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Voorwoord
In mijn opleiding Landschapsgeschiedenis is de masterscriptie de laatste taak die volbracht
moet worden om de titel Master of Arts (MA) te behalen. Het is tevens één van de laatste
mogelijkheden om een opdracht geheel naar eigen inzicht en onderwerp in te vullen. Nut en
noodzaak konden dus op een aangename manier met elkaar verweven worden en daarom
besloot ik mij te storten op een onderwerp dat mij al een aantal jaren trok, maar waar ik tot
op heden nog niet aan toe was gekomen: de Veluwse maalschappen.
Begin 2010 kwam ik in contact met dr. Paul Thissen van de provincie Gelderland en in ons
gesprek kwam al gauw naar voren dat mijn scriptie-idee onderdeel kon worden van de
programmalijn Cultuurhistorie en Landschap Veluwe, waarin onder andere oude bossen
centraal staan en voor de maalschappen nog een kennislacune opgevuld moest worden.
Een externe afstudeerstage was daarmee een mogelijkheid en gaf mij tevens de
gelegenheid om binnen te kijken bij de provinciale overheid. Iets wat ik met beide handen
heb aangegrepen en waar ik geen spijt van heb gekregen.
Van september tot en met december 2010 heb ik voltijd, als stagiair, aan de scriptie gewerkt.
Van januari tot april 2011 was dit in deeltijd en werkte ik de rest van de werkweek in dienst
van de provincie. De tijd was, met het oog op veldwerk, niet altijd even prettig gekozen,
maar vooral aan het einde van mijn scriptie werd dit ruimschoots goed gemaakt met zonnige
veldwerkdagen. In de wintermaanden kon ik mij dan als een monnik opsluiten tussen stapels
boeken, archieven en mijn computer. Op zulke momenten is het extra plezierig om extern te
zitten tussen collega’s, die allemaal met hetzelfde vakgebied bezig zijn. Een dankwoord
daarvoor aan het team Cultuur en Cultuurhistorie, waar ik mij vanaf het begin thuis heb
gevoeld.
Graag wil ik mijn begeleider van de Rijksuniversiteit Groningen, prof.dr.ir Theo Spek,
bedanken voor zijn deskundige begeleiding. Hij heeft het vermogen om de student bij elk
gesprek in korte tijd de juiste richting in te laten slaan en tevens deze te enthousiasmeren
om weer met frisse moed aan de gang te gaan. Op gelijke voet staat mijn begeleider bij de
provincie Gelderland, dr. Paul Thissen. Elk gewenst moment maakte hij tijd voor mij en geen
moeite was teveel, zelfs niet als ik weer eens voor het weekend met een enorm pak
uitgewerkte data aan kwam zetten. Trouw kreeg ik het dan becommentarieerd na het
weekend weer terug met waardevolle opmerkingen.
Als laatste wil ik een aantal deskundigen bedanken voor hun bereidheid om tijd voor mij vrij
te maken en hun kennis met mij te delen. Zij gaven de diepgang die ik zocht voor mijn
onderzoek en in de gevallen dat ik op bezoek ging ben ik zeer gastvrij ontvangen. In
alfabetische volgorde: dr.ir. Rienk-Jan Bijlsma (Alterra), dr. Klaas Bouwer (emeritus
hoogleraar Milieukunde en boshistoricus), dr. Bert Groenewoudt (RCE), drs. Evert de Jonge
(Ampt Epe), drs. Gerrit Kouwenhoven (Streekarchief Noordoost-Veluwe), de heer Leon
Pennings (Koninklijk Huisarchief), ir. Jan Neefjes (Overland), drs. Chris Rövekamp
(provincie Gelderland), ing. Jaap Spek (oud-opperboswachter Koninklijke Houtvesterij) en ir.
Jan Versluis (provincie Gelderland).
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Samenvatting
Het is een kwestie van tijd dat de oude bomen van de Veluwse malenbossen door
natuurlijke ouderdom in elkaar storten en, net als de maalschap dat ze beheerde, voorgoed
verdwijnen. In ecologisch, en zeker ook in cultuurhistorisch, opzicht zou dit een verarming
betekenen van de diversiteit van de Veluwe. De provincie Gelderland heeft een
subsidieregeling waarop een beroep gedaan kan worden bij de integratie van cultuurhistorie
in het bosbeheer. Bij de toepassing blijkt echter dat voor de Veluwse malenbossen
onvoldoende kennis voorhanden is. Dit onderzoek probeert enkele kennishiaten in te vullen.
Nadat eerst een gestructureerd historisch en geografisch overzicht is vervaardigd van de
Veluwse maalschappen, is vervolgens één maalschap in het bijzonder bestudeerd. Dit is de
maalschap van het Gortelsche Bos geworden en de hoofdvraag bij dit onderzoek is:
“Welke ontwikkelingen maakten landschap, organisatie en beheer binnen de maalschap van
het Gortelsche Bos door in de periode tussen 1618 en 1907?”
Tussen 1618 en 1906 is een geleidelijke vervreemding tussen de maalschap en het fysieke
bos waar te nemen. Een reden zou kunnen zijn dat uitheemsen meer invloed kregen in de
maalschap. De maalschap maakte in de periode een ontwikkeling door van een organisatie
waarbij houtdeling voor eigen gebruik voorop stond naar een organisatie waarin kapitaal en
dividend centraal stonden. Deze ontwikkeling is niet alleen terug te zien in de organisatie
maar ook in het grondgebruik en het beheer dat daar voor nodig was. Alle ingrepen wezen
erop dat de maalschap rendabeler moest worden.
Landschap
 Het grondgebied heeft slechts één grotere landschapseenheid, de hoge stuwwal.
 Binnen de hoge stuwwal wisselen witte en bruine zanden elkaar af, in bredere en
smallere banen volgens de strekkingsrichting van de stuwwal.
 De witte zanden zijn leemarm en mineralogisch arm. De bruine zanden zijn iets
leemrijker en een aantrekkelijke vestingplaats voor vegetatie en bewoning.
Organisatie
 In een periode van 20 jaar, tussen 1624 en 1644, groeit het aantal uitheemse
maalmannen van 7 naar 23. Daarmee lijkt het erop dat dit de periode was waarin de
maalschap definitief los kwam van de buurschap Gortel.
 Tussen 1660 en 1664 waren er gemiddeld 55 maalmannen. Twee eeuwen later was
het aantal maalmannen met veertig procent teruggelopen tot 31 maalmannen in
1853 en 33 maalmannen in 1885. Deze 33 maalmannen waren allemaal uitheems.
 Tussen 1749 en 1798 breidde de maalschap haar eigen aandelen uit tot meer dan 9
aandelen; daarmee groeide de kas langzaam en kon dividend uitgekeerd worden.
 In 1618 werd het reglement nog naar de jaarlijkse houtdeling toegeschreven, terwijl
in 1885 aandelen, kapitaal, dividend en het bestuur centraal stonden.
Waarom de bewoners hun aandelen gingen verkopen wordt niet geheel duidelijk, maar
waarschijnlijk stegen de prijzen van de aandelen mee met de economische expansiegolf, die
tussen 1500 en 1650 in Nederland in gang werd gezet. Het werd daarmee voor de boeren
van Gortel steeds aantrekkelijker om hun aandeel in de maalschap te verkopen aan
buitenstaanders.
Bosbeheer
 Aan het begin van de negentiende eeuw bestond de maalschap slechts voor veertig
procent uit opgaand loofhout. Deze stonden op de bruine, lemige gronden. Heide
maakte ook veertig procent uit en lag op de witte, leemarme gronden.
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De ontwikkeling van het eikenhakhout in de maalschap is in drie periodes in te delen:
het passieve beheer tussen 1749-1783, de opkomst tussen 1784-1844 en het
actieve verjongings- en uitbreidingsbeleid tussen 1845-1881.
Opgaand loofhout maakte ten opzichte van het eikenhakhout een omgekeerde
ontwikkeling door en werd in de periode 1749 tot 1906 steeds minder belangrijk,
doordat eikenhakhout rendabeler bleek.
Opgaand naaldhout verscheen vanaf 1800 op het toneel en deze ontwikkeling is in
vier perioden in te delen: het kleinschalige begin tussen 1800-1803, de doorstart
tussen 1837-1874, de grote ontginningen tussen 1875-1882 en de instandhouding
tussen 1883-1906. Naaldhout werd vooral op de armere, witte zanden aangelegd.

