing is schaars. Er zijn wel, jammer genoeg
slechts enkele, studies verricht waarin de, onder invloed van extensieve begrazing
ontstane, landschappen centraal staan. Een zeer inspirerend voorbeeld is de studie
van Pott en Hüppe25. Deze studie is gericht op de door beweiding ontstane landschappen (Hüdelandschaften) inNoordwest-Duitsland. Eenvoorbeeld ineigenland
is de studie van Hillegers naar het fenomeen 'heerdgang', de dagelijkse rondgang
9A

vaneenherder metzijnkudde,inZuid-Limburg .Beide studies gaan echter vooral
in op de ontwikkeling van de begroeiing. Hillegers doet nog wel een poging de
19Beije et al., 1994:246.
20 Van Wieren et al., 1989.
21 During en Joosten, 1992.
22 Pott & Hüppe, 1991:12.
23 Schouten, 1994.
24 Dirkx et al., 1992.
25 Pott en Hüppe, 1991.
26 Hillegers, 1993.
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Historische ecologie
Historischeecologieishetvakgebieddatzichrichtopecosystemeninhetverleden.Dezezijn thansvaakverdwenenofgedegenereerd enkunnendanookniet
meer met de binnen de ecologie gangbare methoden worden bestudeerd. Er
wordtdaarentegenvooralgebruikgemaaktvanzogenaamdehistorischebronnen:
kaartenengeschrevenstukken,maarookvanderesultatenvanpaleo-ecologisch
en bodemkundig onderzoek.
Historisch-ecologisch onderzoek heeft tot doel de oorsprong van relicten in
natuurenlandschapteverklaren.Onderzoeknaarhetvroegerefunctioneren van
ecosystemen kan helpen het actuele beheer te verbeteren. In het algemeen is
hetechtervooralderecenteaandachtvoornatuurontwikkeling dieeen behoefte
heeft gecreëerd aan historisch ecologische-kennis. Het gaat dan om de vraag
wat de sturende processen in de natuur zijn (geweest), welke rol de mens
speelde, welke 'invulling' metplante-en diersoorten het gevolg isgeweesten
welke veranderingen door de tijd heen hebben plaatsgevonden.
Wathetonderzoeksobjectendegebruiktemethodenbetreft,bestaanerduidelijke
overeenkomsten tussenhistorische ecologieenhistorische geografie. Analoog
aandewerkwijze diebinnendezelaatstedisciplinegebruikelijk is,kunnenook
bij historisch-ecologisch onderzoek driebenaderingen worden onderscheiden:
* deretrogressievebenadering,waarbijinzichtwordtverkregenineenhistorische situatie (reconstructie);
* deretrospectievebenadering,waarbijeenactuelesituatievanuithetverleden
wordt verklaard;
* de chronologische benadering, waarbij gaande van het verleden naar het
heden de ontwikkeling wordt beschreven.

betekenis, die de heerdgang moet hebben gehad, opgrond van veldnamen nader te
analyseren. Maar in beide studies ontbreekt een historische analyse van de grootte
ensamenstelling vandekuddesendeintensiteit waarmeedegrondenwerdenbeweid.
Landbouwhistorici zijn wel dieper ingegaan op de samenstelling van de veestapels
inhetverleden endeveranderingen daarin.Roessingh analyseerde decijfers vande
97

veetelling inhet Kwartier vanVeluwediein 1526werd verricht .Slichervan Bath
gaat in op de veehouderij in Overijssel28. Bieleman heeft de ontwikkeling van de
veehouderij in Drenthe uitvoerig geanalyseerd29. In zijn recente overzichtswerk
overdelandbouw inNederland, geeft hijonder andere eenoverzicht vandeontwik27 Roessingh, 1979.
28 Slicher van Bath, 1957.
29 Bieleman, 1987.
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kelingen in de veehouderij in Nederland30. In de genoemde landbouwhistorische
studieswordtechterhetaccentvoornamelijk gelegdopdelandbouwkundige aspecten
van de ontwikkelingen in de veehouderij. Aan het functioneren van de extensieve
begrazing in het verleden en de relatie tussen begrazing en de begroeiing van de
veldgronden is tot nu toe nog weinig aandacht geschonken.