Overig grondgebruik en beheer
 Tegelijkertijd met deze bosbouwkundige ontwikkelingen nam het heideareaal af,
werden kwekerijen aangelegd, kwam de afzetmarkt voor bosturf opzetten, werd de
jacht geprivatiseerd, daalde de inkomsten van het immenveld en nam vanaf 1887 de
bosbessenpluk een hoge vlucht.
Financiën
 In 1803 werd het eerste dividend uitgekeerd, naast de gebruikelijke houtdeling.
 In 1870 stapte de maalschap volledig over op dividend en vanaf dat moment was de
binding tussen de maalmannen en het bos voorgoed verdwenen.
Deze trend van uitbreiding van de bosbouwkundige activiteiten komt overeen met de
expansiefase van de economische groei, die Nederland doormaakte vanaf 1750. Vanaf
1750 begon de bevolking weer te groeien en trad een tweede expansiefase in. Het lijkt erop
dat de maalschap hier ook van profiteerde en zich vanaf 1784 en 1800 richtte op het
rendabel maken van de gronden in de maalschap.
Op basis van primaire bronnen was het de eerste keer dat de financiële ontwikkeling van
een maalschap doorzocht werd en dat hierbij een relatie met het loskomen van maalschap
en buurschap gezocht werd. Tevens is het de eerste keer dat de ontwikkeling van de jacht
op het grondgebied van een maalschap beschreven wordt. De loting van een houtdeling is
ook voor de eerste keer uitvoerig beschreven. Haasloop Werner had dit in 1863 weliswaar al
een keer voor het Puttense Bos gedaan, maar door meerdere bronnen te raadplegen
konden de delingen van het Gortelsche Bos verder worden uitgewerkt. Wat betreft beheer
ligt er nu een tweede rapport naast het rapport van J.H. de Rijk uit 1985.
In navolging van Löhnis in 1897 wordt, voor het loskomen van de maalschappen van de
buurschappen, dezelfde periode gesignaleerd, namelijk het begin van de zeventiende eeuw.
Daarnaast is het voor de modelvorming van maalschappen belangrijk dat duidelijk werd dat
in 1832 slechts veertig procent van de oppervlakte met opgaand loofhout bedekt. Maalschap
en malenbos waren dus niet één. Opvallend was dat bij de maalschap van het Gortelsche
Bos de gecommitteerden ontbraken in de organisatie. Dit werk werd gedaan door
boswachters, die geen maalman waren. Het standaardbeeld dat iedere maalman slechts
één stem had ongeacht het aantal aandelen blijkt niet te kloppen. Aan het einde van de
negentiende eeuw gaf het bezitten van drie aandelen of meer recht op drie stemmen.
Hoever dit terug gaat is echter niet bekend.
Over de omlooptijd van het opgaand loofhout is alleen door De Laveleye in 1867 geschreven
en gesteld op 50-55 jaar. In de maalschap van het Gortelsche Bos werd in 1902 een
omlooptijd van tachtig jaar genoteerd. Ze liggen te ver uit elkaar om harde conclusies te
trekken. Als laatste werd duidelijk dat de maalschap pas laat overstapte op dividend,
namelijk in 1870. Het Edese Bos was al 127 jaar eerder overgestapt op een volledige
dividenduitkering.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding tot het onderzoek
De oude malenbossen van de Veluwe bestaan tegenwoordig voornamelijk uit oude, kromme
beuken. Ze roepen een romantisch beeld op bij recreanten en zijn ecologisch gezien
waardevol. Geschiedkundig en historisch-geografisch zijn deze oude bossen interessant,
maar nog onderbelicht. Eén van de organisaties die deze problematiek oppakt is de
provincie Gelderland. De provincie heeft een subsidieregeling opgesteld onder de naam
Oude bossen op de Veluwe, die onderdeel is van de programmalijn Cultuurhistorie en
landschap Veluwe.
De subsidie is beschikbaar ‘voor het behouden, accentueren, restaureren of reconstrueren
van historische elementen of structuren in (oud) bos, dat gelegen is op de Veluwe’.1 Een
randvoorwaarde van de subsidieregeling is dat projecten vooral voor uitvoering moeten
worden ingezet. De subsidieregeling biedt een kans om het onderwerp aan te pakken, maar
in de praktijk blijkt dat in de kennis over de oude bossen nog volop hiaten zitten. Dit
onderzoek probeert enkele van deze hiaten in de kennis van de vroegere Veluwse
maalschappen met haar malenbossen op te vullen.

1.2 Maalschappen
Het begrip maalschap kan zowel geografisch als organisatorisch gebruikt worden. Niet
alleen het fysieke grondgebied wordt namelijk met maalschap aangeduid, maar ook de
organisatie die het grondgebied bestuurde en beheerde. De organisatie beheerde dan onder
andere het malenbos, met het opgaande loofhout, het immenveld, waar de bijenkasten
stonden, de heggen, met het eikenhakhout, en de heidevelden.
De organisatie bestond uit maalmannen, gecommitteerden en holtrichters. De maalmannen
kozen de laatste twee. De maalschap was toegankelijk door middel van een
aandelensysteem en daarmee was het een gemeenschappelijk, onverdeeld eigendom. Een
ieder die een gedeelte van de aandelen in het bezit had was een maalman en had op basis
daarvan een stem binnen de maalschap. Een aandeel moet dus niet worden gezien als een
geografisch eenheid binnen het grondgebied, maar als een gedeelte in de jaarlijkse
opbrengsten van het grondgebruik.2
Het ontstaan van de maalschappen op de Veluwe is een onderwerp waar, ondanks 150 jaar
onderzoek, nog geen harde uitspraken over kunnen worden gedaan. Het ontbreken van
schriftelijke bronnen uit de tijd waarin de basis voor de maalschappen vermoedelijk is
gelegd, namelijk de Vroege Middeleeuwen, is daar de oorzaak van. In de dertiende eeuw
komen de eerste schriftelijke bronnen voor en vanaf de vijftiende eeuw worden de
maalschappen steeds vaker vermeld.3 Uit deze periode zijn ook de eerste malenboeken,
waarin de administratie en de notulen van de vergaderingen werden opgeschreven,
overgeleverd. De eerste is in 1405 van het Arnhemmerbos, in 1448 van het Putterholt, het
Ugchelse Bos in 1458, het Rhedense en Worthredense Bos uit 1474, het Soerensche Bos
uit 1484 en het Rheder- en Monnikhuizer Bos aan het einde van de vijftiende eeuw. Na 1500
komen in chronologische volgorde de eerste maalboeken van de Hoog-Soerensche Heegde
uit 1502, het Astelter Bos uit 1506, het Edese Bos uit 1512, het Speulderbos uit 1540, de
1

Uitnodiging voor het symposium ‘Dansende bomen en oude bossen: Cultuurhistorie en bosbeheer op de Veluwe’ op 1 april
2010 in Hoog Soeren
2
Zie o.a.: De Meester 1850; Sloet 1859; De Laveleye 1867; Zuiderveen Borgesius 1973; Buis 1985 en De Rijk 1990a
3
Slicher van Bath 1964, 55; Buis 1985, 37

10

Uddeler Heegde uit 1563, het Meervelder Bos uit 1569, het Kootwijkse Bos uit 1573, het
Niersense Bos uit 1574 en het Gortelsche Bos uit 1618.4 Van een aantal van deze
maalboeken is bekend dat zij een voorganger hebben gehad, die de genoemde jaartallen
met eeuwen kunnen vervroegen.
In totaal zijn er minstens 47 maalschappen op de Veluwe geweest (afb.1).5 Opvallend aan
de verspreiding van de Veluwse maalschappen is dat ongeveer de helft van de
maalschappen centraal op de Veluwe voorkomt, tussen grofweg Apeldoorn en Putten. Een
andere cluster van maalschappen, ongeveer een kwart, bevond zich op de Veluwezoom.
Daarnaast was er nog een kleine cluster met maalschappen bij Ede. De Noord-Veluwe is als
regio onderbedeeld met maalschappen met slechts drie bekende maalschappen. Een reden
daarvoor kan zijn dat de bodem op deze plaats minder leem bevat en daardoor minder
vruchtbaar is.
In verreweg de meeste gevallen zijn de oorspronkelijke grenzen van de maalschappen niet
meer aan te wijzen. Wanneer de opgaande bossen nog wel aanwezig zijn is daar wel iets
over te zeggen, maar dit zegt niet altijd afdoende over de grenzen van de maalschap, omdat
binnen een maalschap ook hakhout, heide en zelfs stuifzand voorkwam.
Van negen bossen wordt vermoed dat ze onderdeel van een maalschap zijn geweest, maar
meestal zijn deze vermoedens slecht op één archiefstuk gebaseerd en is de maalschap
allang ontbonden en het malenbos al eeuwen verdwenen. Het eerste is het Boelerbosch in
de gemeente Rheden, dat in een akte uit 1612 voorkomt, daarna het Duyvelkensdal, dat in
een akte uit 1560 genoemd wordt en vermoedelijk in de buurt lag van Arnhem, vervolgens
het bos Herikhuizen bij Velp, dat in een rekening uit 1476 wordt genoemd. Onder Brummen
worden het Hietvelt en Leuvenheim als potentiële maalschappen aangewezen. Leuvenheim
wordt in 1353 in akte genoemd. De drie andere mogelijke maalschappen lagen niet op de
Veluwezoom. Het Hobbebbos lag bij Empe ten westen van Zutphen en daarvan is een
eigendomsbewijs uit 1658 bekend, dat recht gaf op de helft van het bos. Onder Ermelo
lagen het Horsterbos, dat in een tijnsboek uit 1450 voorkomt, en het Leuvenumse Bos, dat in
een brief uit 1526 in één adem met zes bekende maalschappen wordt genoemd.6 Het
Harskamper Bosch wordt in 1878 als maalschap aangeduid.7
De middeleeuwse rechtsvorm van de maalschappen verdween aan het einde van de
negentiende eeuw. De maalschappen werden, als bosmarken, door de wet- en regelgeving
onder één noemer geschaard met de markegenootschappen. De Markewet uit 1886 vormde
daarmee een bedreiging voor het voortbestaan van de maalschappen. Door de omzetting
naar naamloze vennootschappen kon de continuïteit van de maalschappen gewaarborgd
worden.8
De oude malenbossen op de Veluwe zijn met het verdwijnen van de maalschappen levende
relicten geworden van een rechtsvorm die in Nederland al meer dan honderd jaar niet meer
bestaat. De eiken en beuken worden echter steeds ouder en het is een kwestie van tijd dat
de malenbossen door natuurlijke ouderdom in elkaar storten en dat ze, net als de
organisatie die ze beheerde, voorgoed verdwijnen.

4

Slicher van Bath 1964, 56 en Buis 1985, 38, 43; beiden naar Sloet 1911; zie ook Zuiderveen Borgesius 1973
De lijst is samengesteld uit Slichtenhorst 1648; Sloet 1859; Martens van Sevenhoven 1925; Zuiderveen Borgesius 1973 en
De Rijk 1990a
6
De Rijk 1990a, 68-77; voornamelijk overgenomen van Martens van Sevenhoven 1924
7
Nairac 1878, 62
8
Zie voor een uitgebreide beschrijving Demoed 1995
5