1.5 Doelstelling
Het doel van deze studie is aan de hand van historische bronnen inzicht te geven
in het functioneren van extensieve agrarische begrazing in het verleden. Het gaat
hiernognietomeengeïntegreerdhistorisch-ecologisch onderzoek.Dezekortestudie
heeft slechts een verkennend karakter, waarbij wordt geprobeerd meer inzicht te
krijgen indebruikbaarheid van historische bronnen. Het onderzoek beperkt zichin
dezefase totdeagrarischegeschiedenis vandeextensievebegrazing.Hetgaat daarbij
vooral om beantwoording van de volgende vragen:
— hoe intensief werd begraasd;
— watvoorsoortveranderingentraden indeloopdertijd op(intensivering,extensivering, andere diersoorten);
— tot welke veranderingen in de begroeiing leidde dat;
— werdenaanpassingeninaardenintensiteitvanbegrazingveroorzaaktdooreconomische of ecologische veranderingen.

1.6 Keuze van het studiegebied
Debeschikbaarheid vanmarke-archieven,diemogelijk veelinformatie zoudenkunnen
bieden, maakte een keuze voor de noordelijke zandgebieden aantrekkelijk. De
landbouwgeschiedenis van Drenthe is inmiddels goed bekend dankzij het werk van
Bieleman dieinzijnproefschrift onderanderedeDrentseWillekeuren (vergelijkbaar
met onze Markerechten) voor de periode na 1600 heeft bestudeerd . De Drentse
Willekeurenvanvóór 1600alsmededeDrentseOrdelenverwerktSpekinzijnproefschrift . Voor ons onderzoek konden we over de voorlopige resultaten van zijn
werk beschikken.
Ons onderzoek heeft zich op de Midden-Nederlandse zandgronden gericht. Van
zowel de Gelderse als de Overijsselse marken is een groot aantal markenboeken in
druk verschenen. Dit maakte het mogelijk inrelatief korte tijd van een groot aantal
marken gegevens te verzamelen. We zullen overigens regelmatig een blik over de
grens met Drenthe werpen zodat we onze bevindingen in Gelderland en Overijssel
in een wat breder perspectief kunnen plaatsen.

30 Bieleman, 1992.
31 Bieleman, 1987.
32 Spek, i.v.

19

1.7 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de bronnen die wij voor ons onderzoek
gebruikt hebben. In het verlengde daarvan wordt in hoofdstuk 3 stil gestaan bij de
organisatievanhetgebruik vandegemeenschappelijke weidegronden.Hierbijkomen
de eigendoms- en gebruiksrechten aan bod. De marken, waarin binnen ons
studiegebied het gebruik georganiseerd was, komen daarbij uitvoerig aan bod. Uit
deze marken zijn namelijk onze belangrijkste informatiebronnen afkomstig: de
markenboeken. In hoofdstuk 4 worden de gemeenschappelijke weidegronden
beschreven. Wegaan daarbij inophet gebruik enbeheer van deze gronden. Daarbij
zal vooral aandacht worden gegeven aan de maatregelen die men nam om de
begroeiing van de weidegronden te beschermen. Achtereenvolgens komen het bos,
de veldgronden en de weidegronden in het cultuurland aan de orde. In hoofdstuk
5komenverschillende aspectenvandeveeweideaanbod.Wegaanookhieruitvoerig
in op de verschillende regels die werden vastgesteld om de veeweide op de
gemeenschappelijke weidegronden ingoedebanenteleiden.Inhoofdstuk 6proberen
wezichttekrijgen opdebegrazingsdruk. Inhoofdstuk 7ten slotteworden conclusies
getrokken en enkele aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan.