11

Afb. 1: De 47 bekende Veluwse maalschappen blijken zonder uitzondering op het hoogste
gedeelte van de stuwwallen te liggen. Bekende begrenzingen zijn rood ingetekend. De kaart is
samengesteld uit gegevens van Slichtenhorst 1648, Sloet 1859, Martens van Sevenhoven 1925,
Zuiderveen Borgesius 1973 en De Rijk 1990a. Opvallend is het kleine aantal maalschappen op
de noordelijke stuwwal.
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1.3 Stand van het onderzoek
Tot 1900 – Geschiedkundige verhalen en rechtsgeleerdheid
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd voor het eerst over de Veluwse
maalschappen geschreven.9 Het waren, vaak geromantiseerde, beschrijvingen van
maalschappen en hun geschiedenis. In de meeste gevallen had de schrijver de moeite
genomen om de archieven te bestuderen en een bezoek te brengen aan de maalschap,
zodat de beschrijvingen ook een beeld geven van de negentiende-eeuwse situatie. Deze
onderzoeken werden in tijdschriften als het Tijdschrift Staathuishoudkunde en Statistiek,
Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij, Regt en wet: tijdschrift voor het notarisambt en het Tijdschrift der Maatschappij van Nijverheid en in jaarboeken als de Geldersche
Volksalmanak gepubliceerd.10 Deze schrijvers waren de eersten die schreven over statuten,
maalmannen, holrichters, aandelen, houtdelingen, maalspraken en deelfeesten.
Vanaf deze tijd is de algemeen geaccepteerde gedachte dat de maalschappen ontstonden
uit de oorspronkelijke bossen van de Veluwe.11 De theorie was dat door bevolkingstoename
in de Vroege Middeleeuwen de bossen steeds schaarser werden en men het gebruik van de
resterende bossen aan banden legde. De eerste aanwijzing daarvoor dateerde uit het
midden van de negende eeuw. Het betreft een bron over de Frankische edelman Folckerus,
die een aandeel zou hebben gehad in een aantal Veluwse bossen en weides.12 In 855 werd
een in het Latijn geschreven giftbrief opgesteld met een opsomming van al de goederen en
rechten die hij aan het klooster Werden schonk. Voor de Veluwse maalschappen was de
volgende zin belangrijk: “in het bosch, dat genoemd wordt Puthem, 28 scharen. In het dorp
Hirminlo, in dat bosch 60 scharen. In het dorp Thri weiderecht van 35 varkens.” 13
Behalve vanuit de geschiedkundige kant kregen de maalschappen ook aandacht vanuit de
rechtsgeleerdheid. Vanaf het begin van de negentiende eeuw stonden de maalschappen
volop in de juridische belangstelling, omdat in de politiek toen de discussie speelde over de
verdeling van de markegronden. Uiteindelijk kwam in 1886 de Markewet tot stand die de
verdeling van de gronden mogelijk maakte. Maar tegen die tijd waren veel maalschappen al
omgezet in naamloze vennootschappen en vielen ze niet meer onder de Markewet.14 Het
juristenkamp was verdeeld in voorstanders van de verdeling, zoals L. de Geer van Jutphaas
en A.M. Pleyte, en tegenstanders, zoals D. van Meurs en J.H. Krudop. In kranten en
tijdschriften bestreden zij elkaar met verweerschriften. Uiteindelijk maakte de minister van
9

Tijdens een uitgebreid literatuuronderzoek zijn circa honderd publicaties over maalschappen verzameld. De bibliotheken
van de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit, Van Hall Larenstein, Koninklijke Bibliotheek en de
Gelderland Bibliotheek binnen de Bibliotheek Arnhem zijn onderzocht. Daarnaast is op internet gebruik gemaakt van
Google Books.
10
Zie daarvoor bijvoorbeeld Anoniem 1844, 1853; De Meester 1850; Van den Bergh 1851; Noordewier 1853; Haasloop
Werner 1855, 1856, 1863, 1864a, 1864b; Sloet 1859; Colenbrander 1866; Hartman Jz. 1889; Tutein Nolthenius 1896;
Löhnis 1896, 1897; Blink 1897; Sloet 1899
11
Hacke-Oudemans 1946, 3 en Kwadijk 1985, 12 naar Martens van Sevenhoven 1925
12
Folckerus komt vanaf de negentiende eeuw naar voren en wordt onder andere aangehaald door De Meester 1850, 295;
Sloet 1859, 6; Haasloop Werner 1864a, 62; Nairac 1878, 61; Craandijk 1879, 288; Hacke-Oudemans 1946, 6; Slicher van
Bath 1964, 52; Zuiderveen Borgesius 1973, 12-13; Buis 1985, 35-36. Nairac en Slicher van Bath vermelden dat ze L.A.J.W.
Sloet, Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen (673-1288), ’s Gravenhage 1872-1876, 45 gebruikt hebben. Sloets
oorkondenboek was weer een vervolg op P. Bondam, Charterboek der hertogen van Gelderland en graaven van Zutphen,
Utrecht 1783-1809 en Sloet geeft in 1859 aan dat hij daarin Folckerus vindt. Bondam was in 1766 benoemd tot
historieschrijver van Gelderland en lijkt daarmee de, tot nu toe bekende, vroegste bron van Folckerus te zijn. HackeOudemans 1969, 129 geeft aan dat de originele akte van Folckerus in het Staatsarchief te Dusseldorf ligt. Zij heeft gebruik
gemaakt van een vertaling van de hand van de heer J. Bruggeman (1870-1956), hoofdcommies van het Algemeen
Rijksarchief in ’s Gravenhage, die specialist was in de kennis van het middeleeuwse Latijn. Bruggeman heeft dus ook het
origineel of een kopie daarvan ingezien.
13
Haasloop Werner 1864a, 62; Hacke-Oudemans 1946, 6; Hacke-Oudemans 1969, 129-130 geeft een opsomming van de in
oorkonde van Folckerus genoemde bossen en plaatsen en de mogelijke huidige plaatsen.
14
Schrijvers vanuit de rechtsgeleerdheid zijn onder andere Colenbrander 1866; Pleyte 1879; Geer van Jutphaas en Pleyte
1883, 1884; Van Meurs 1883, 1884.
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Binnenlandse Zaken een einde aan deze strijd door te stellen dat aandelen in een
maalschap bezittingen zijn waar men zich elk moment van kan ontdoen, in tegenstelling van
markegronden, en daarom niet onder de Markewet zouden vallen.15
1900-1970 – Transcripties, boomboshervorming en een overzichtskaart
De tussen 1911 en 1913 verschenen publicatie van de jurist J.J.S. Sloet wordt nog altijd
gezien als het standaardwerk over marken en maalschappen.16 Hij heeft tussen 1890 en
1910 alle bekende marke- en malenboeken opgespoord, getranscribeerd en in twee delen
gepubliceerd. In het eerste deel publiceerde hij over de marken op de Veluwe en in het
tweede deel over die van de Graafschap. Zijn levenswerk is nog altijd een gewaardeerde
onderzoeksbron, omdat het de noodzaak om uitgebreid archiefwerk te moeten doen vaak
aanzienlijk reduceert. In sommige gevallen zijn bovendien de marke- of malenboeken
verdwenen, maar is een uitreksel van de statuten in het werk van Sloet bewaard gebleven.
G.A. Overdijkink, houtvester bij Staatsbosbeheer tussen 1927 en 1951, bestudeerde in die
periode eveneens malenbossen, maar publiceerde zijn werk nooit officieel. Wel is een
manuscript bekend waarin hij negen maalschappen bespreekt, met bijzondere aandacht
voor het Speulder- en het Ugchelse bosch. Het is onduidelijk of hij daarbij originele bronnen
gebruikte of bestaande literatuur.17 Als laatste in deze rij schreef A.H. Martens van
Sevenhoven, chartermeester bij het Rijksarchief in Gelderland, in de Geschiedkundige atlas
van Nederland een stuk over marken in Gelderland. Hij verwijst in zijn summiere stukjes
rechtstreeks naar Sloet.18 Het meest interessante aan de studie van Martens van
Sevenhoven is de kaart, die hij als bijlage in deze atlas publiceerde. Deze kaart heeft een
schaal van 1:100.000 en geeft de begrenzingen van de marken van Gelderland weer. De
grenzen van de maalschappen zijn met een groene rand ingekleurd, zodat voor de eerste
keer de maalschappen ruimtelijk weergegeven werden. Ook verdwenen maalschappen geeft
hij zo goed mogelijk weer.19
Van een andere orde waren de publicaties over de “boomboshervorming”, die opkwamen
nadat de maalschappen overgenomen waren door organisaties als Staatsbosbeheer en
Kroondomein Het Loo. De bedoeling was om de oude malenbossen productiever te maken
door ze om te vormen naar een effectiever bosbeheer met naaldhout. C.M. van ’t Hoff en J.
Vlieger schreven hierover in de jaren dertig van de twintigste eeuw.20
Na de publicatie van Martens van Sevenhoven werd lange tijd weinig gepubliceerd over de
Veluwse malenbossen. Uitzonderingen hierop waren artikelen van J.J. Hacke-Oudemans,
amateur-onderzoekster naar de geschiedenis van de Veluwse bosbouw, en B.J.
Schoenmaker kort na de Tweede Wereldoorlog. Hacke-Oudemans schreef over de
geschiedenis van het Putterbosch en Schoenmaker over het Speulderbos.21 HackeOudemans concludeerde dat alle Veluwse malenbossen, dus het opgaande loofhout,
voorkwam op de rijkere afzettingen van de Maas en de Rijn, dat was afgezet voordat het
landijs de stuwwallen vormde. De heidevelden kwamen volgens haar voor op de afzettingen
van latere datum.22 Hoewel deze stelling niet helemaal klopt was ze wel de eerste die een
verband legde tussen de rijkere bruine zanden van afzettingen van de Maas en de Rijn en
de armere witte zanden van de oostelijke rivieren.
15

Blink 1904, 478; hij verwijst naar Mem. v. Beantw. II, pag. 1; Schoenmaker 1949, 7-10 geeft ook een uitgebreide versie
van de invloed van de markenwet, maar heeft dit waarschijnlijk van Pleyte, 1879
16
Sloet 1911, 1913
17
Overdijkink 1920
18
Martens van Sevenhoven 1925
19
Kaartbijlage Marken in Gelderland, Overijsel, Utrecht, enz bij Martens van Sevenhoven 1925.
20
Van ’t Hoff 1934; Vlieger 1938
21
Hacke-Oudemans 1946; Schoenmaker 1949
22
Hacke-Oudemans, 1946, 2; In 1969 publiceerde de erfgenamen van Hacke-Oudemans nog meer onderzoeksmateriaal van
haar.
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1970-2000 – Afstudeerscripties en promotieonderzoeken
J.J. Zuiderveen Borgesius, later voorzitter van de Commissie Bosgeschiedenis van de
KNBV, kwam in 1973 met een studie over de Veluwse maalschappen, die wederom Sloet
als belangrijkste bron gebruikte.23 Zijn onderzoek was vooral bosbouwkundig van aard. Hij
deelde zijn onderzoek in thema’s in, onder andere naar houtsoort, verjonging, kapregelingen
en strooiselwinning en zette dan op een rij wat hij daarover per maalschap in de transcripties
van Sloet kon vinden. Op deze manier kon hij op een overzichtelijke manier conclusies
trekken uit de oudst bekende bronnen en gaf hij nieuwe inzichten in de Veluwse
maalschappen. Van de 21 maalschappen, waarvan Sloet de reglementen transcribeerde,
hadden bijvoorbeeld veertien de benoeming van eek in hun statuten opgenomen, wat
aangeeft dat naast houtwinning eek al vanaf het einde van de Middeleeuwen van belang
was. Hij was er tevens van overtuigd dat de bosinstandhouding voornamelijk afhankelijk was
van de natuurlijke regeneratie na elke ingreep, mits het terrein gedurende drie jaren tegen
veeweide, strooiselroof en houtroof beschermd werd. Ook zette hij de uiterste kapdagen
naast elkaar. Waar de beuk speciaal genoemd werd moest gekapt worden vóór februari
(Uddelse Bos), vóór april (Uddelse Bos en Hoogsoerensche Heegde) of vóór mei
(Gortelsche Bos). De uiterste kapdatum voor eik lag meestal in de tweede helft van mei,
omdat men ten behoeve van de eek moest wachten op de sapstroom. De uitsleepdata
liepen niet gelijk met de uiterste kapdata, maar konden maanden later liggen. In veel
maalschappen was het weiden van mei tot oktober verboden, dus in de tijd van jong lot met
nog niet gerijpte spruiten. In enkele gevallen werd door de jaren heen het weideverbod
strenger en gold dan het hele jaar door. Daarnaast vermoedde Zuiderveen Borgesius dat de
bosgebruikers zich al voor de dertiende eeuw officieus hadden georganiseerd in een
maalschap om weerstand te kunnen bieden aan de grondvorderingen van de adel.24
In 1977 kwam een onderzoek over de natuur, landschap en cultuurhistorie van de Veluwe
uit.25 Met dit rapport wilden de schrijvers betrouwbare informatie leveren voor de
toekomstige ruimtelijke ontwikkeling en de recreatie op de Veluwe. Hoewel de
maalschappen slechts summier werden behandeld, is dit rapport toch een kleine mijlpaal in
het onderzoek naar de oude bossen van de Veluwe. Het was de eerste keer dat een
classificatie van de Veluwse bossen gemaakt werd op basis van gebruiksgeschiedenis en
niet op ecologische gronden. Malenbossen, dat wil zeggen de opgaande bomen binnen een
maalschap, waren een onderdeel van deze classificatie. Tevens werd in de kaartbijlage een
Bostypenkaart opgenomen, waarin de huidige grenzen van de malenbossen werden
weergegeven.26
Op het moment dat het Gelders Archief (destijds nog het Rijksarchief in Gelderland) in 1983
de archieven van marken en maalschappen beter ging ontsluiten kreeg het onderzoek een
nieuwe impuls. Verschillende onderzoekers stortten zich op dit archief en publiceerden hun
onderzoeken in de jaren daaropvolgend. De Wageningse bosbouwhistoricus J. Buis
publiceerde in 1985 een tweedelige studie over de geschiedenis van het Nederlandse bos.27
De Veluwse maalschappen zijn in het eerste deel van zijn studie in een aparte paragraaf
behandeld. Hij splitst de maalschappen chronologisch op in maalschappen van voor 1500
en na 1500, om zo de verschillen in het bosgebruik en reglementering van beide perioden te
analyseren.28 Het is echter maar de vraag of deze perioden zo sterk begrensd zijn geweest,
omdat Buis de eerste vermelding van een maalschap pakte als beginjaar van een
maalschap. Jongere maalschappen kunnen dus goed vóór 1500 zijn ontstaan, terwijl ze
volgens geschiedkundige bronnen pas na 1500 bestaan. Bestudering van Buis’ annotaties
laat zien dat hij vooral de transcripties van Sloet gebruikte, met aanvullend materiaal van
23