20

2 Bronnen

Het onderzoek startte met een uitgebreide literatuurstudie. Zoals in paragraaf 1.4
al werd aangegeven bestaat erweinigliteratuur die direct oponsonderwerp betrekking heeft. Er is echter wel literatuur beschikbaar waar ons onderwerp zijdelings
aandeordekomt.Hetbetreft literatuur ophetgebiedvanpaleo-ecologie,agrarische
geschiedenis en historische geografie.
Bij het gebruik van literatuur is sprake van secundaire bronnen. De gebruikte
informatie is door de auteur(s) geïnterpreteerd. Foutieve interpretaties zijn niet uit
te sluiten. Het gebruik vanprimaire bronnen, deoriginele archiefstukken, heeft het
voordeel dat we zelf kunnen interpreteren.
Bijditonderzoekisdenadrukgelegdopéénspecifieke categorie:demarkenboeken.
In deze markenboeken werden de besluiten die in de markevergaderingen werden
genomen, opgetekend. Marken waren in ons studiegebied organisaties die gebruik
en beheer van de gemeenschappelijke weidegronden regelden. Er mag worden
verwachtdatmarkenboekeneengoedbeeldgevenvandeorganisatievandeveeweide
enhetgebruikvandegemeenschappelijke weidegronden.Inhetvolgende hoofdstuk
zal uitvoerig op de marken worden ingegaan.
Hetonderzoek isompraktische redenen grotendeels beperktgebleven totdeindruk
verschenenmarkenboeken.DemeesteGeldersemarkenboekenzijnindrukverschenen
(zie aanhangsel 4). Sloet heeft twintig jaar gewerkt aan de uitgave hiervan33. De,
toendertijd nog op op verschillende plaatsen bewaarde, markearchieven zijn door
hem opgespoord, verzameld en bewerkt. De gedrukte uitgave bevat de originele
teksten. Aangezien interpretatie achterwege bleef kunnen wevanprimaire bronnen
spreken. Bij elke marke hoort een inleiding met een opsomming van de
getranscribeerdearchieven.Ookdemarkerechtendiereedseerderwarengepubliceerd,
zijn opnieuwindeuitgavevanSloetopgenomen.Ditwerkisdaardoorzeercompleet.
Van Overijssel zijn helaas slechts enkele markenboeken in druk verschenen (zie
aanhangsel 4). Deze zijn uitgegeven in de reeks 'Overijsselsche Stad-, Dijk- en
Markeregten' van de 'Vereeniging Tot beoefening van Overijsselsch Regt en
Geschiedenis', ook hier is steeds de originele tekst getranscribeerd zodat we van
primaire bronnen kunnen spreken. Aangezien we van Overijssel niet over zo'n
compleetoverzichtbeschikken alsvanGelderlandiseenkorteverkenningvanenkele
niet in druk verschenen markenboeken uitgevoerd. Ook werden enkele andere op
marken betrekking hebbende archieven geraadpleegd.
Incidenteel zijn nogenkele anderebronnen geraadpleegd, zoalshet Oorkondenboek
vanOverijssel endatvanGelreenZutphen.Indeoorkondentroffen wevooralzaken
aan over de schenking van onroerende goederen. Voor onze vragen boden de
oorkonden weinig bruikbaar materiaal.

33 Gelderse Markerechten I en II.
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Demeeste informatie voorons onderzoek werd aldus uit degeraadpleegde markenboekenverzameld.Bijhetgebruikvandemarkenboeken moetenenkelekanttekeningen worden geplaatst. Allereerst blijkt dat ze niet compleet zijn overgeleverd.
Markenboeken werden tot inde achttiende eeuw door demarkerichter bewaard. Bij
deoverdracht vanhetmarkerichterschap werdenderelevante stukken aandenieuwe
markerichter overgedragen. Er raakten echter ook stukken kwijt. In 1758 gaven
Ridderschap en Steden in Overijssel richtlijnen voor het bewaren van
markearchieven34. In verschillende markenboeken die wij hebben geraadpleegd,
wordtverwezennaareenouderexemplaardat,bijvoorbeeld door oorlogshandelingen,
verloren is gegaan. In de mark van Weenum werd bijvoorbeeld, aan het eind van
de zestiende eeuw, een markereglement opgesteld, omdat deze marke In tydenvan
criig ende oorloch hebben verlooren ende binnen quiit geworden deerf]genamen,
bueren enmaelluyden vanWenum endeWenemermercktoffgemeyntehaerbuerboock
mytallehareschriften endebuerrechten tzamen35. Ook washet niet ongebruikelijk
dat de afspraken helemaal niet werden opgetekend. In de buurschap van Ernst en
Westendorp werd nog in 1720 opgetekend dat de slechte toestand van de gronden
werd veroorzaakt door het feit dat ze hier nooit schriftelijke boerregten hadden
vastgelegd, maar altijd het boerregt naar oude gebruiken hadden onderhouden36.
Wanneer we aan de hand van de markerechten willen vaststellen in welke periode
een bepaalde regeling werd uitgevaardigd, dan moeten we er dus rekening mee
houden dat we misschien niet volledig geïnformeerd zijn.
Ookmogenweernietvanuitgaandatdeafwezigheid vanregelsvoorbepaaldezaken
inhoudt dat die zaken niet bestonden. Het is zeer wel mogelijk dat gedurende lange
tijd al wel een bepaald gebruik bestond, bijvoorbeeld veeweide in het bos, zonder
dat er een noodzaak was dat gebruik aan banden te leggen. In het Hoogsoerense
bos wasbijvoorbeeld indediversereglementen dieindeperiode van 1482tot 1600
werdenopgetekend,nietsvastgelegdoverveeweide.Pasvanaf 1600werdenerregels
voor de veeweide uitgevaardigd. Dan wordt het weiden van schapen in het bos
gedurende een gedeelte van het jaar verboden. Een jaar later werd al besloten dat
er gedurende driejaar geen enkele veeweide wastoegestaan. Waarschijnlijk had de
nog ongereguleerde veeweide van vóór 1600dermate ernstige gevolgen gehad, dat
na 1600 vrij ingrijpende maatregelen nodig waren.
Wanneer we de bepalingen in de marken in hun algemeenheid bekijken dan zien
wezowelinGelderland alsinOverijssel daterindeperiode 1600-1650 opmerkelijk
veelmarkereglementen zijn opgetekend (fig. 1;dewatlagereaantallenin Overijssel
hangensamenmethetfeitdatvanOverijssel slechtseenbeperktaantal markenboeken
is uitgegeven). Ook in Drenthe bleek in de periode 1600-1700 een groot aantal
-j'y