Zuiderveen Borgesius 1973
Kwadijk 1985, 17; zie ook Willemse et al 2008, 127
25
Ten Houten de Lange 1977
26
Kaartbijlage nummer 6: Bostypenkaart in Ten Houten de Lange 1977
27
Buis 1985
28
Buis 1985, 36-37
24
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Martens van Sevenhoven en de verschillende geschiedenisboeken van B.H. Slicher van
Bath, die tussen 1944 en 1983 verschenen waren. Buis constateerde dat de vroegste
reglementen van de maalschappen dermate sterk op elkaar leken dat ze wel van elkaar
moeten zijn overgeschreven. Daarnaast dacht ook hij dat tot 1800 alleen natuurlijke
verjonging voorkwam binnen de maalschappen. Ter ondersteuning van deze theorie geeft hij
aan dat de malenboeken het poten van bomen en struiken niet noemen en ook het zaaien
van eikels niet voorkwam in de overgeleverde geschriften. Een andere theorie die hij
opperde was het verschil tussen vrije en grondheerlijke marken. De maalschappen op de
Veluwe waren allemaal vrije marken, dat wil zeggen dat het eigendom en het beheer van de
gemeenschappelijk gebruikte gronden bij de maalschap lag. Door deze uniformiteit is deze
theorie voor de Veluwe in latere onderzoeken niet meer ter sprake gekomen.
Kwadijk bestudeerde de geschiedenis van de maalschap van het Speulderbos in het kader
van een afstudeerscriptie.29 Boshistoricus J.H. de Rijk onderzocht het Edesche bos en
publiceerde dit in 1985, hoewel het een verlate publicatie is geworden van een onderzoek
dat hij tussen 1980 en 1983 had uitgevoerd.30 Binnen het vakgebied van de malenbossen is
de publicatie van De Rijk een klein standaardwerk geworden waar vaak naar verwezen
wordt. Vooral het beheer binnen een maalschap werd voor de eerste keer goed uitgezocht.
Daarnaast haalde hij de theorie dat maalschappen tot 1800 alleen aan natuurlijke verjonging
deden, van onder meer Zuiderveen Borgesius, Buis en Van Goor, onderuit.31
Onderbouwingen van zijn theorie vond hij in de rekeningen van de maalschap van het
Edesche Bos. Al in de eerste rekeningen uit 1680 en 1686 waren uitgaven voor eikels lezen
en uitpoten op bewerkte grond verantwoord en in 1700 werd op de bosvergadering besloten
om een nieuwe eikelkamp aan te leggen.32 De Rijk heeft na 1985 nog een aantal goed
onderbouwde artikelen geschreven in het Nederlands Bosbouwtijdschrift over de Veluwse
maalschappen, waaronder een opsomming en uitwerking van een aantal vergeten
maalschappen.33
H.B. Demoed, promovendus op markegenootschappen, publiceerde in 1987 een
promotieonderzoek naar de markenverdeling in Oost-Nederland en schreef later daar een
samenvatting van in het boek Anderhalve eeuw Gelderse landbouw.34 Hij was de eerste die
laat zien hoe bij de overheid en de regionale elite rond 1800 de wens tot markeverdeling
opkwam. Na veel mislukkingen lukte het dan toch om uiteindelijk in 1886 een succesvolle
markewet door te voeren. Ook gaf hij inzicht in het wetenschappelijk debat dat gevoerd werd
over de ontstaansperiode van de markegenootschappen en maalschappen.35 Volgens
Demoed wordt in navolging van Slicher van Bath tegenwoordig aangenomen dat de
markegenootschappen vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw zijn ontstaan.36 Slicher
van Bath voert als bewijs voor deze datering aan dat in de twaalfde-eeuwse oorkonden het
recht op de woeste gronden nog tastend en zoekend wordt omgeschreven, maar dat in de
tweede helft van de dertiende eeuw de terminologie is vastgelegd en de omschrijving
duidelijk is geworden.37 Het is volgens, voormalig rijksarchivaris in Drenthe, J. Heringa,
29

Kwadijk 1985
De Rijk 1985
31
Zuiderveen Borgesius 1973, 38, 42; Buis 1985, 276; Van Goor 1985, 20
32
De Rijk 1985, 43
33
De Rijk 1990, 1992
34
Demoed 1987 en 1995; ook Blink 1904, 476-478 geeft een beknopt overzicht van de wet- en regelgeving
35
Demoed 1987, 17; hij verwijst naar B.H. Slicher van Bath, Mensch en land in de Middeleeuwen; bijdrage tot een
geschiedenis der nederzettingen in oostelijk Nederland, deel 1, Assen 1944, 55 e.v. en 128 e.v.; A.S. De Blecourt, Kort
begrip van het Oud-Vaderlandsch Burgerkijk Recht 1, 2 en 3, Groningen 1930-1932, 116 e.v.
36
Demoed 1987, 17; hij verwijst naar het proefschrift van K. Bouwer, Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het
Drents plateau, Groningen 1970, 35; F. Horsten, ‘Landschap en geografie in het Noorden 1300-1500’, in: Algemene
geschiedenis der Nederlanden, deel 2, Haarlem 1982, 21; R. Hoffmann, ‘Medieval Origins of the Common Fields,’ in: W.
Parker en E. L. Jones, European Peasants and Their Markets: Essays in Agrarian Economic History, Princeton 1975, 52
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Demoed 1987, 17; hij verwijst naar B.H. Slicher van Bath, Mensch en land in de Middeleeuwen; bijdrage tot een
geschiedenis der nederzettingen in oostelijk Nederland, deel 1, Assen 1944, 63, 69; zie ook Slicher van Bath 1964, 55, 67-68
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echter aannemelijk dat deze buurschappen al voor de dertiende eeuw in onderling overleg
het beheer van de gemeenschappelijke gronden regelden, maar dan mondeling en niet
schriftelijk. Pas in de dertiende eeuw zouden de regels, vanwege de toegenomen druk op de
woeste gronden, op schrift zijn gesteld.38 Hij baseerde dit op een studie van
Laatmiddeleeuwse en Vroegmoderne oordelen, willekeuren en goorspraken.39 Een en ander
zou betekenen dat marken (en ook malenbossen) al veel langer bestaan dan het moment
waarop zij voor het eerst in de schriftelijke bronnen worden vermeld. Net als Zuiderveen
Borgesius al vermoedde in 1973. Over de ontstaansperiode van de markegenootschappen
is het wetenschappelijk debat dus nog niet ten einde.
Kader 1: Publicaties over Veluwse maalschappen tussen 1850 en 1990