markereglementen te zijn uitgevaardigd. De echte top lag hier omstreeks 1640 .
De geleidelijke afname die wij in ons studiegebied waarnemen, verliep in Drenthe
wat meer golvend, een tweede stijging in het aantal markereglementen vond daar
in de periode 1770-1810 plaats. De opleving in het aantal markereglementen lijkt

34 Mensema, 1978.
35 Gelderse Markerechten I: 4.
36 Gelderse Markerechten I: 376.
37 Bieleman, 1987:36.
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samen te hangen met perioden van economische voorspoed (1500-1650; 17501800) . In die perioden was waarschijnlijk de druk op de grond het grootst.
Onderzocht isofbinnenonsstudiegebied eenuitsplitsing naarregiomeer informatie
zouopleveren.ZowelbinnenGelderland alsOverijssel kunnen immers verschillende
landschappelijke eenheden worden onderscheiden.Eenuitsplitsing naarregio bleek
echter geen extra informatie op te leveren. Een schematisch overzicht van de
verzamelde informatie wordtgegeven inaanhangsel 1.Indevolgende hoofdstukken
zal de gevonden informatie verder worden uitgewerkt.
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Fig. 1Aantallen markereglementen in Gelderland en Overijsselper periode

38 Bieleman, 1992:20.
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3 Organisatie van het gebruik

3.1 Eigendoms- en gebruiksrechten
Inbeginselbehoordeheteigendoms-engebruiksrecht vandenietincultuur gebrachte
grondentoeaandekoning.Ditverschijnselstaatbekendalshetzogenaamdewildernisregaal. In hoeverre dit formele eigendomsrecht ook in de praktijk werd uitgeoefend is
onduidelijk. Inenkelegebiedenbakenden delandsherenhunrechten afdoorgebieden
alsforeestaantewijzen.VooralvanafdezevendeeeuwwordeninveelFrankischeoorkondenforeesten metdedaarbijbehorendekoninklijkeoflandsheerlijkerechtenbeschreven.
Dezerechtenhieldennietzozeerheteigendomvaneengebiedin,maarveeleereenverzamelinggebruiksrechten, zoalshetdrijven vanvarkensinhetbos,hetgebruikvanhout,
devisvangstendeontginningvannietincultuurzijndegrondenzondereigenaar . Het
foreestrecht werdvooralgebruiktomhetjachtrechtvankoningofkeizervastteleggen.
Hoewelmenbijhetbegripforestis,debetekenisvanhetEngelse/orertindachtig,aanbos
zaldenken,hoeft hethiernietperseombostegaan40.
Vanaf deelfde eeuwkwamheteigendomsrecht vandewoestegronden inhandenvan
zogenaamde landsheren, zoals deBisschop vanUtrecht (Overijssel enDrenthe) ende
GravenvanGelre(Gelderland).Nogweerlaterkwamheteigendomsrechtopveelplaatsen
inhandenvaneenlokale heerlijkheid41.
Opdeniet-ontgonnengrondenkondendeboerenuitdeomgevinggebruiksrechtenuitoefenen.Zoblijktuitoorkondenuitdetwaalfdeeeuwdateigenarenvanlanderijen grenzend
AD

aanongecultiveerdland,gebruiksrechtenlietengeldenopdieongecultiveerdelanden .
Eldersverleendendehofheren aanhunhorigenrechtenophetgebruikvandebossen.Al
indeachtste ennegende eeuwkwamhetvoordatboeren,tegenbetaling,hun varkens
indebossenvaneenheermochten drijven43.
Marken,dieindezestudiecentraal staan,duikenpasvanaf deHogeMiddeleeuwen in
schriftelijke bronnen op.Inonsstudiegebied wordtin 1335voorheteerstmeldingvan
een marke gemaakt. In datjaar wordt demarke Weenum (in Gelderland) genoemd44.
Eldersisvanaf detweedehelft vandedertiendeeeuw sprakevanmarken.Slichervan
Bath leidde daaruit af dat in die periode de marken, als organisaties rond de
gemeenschappelijk gebruikte gronden, zijn ontstaan45. Verschillende andere auteurs
hebben zichaangesloten bijhetbeeld datheeft SlichervanBathheeft geschetst46.