Naam
Aanstootsche Bosch
Arnhemse Bos
Asselter Bos
Barnt
Breul
Dalhout
Dierensche Bos
Edesche Bos
Ellekomse Bos
Elspeter Bosch
Engelander Holt
Enkhout
Essop
Gello
Gortelsche Bos

Gemeente
Ede
Arnhem
Apeldoorn
Epe
Rheden
Rheden
Rheden
Ede
Rheden
Nunspeet
Apeldoorn
Epe
Rheden
Ede
Epe

Hattemer Holt
Hierdener Bos
Hoog-Buurlose Bos
Hoog-Soerensche Bos

Hattem
Harderwijk
Apeldoorn
Apeldoorn

Hoog-Soerensche Heegde
Kattepoelse Bos
Kootwijker Bosch
Loenensche bosch
Loo
Lopener Bos
Meervelder Bosch
Middachter Bos
Monnikhuizerbos
Niersensche Bos
Noorlerholt
Order Bosch
Putterbosch

Apeldoorn
Arnhem
Apeldoorn
Apeldoorn
Ede
Arnhem
Apeldoorn
Rheden
Arnhem
Epe
Epe
Apeldoorn
Putten

Rheder- en Wortrhederbos

Rheden

38
39

Publicatie
Sloet 1911
Sloet 1859; Sloet 1911; De Rijk 1990a
De Rijk 1990a
De Rijk 1990a
De Rijk 1990a
De Rijk 1990a
Sloet 1911; Staf 1935 en 1936; De Rijk 1985 en 1989
Sloet 1911
Van den Berg 1851; De Rijk 1990a
De Rijk 1990a
De Rijk 1990a
Haasloop Werner 1855a; Haasloop Werner 1856; Sloet
1911; Overdijkink 1920; Schoenmaker 1948
De Rijk 1990a
De Rijk 1990a
De Rijk 1990a
Sloet 1859; Witkamp 1862; Craandijk 1879; Hartman Jz
1889; Tutein Nolthenius 1896; Sloet 1911; Overdijkink
1920
Sloet 1859; Sloet 1911;
De Rijk 1990a
Nairac 1873; Sloet 1911; De Rijk 1990a
De Rijk 1990a
De Rijk 1990a
De Rijk 1990a
Pleyte 1879; Sloet 1911; Overdijkink 1920
Oosten Slingeland 1973
Sloet 1911
Sloet 1911
De Rijk 1990a
De Rijk 1990a
De Meester 1850; Noordewier 1853; Haasloop Werner
1855b; Haasloop Werner 1863; Craandijk 1879; Sloet
1911; Overdijkink 1920 en 1975; Hacke-Oudemans 1946
en 1969
Sloet 1911

Spek 2004, 103 naar J. Heringa, De buurschap en haar marke, Assen 1982
Spek 2004, 103
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Roekelse Bos
Spelderholt
Speulder Bosch

Ede
Apeldoorn
Ermelo

Spielderbosch

Putten

't Asseltse Bos
't Onzalige Bos
Ucheler Bosch
Uddeler Heegde
Velperholt
Vierhouterbos
Vreebosch
Wekeromsche Bosch
Wieselsche Bosch
Wunderlijke Hegge

Rheden
Rheden
Apeldoorn
Apeldoorn
Rozendaal
Nunspeet
Epe
Ede
Apeldoorn
Hattem

De Rijk 1990a
Anoniem 1869; De Rijk 1990a
De Meester 1850; Haasloop Werner 1864a; Craandijk
1879; Sloet 1899; Sloet 1911; Overdijkink 1920 en 1975;
Van ’t Hoff 1934 en 1940; Schoenmaker 1949; HackeOudemans 1969; Kwadijk 1985; Mekking 1986
De Meester 1850; Haasloop Werner 1863; Sloet 1911;
Overdijkink 1920 en 1975; Van ’t Hoff 1934 en 1940;
Hacke-Oudemans 1969; Mekking 1986
De Rijk 1990a
Sloet 1911; Overdijkink 1920
Bondam 1775; Pleyte 1889; Sloet 1911; Overdijkink 1920
De Rijk 1990a
Haasloop Werner 1864b; Overdijkink 1920; Goor 1988
Overdijkink 1920
Sloet 1911
De Rijk 1990a

Vanaf 2000 – Historische ecologie en ontstaansgeschiedenis
De eenentwintigste eeuw staat tot dusver vooral in het teken van de ecologische betekenis
van de oude bossen op de Veluwe. Dit hoeven voor de onderzoekers dan ook niet per se
malenbossen van maalschappen te zijn, maar kunnen ook domeinbossen of
rekenkamerbossen zijn. N.C.M. Maes, C.J.A. Rövekamp en R.J. Bijlsma, die historische
ecologie onderzoeken, beschrijven de autochtone plantensoorten die vaak nog in de oude
Veluwse malenbossen voorkomen.40
Onderzoekers van de toenmalige RACM, RAAP en de provincie Gelderland zijn de laatsten,
die zich met maalschappen bezighielden. Zij stelden een ontstaanshypothese op naar
aanleiding van hun onderzoek op de stuwwal Ermelo-Garderen. Ze verwachten dat
maalschappen een oudere oorsprong hebben dan de Late Middeleeuwen, de periode waarin
de eerste uitgevaardigde regels in historische bronnen worden gevonden. Op de Veluwe valt
de ligging van de Laat Middeleeuwse maalschappen namelijk samen met de leefgebieden in
de Merovingische Tijd (450-750 n. Chr.), waarschijnlijk ook de Romeinse Tijd en deels de
IJzertijd. De rijke gestuwde bruine zanden waren de aantrekkelijkste gebieden om te boeren
en daar hoorde een regelstelsel bij om agrarische overexploitatie tegen te gaan. De
onderzoekers stellen dat vrijwel alle maalschappen op gestuwde mineralogisch rijke bruine
zanden liggen, waarvan het regenererend vermogen het grootst was.41

40
41

Maes en Rövekamp 2002; Bijlsma 2002, 2008, 2009
Willemse et al 2008
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Bronnen en literatuuranalyse over de Veluwse
maalschappen
Martijn Horst, 2010
Legenda

13e eeuw

Bronnenmateriaal

-

Geen literatuur bekend.