39 Buis, 1985:26.
40 Slicher van Bath, 1987:83.
41 Renes, 1992.
42 Slicher van Bath, 1944:147.
43 Slicher van Bath, 1987:58.
44 Gelderse Markerechten I:3.
45 Slicher van Bath, 1944.
46 Zie bijv: Rösener, 1986: 146; Vervloet, 1986:20.
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Heringa gaat erechter vanuit dat deboeren van een nederzetting alveel eerder dan
de dertiende eeuw ongeschreven regels moeten hebben gehad voor het gebruik van
het dorpstoebehoren .Het gebruik van die gronden is immers veel ouder (zie ook
paragraaf 4.1.1). Mogelijk zijn deregels zo oud als de nederzetting zelf. Verwacht
magwordendatindeKarolingische periodeeneerdereperioden,toenhet landschap
noggrotendeels uitbosbestond, een striktereglementering vanhetgebruik nogniet
nodig was .Erwaren echter alwel,in ieder geval plaatselijk, enigeregels verbondenaanhetgebruikvandeniet-ontgonnen gronden.Zowerdin801ineenbuurschap
onder Apeldoorn een hoeve met het twaalfde deel van een bos, met de weiden en
alle gebruiksrecht dat volgens recht bij de hoeve hoort, geschonken49. Men had
kennelijk dusalvastgestelde gebruiksrechten. Dieeersteregels waren mogelijk nog
vrijeenvoudigvankarakter.Zebepaalden bijvoorbeeld dat deboeren 's zomersniet
meer vee mochten houden dan 's winters (zieparagraaf 5.3)50. Deafspraken tussen
de boeren werden in de loop van de tijd steeds strakker omschreven en vanaf de
dertiende eeuw ook opgeschreven51. Er ontstond toen echter, aldus Heringa, geen
nieuwe organisatie rond de gemeenschapppelijke gronden, zoals Slicher van Bath
veronderstelde. Er werd slechts een bestaande praktijk op papier vastgelegd.
Degebruiksrechten endeorganisatievanhetgebruikvandeniet-ontgonnen gronden,
zoals dievanaf detweede helft van dedertiende eeuw worden vastgelegd, vertonen
groteverschillen.Dithingwaarschijnlijk sterk samenmetdeinvloed die landsheren
of lokale heren konden uitoefenen.
In het zuiden van ons land hadden de Hertogen van Brabant kennelijk de touwtjes
steviginhanden.Zebeschiktenzoweloverdeeigendoms-,alsoverdegebruiksrechtenopdeonontgonnen gronden.Degebruiksrechten droegenzeoveraandegemeenschappelijke gebruikers, de gemeinten. De gebruikers moesten in ruil voor het gebruiksrecht aan hun heer een bedrag ineens en een jaarlijkse cijns voldoen . De
heer was hierdoor verzekerd van inkomsten zonder dat hij kosten hoefde te maken .Dezeuitgifte vangebruiksrechten vond vooral inhetbegin vande veertiende
eeuw plaats54. Het eigendomsrecht hadden de Hertogen nog inhanden. Wilde men
delenvandegemeint ontginnen danwastoestemmingvandehertog noodzakelijk55.
Bij de gemeenschappelijke weiden buiten de dekzandgebieden lijkt de invloed van
regionale en lokale heren nog sterker te zijn geweest. Zo was het beweiden van
duinvalleienmetjongveeenschapenverbonden aanvergunningendiedoordegraven
van Holland werden verleend56. Ook in het Vlaamse duingebied was het recht op
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beweidinginhanden vandelandsheren, inditgevaldegravenvanVlaanderen.Hier
steldedegraafzelfseenzogenaamde opperduunherderaanomdebeweidingingoede
banen teleiden57. Ook opdekwelders lijkt van zo'n situatie spraketezijn geweest.
Zo werd de gemene weide bij het voormalige Noord-Hollandse eiland Callantsoog
door de Heren van Brederode gereglementeerd en uiteindelijk in 1520verboden .
Ook in ons studiegebied kwam het voor dat de landsheer veel invloed had op de
ongecultiveerde gronden. Dat blijkt onder andere uit een schenking van de Hertog
van Gelre in 1359 aan de geërfden van de maalschap van Lopen en Wiggere. De
maalschap bezat gebruiksrechten op een bos en kreeg van de hertog toestemming
om tot ontginning van het bos over te gaan. De gebruikers van het bos hadden dus
kennelijk van hun landsheer toestemming nodig om het bos te mogen ontginnen .
Elders lijkt het eropdat de gebruikers van de wildernis, deboeren uithet dorp, een
veel meer autonome positie innamen. Zij waren van oudsher gerechtigd tot het
gebruik van de wilde gronden60. Het gebruiksrecht was hier, zonder dat er klaarblijkelijk sprake isgeweest vaneen officiële schenking, inhanden gekomen van de
gebruikers . Er was sprake van een vorm van gewoonterecht dat, in ieder geval
in de praktijk, volledig aan de boeren toebehoorde. Kennelijk hadden hier de
landsheren onvoldoende machtomhet gebruiksrecht opdewoestegronden volledig
in handen te kunnen krijgen. We zien deze vorm dan ook vooral in gebieden die
ver van de machtscentra waren gelegen. Zoals in Drenthe dat op grote afstand lag
vanhetmachtscentrum vanhaarlandsheer,deBisschopvanUtrecht.Soms moesten
de landsheren hun rechten zelfs met enige druk claimen. Zoals in 1561,toen Karel
van Gelre zijn recht op het akeren van vier volle scharen varkens in de marke van
Loenen, moest veiligstellen62.
Misschien mogen we het proces waarin de boeren dan wel landsheren, de gebruiksrechten in handen weten te krijgen, wel in verband brengen met de onduidelijkheid overheteigendomsrecht dieindehoogmiddeleeuwse periodeoptrad.Vanaf
deelfdeeeuwwistennamelijk lokalebestuurders,dezogenaamdemeijers envoogden
vandegrotegrondheren, steedsmeermachtnaarzichtoetetrekken.Degrote afstand
tussen de oude machtscentra en de lokale bezittingen werkte dit uiteraard in de
hand63. Ditverschijnsel wordtwelinverband gebracht metdefalende bescherming
die de grootgrondbezitters hun onderdanen hadden geboden tegen de invallen van
de Noormannen in de negende en tiende eeuw64. Uiteindelijk wisten lokale
bestuurders de macht over de bezittingen volledig te te be,achtigen, zodat de oude
domaniale structuur in verval raakte65.

57 Augustyn, 1995:15.
58 Schoort, 1979:resp. 153; 186.
59 Buis, 1985:29.
60 Sucher van Bath, 1987: 175.
61 Buis, 1985:30.
62 Gelderse Markerechten I, 174-175.
63 Theuws, 1989: 198.
64 Verhulst, 1981;Slicher van Bath, 1987.
65 Bijsterveld, 1990.
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Wemogennietuitsluiten datdegebruikers vandeonontgonnen grondenjuistindeze
periode,waarindedrukopdezegrondentoenamenhetbeschermen vandegebruiksrechtennoodzakelijk was,gebruikhebbengemaaktvanhetmachtsvacuüm. Voortbordurend op de rechten die ze via het gewoonterecht al in handen hadden, wisten ze
wellicht ook de eigendomsrechten verwerven. Sucher van Bath suggereerde al dat
devastleggingvanmarkerechten ookbescherminggaftegenalteopdringerigelandsof lokale heren die de gebruiksrechten wilden bemachtigen . In het noorden
wonnen de boeren, in het zuiden de landsheren.
EensimpeletweedelingtussenZuid-enNoord-Nederland doetoverigens onvoldoende
recht aan de enorme verscheidenheid aan organisatievormen van de marken. Renes
gaf voor deUtrechtse heuvelrug een overzicht van devele mogelijkheden. Hij wees
erbovendien opdatindeloopvandetijd ooknogverschuivingen konden optreden.
Zo was het eigendom van de gemene gronden in Leusden eerst in handen van de
Bisschop van Utrecht, maar kwam het uiteindelijk in handen van de gebruikers .
Inonsstudiegebied lijkt demachtvanlandsherenoverhetalgemeenbeperkt.Lokale
heren hadden hier wel enige invloed in de marken, maar minder absoluut dan bij
degemeinten.Zijwaren éénvandemarkegenoten, zijhetwelvaakde belangrijkste.
Afhankelijk vandemachtvandezelokaleherenwordenverschillendetypenmarken
onderscheiden. Sucher van Bath rekent de marken zoals in Drenthe, waar het
eigendom en het gebruiksrecht in handen was van de boerengemeenschap zonder
dat er lokale heren waren met veel invloed, tot devrije marken .In feite was hier
mindersprakevaneenechteorganisatie,maarmeervaneensituatiewaarindeboeren
van de dorpsgemeenschap het gemeenschappelijke gebruik van de gronden
regelden69. Daar waar een groot-grondbezitter veel invloed had spreekt men wel
van een grondheerlijke marke. De groot-grondbezitter kan de eigenaar van een hof
zijn, die met het bezit van de hof tevens het markerichterschap vervult. Zo drukte
in Overijssel bij een groot aantal marken de Bisschop van Utrecht, als eigenaar van
de horige erven in verschillende marken via het markerichterschap een belangrijk
70

stempel op de marke . Vooral in Overijssel kwam deze situatie veel voor. Ook
grootgrondbezit zonderdeaanwezigheidvaneenhofkontoteengrondheerlijke marke
leiden zoalsbij demarke van Vorden, waardeJonker van Hackfort erfmarkerichter
71

was .
In veel gevallen is sprake van een tussenvorm: de marke heeft kenmerken van een
grondheerlijke envaneen vrije marke.Deze categorie wordt meestal als gemengde
markeaangeduid.Inons studiegebied blijktvolgens BuisdatopdeVeluwedemeeste
marken gerekend kunnen worden tot de vrije marken. In Oost-Gelderland en in
79

Overijssel komen de verschillende vormen verspreid voor .
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zie ook Buis, 1985:228 e.v.
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3.2 De structuur van de marke-organisatie
De marken hadden een specifieke organisatiestructuur waarin het bestuur van de
marke geregeld was. De geërfden, de eigenaren van hoeven met gebruiksrechten
binnen de marke bestuurden de marke. Vaak waren zij niet de feitelijke gebruikers
van de markerechten, dat waren hun pachters .
Hetdagelijks bestuurvandemarkewasinhandenvandeholt-ofmarkerichter.Vaak
waren ertwee markerichters. Dewijze waarop het markerichterschap was geregeld
verschilde sterk. Het hing mede af van de aard van de marke. In grondheerlijke
markenwashetvaak deeigenaarvaneenhof, diehetmarkerichterschap vervulde74.
In dit soort marken was het markerichterschap veelal erfelijk. In Overijssel kwam
deze situatie veel voor75. In vrije marken kozen de markegenoten meestal uit hun
midden de markerichter.
De markerichter aanvaardde zijn ambt door het afleggen van een eed. Met de eed
zwoer de markerichter dat hij de rechten van de marke zou handhaven, de rechten
vandegeërfden zoueerbiedigen enzijn taken trouw uitvoeren.Naasthet dagelijkse
bestuurvandemarkehoordeookdeadministratieervantotde verantwoordelijkheden
van de markerichter. De zorg voor het markeboek was een deel van zijn taak (zie
hoofdstuk 2).Daarnaast was demarkerichter belast methet toezicht opde naleving
van het markerecht. Meestal sprak een college dat door de markerichter werd
voorgezeten recht overmarkezaken. Naast demarkerichter bestond zo'n college uit
de vorsters of gezworenen, die we verderop nog zullen tegenkomen. Ook het uitvoeren van de besluiten die op de markevergadering waren genomen, was een
verantwoordelijkheid van de markerichter76.
Naastdemarkerichter warenernogandereliedenmeteenbestuurstaak indemarkeorganisatie.Ditwarendevorstersofgezworenen.Invrije markenwerdendezelieden
meestal gekozen uit de geërfden. Ze hadden als taak de markerichter met de
uitoefening van zijn ambt te helpen. Ze stonden in de hiërarchie direct onder de
markerichter of waren zijn gelijke. In sommige gevallen werd de markerichter
gekozen uitdegezworenen. Buis spreektinditverband overderelatie markerichter
en gezworenen als eenprimus interpares11'.Een positie vergelijkbaar met die van
de minister-president temidden van zijn ministers.
Buis wijst in dit verband op overeenkomsten tussen de beheersorganisatie van de
marke en de organisatie van Frankische foreesten. In de foreesten had de koning
beambten aangesteld, de zogenaamdeforestarii, die belast waren met het toezicht
op het beheer.Forestarii was het toegestaan om recht te spreken bij overtredingen
waarbijhetbosinhetgedingwas,eenrechtspraak diebuitendegrondheerlijke rechtspraak omkonplaatsvinden. Zekonden uithunmidden eenmagisterforestariorum

73 Buis, 1985:88.
74 Buis, 1985:228 e.v.
75 Slicher van Bath, 1944:97.
76 Buis, 1985:251-253.
77 Buis, 1985:257.
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kiezen.Tevenskenden zijdienaren, deserviforestarii. Buiswijst eropdat mogelijk
bij de vorming van marken deze structuur werd overgenomen. De magister als
holtrichter, atforestarii alsgezworenen endeserviforestarii alsdienaars. Volgens
Buissuggereertdegelijkenis vandeorganisatievanhetmarkebestuur methet foreestapparaat een zekere mate van continuïteit78. Naar mijn mening is deze conclusie,
waarvoor verder geen bewijzen worden aangedragen, wat gewaagd.

3.3 Organisatie van het gebruiksrecht binnen de marke
Reeds langs voordat het begrip marke in schriftelijke bronnen verschijnt, moeten
de boeren afspraken over de gebruiksrechten hebben gemaakt. Aangezien deze
afspraken niet zijn opgeschreven, weten we niet wat de aard ervan was.We nemen
aan dat ze nog vrij eenvoudig van karakter waren (par. 3.1). Pas in de loop der tijd
werden ieders rechten omschreven en in het markeboek vastgelegd. Over het
algemeen hadden de grote boeren een groter aandeel in de gebruiksrechten dan de
70

kleinere boeren .Ieders aandeel werduitgedrukt inwaardelen ofwaren.Deboeren
die waardelen bezaten werden gewaarde boeren genoemd .In de dertiende eeuw,
alsookhetverschijnsel marke inarchiefstukken wordtgenoemd, komen weookhet
begripwaardelentegen.Zoalsin 1272toenersprakewasvaneenhoeveNoviaCuria
(Nijenhuis) met twee waren in Lotthe (De Lutte, bij Oldenzaal)81.
Bij Didam was al in 1200 sprake van gebruiksrechten uitgedrukt in waardelen,
namelijk het Warandia porcorum, het recht om zwijnen in de mast te drijven.
Oorspronkelijk werdhetaantalzwijnen dat,perwaardeel,indemastgedrevenmocht
worden elk jaar, afhankelijk van de hoeveelheid mast, vastgesteld. Later werd per
waardeel eenvast aantalvarkens bepaald (zieookparagraf 5.2.1)82.Deoorspronkelijke schuivende maat, die afhankelijk is van de te verdelen hoeveelheid, zien we
ookbijdehoutverdelingen indemarkenmetbos.Hierwerd,bijelkedeling,bepaald
hoeveel er te verdelen was83. Soms werd er zelfs bepaald dat er niet gedeeld zou
worden, zoals in 1626 het geval was in de marke van Beek84.
SS

Naast de 'gewone' waren er ook bijzondere waren . Zo kende men een 'goede
waar' voor de armenverzoriging of de 'geven waar' voor bewezen diensten. Deze
waardelen waren niet aan een hoeve verbonden. Ze behoorden tot de zogenaamde
ledige waren, waarvan het markeboek van De Lutte zegt:endehieten ledighe waer,
want sie en hoert niet toe den erven, daer sie pleghen toe te horene. Deze waren
werden aaneenbewoner vaneenmarkeverpacht enleverden zogeld op.Het aantal
ledighe waren kon aanzienlijk zijn, zo waren er in de marke van Enschede 37,5
78 Buis, 1985:225.
79 Vervloet, 1986:20.
80 Vervloet, 1986:20.
81 Oorkondenboek van Overijssel E: nr. 320.
82 Ten Cate, 1972: 102.
83 Buis, 1985.
84 Gelderse Markerechten II: 66.
85 Zie: Van Engelen van der Veen 1931:191.
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gewone waren en 32 ledighe waren. In het markerecht werden ook lijckwaren
genoemd. Zo bezat de rentmeester van de Bisschop van Utrecht in Berghuizen
(Overijssel) 1 ledige waar en 2 lijkwaren en in Lonneker 1 ledige waar . De
betekenis van het begrip lijkwaar is niet bekend.

Verdeling van de waardelen in de marke van Varsen (bij Ommen)
Bouwhuis
Dortmans voorde 1en een halve driffwaer
Smedinck
Ten Passe
ter Schuer
ten Sande
Waterhuijs
Grootenhuijs
hoff te Verssen
Twickelserve Reepengoet
(Item uijt Twickelserve en 1/2 waer
genomen ende is int Laer gelegt alsoe
heeffet niet meer dan I 1/2 waren uit
Smedinck 1/2 waer in erve ter Schuur
gelegd)
Vrijlick

I 1/2
2
I
I
I 1/2
I 1/2
I 1/2
2
2

I

Met het groeien van de gemeenschap en het splitsen van hoeven, werden ook
waardelen opgesplitst