14e eeuw

15e eeuw

(P)
(S)

Primair
Secondair

Mate van hoeveelheid literatuur

_r

•
•

Geen

•
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Weinig

16e eeuw
He eeuw

Maalschappen schrijven
malenboeken.

(P)

18e eeuw

1ge eeuw
1850

--H---~

Verschijnen van de eerste artikelen:
- uit de rechtsgeleerdheid
- als geschiedkundige verhalen

(S)

20e eeuw

(S)

Eerste wetenschappelijk onderzoek.

-~~-------'-

(S)

1925

Relatief rustig met afwisselend deelpublicaties.

f----:-----.

(S)

I

(S)

1980
,Onsluiting Gelders Archief en een nieuwe vloed van publicaties.

-If----,- 1995
21e eeuw

Ecologische publicaties over oude bossen verschijnen.
2010

•
Afb. 2: De mate van hoeveelheid literatuur is na de bronnen- en literatuuranalyse per periode
inzichtelijk te maken. In deze afbeelding is tevens geprobeerd om de periodieke thematische
aanpak naar voren te laten komen.
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1.4 Theoretisch kader
De publicatie “The tragedy of the commons” van de bioloog Gareth Hardin uit 1968 neemt
binnen het theoretisch kader een belangrijke positie in.42 Hij stelde de kwestie aan de orde of
collectief eigendom en collectief gebruik van gemeenschappelijke gronden konden leiden tot
effectief beheer van natuurlijke rijkdommen. Zijn eigen, duidelijke mening was dat dit niet
mogelijk was en hij zei daarover: “Ruin is the destination towards which all men rush, each
pursuing his own interest in a society that believes in the freedom of the commons. Freedom
in a common brings ruin to all.” Hij zette met zijn publicatie de discussie over
gemeenschappelijke gronden versus privaat beheerde gronden op scherp. Niet alleen een
belangrijke discussie voor de reeds verdwenen Veluwse maalschappen, maar deze
theorievorming is in de huidige tijd ook een belangrijk thema voor
duurzaamheidsvraagstukken en het toekomstig gebruik van onze internationale, collectieve
goederen, zoals de regenwouden, oceanen en natuurlijke grondstoffen.
Na de publicatie van Hardin ontstonden globaal gezien twee opvattingen. Enerzijds de
negatieve opvatting waarin gemeenschappen eenvoudigweg niet in staat waren om
gemeenschappelijke gronden te beschermen tegen individuele belangen. Anderzijds de
meer positieve opvatting waarin de meeste gemeenschappen vrij succesvol waren, doordat
reglementen opgemaakt werden. Iets waar Hardin geen rekening mee had gehouden was
om onderscheid te maken tussen ongereguleerde en gereguleerde gemeenschappelijke
gronden. Indien de grenzen van gemeenschappelijke gronden scherp afgebakend was, de
identiteit van de gerechtigden omschreven was, er voldoende draagvlak aanwezig was om
de reglementen te handhaven en afwezigheid van overheidsbemoeienis, was er voor de
meeste gemeenschappelijke gronden geen tragiek te bespeuren.
Het collectief functioneerde als een vangnet voor de armere leden en op welke wijze de
gronden ook door een organisatie werden beheerd, men zorgde er altijd voor dat ze niet
werden overgeëxploiteerd. Wanneer dit wel het geval was kon dit altijd worden teruggeleid
naar twee zwakke plekken in het systeem: 1. de gebrekkige handhaving van de reglementen
en 2. het splitsen van aandelen, dat zorgde voor een toename van het aantal gebruikers.
Stilstand was daarentegen een belangrijke vijand. Het collectief verhinderde investeringen,
weerhield de boeren ervan om te experimenteren en zorgde voor conservatieve
bedrijfsvoeringen, waardoor de gronden niet ten volle werden benut. Dit onderzoek moet
mede een antwoord geven of het beheer van gemeenschappelijke gronden, en de
maalschap van het Gortelsche Bos in het bijzonder, model kan staan voor de bredere
maatschappelijke vraagstukken waar onze samenleving in de toekomst tegen aan gaat
lopen.

1.5 Probleemstelling
Uit vooronderzoek bleek dat van weinig Veluwse maalschappen gedetailleerde
landschapshistorische studies voorhanden zijn en het daarom moeilijk is om een gedegen
en gestructureerd overzicht over de maalschappen te schrijven, laat staan iets te zeggen
over de ontwikkeling in individuele maalschappen. De uitdaging voor toekomstige
onderzoekers is dan ook om eerst verdiepend onderzoek uit te voeren naar de
landschapsgeschiedenis van individuele maalschappen en hun grondgebied en vervolgens
42

Deze paragraaf is geschreven naar aanleiding van een gesprek met prof.dr.ir. Th. Spek op 27 april in Groningen en met
behulp van Kos 2009, 125-127, die daarvoor o.a. gebruik maakte van G. Hardin, ‘The tragedy of the commons’, in: Science
162, 1968, 1243-1248; J. Renes, ‘Dutch coomons: variety and change, in: P. Sereno and M.L. Sturani (red), Rural landscape
between state and local communities in Europe, Turijn 1998, 85-93; S.J.B. Cox, ‘No tragedy on the commons’, in:
Environmental Ethics (Spring 1985), 49-61; J.L van Zanden, ‘The paradox of the marks: the exploitation of commons in the
eastern Netherlands 1250-1850’, in: Agricultural History review, 47, II, 125-144
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met de uitkomsten een parallel te trekken naar de factoren en processen die de ontwikkeling
in de Veluwse maalschappen in het verleden in algemene zin hebben beïnvloed.
Na uitgebreid onderzoek van archieven en een publicatievergelijking is gekozen om
verdiepend onderzoek te doen naar de maalschap van het Gortelsche Bos in de gemeente
Epe (afb. 3). Voor deze maalschap ontbreekt een gedetailleerde studie en bleek voldoende
ontsloten maar ongebruikt archiefmateriaal in verscheidene archieven, waaronder het
Koninklijk Huisarchief in Den Haag en het Streekarchief Noordoost-Veluwe in Epe, te liggen.
Daarnaast nam Kroondomein het Loo in 1907 het grondgebied van de maalschap over en
de nieuwe eigenaar heeft relatief weinig veranderingen in de fysieke situatie van het bos
aangebracht, zodat een veldverkenning naar fysieke relicten mogelijk is.

Afb. 3:

Overzichtskaart
van het huidige
Gortelsche Bos
met de grenzen
van de maalschap
uit 1832. Ten
oosten ligt de
buurschap Gortel
en ten westen de
voormalige
maalschap van het
Vierhouterbos.
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Doordat de belangrijkste bron het rekeningenboek van de maalschap tussen 1749 en 1906
is, is besloten om daar de periode van het fysieke beheer op af te stemmen. Voor de
beschreven organisatie lag dit iets anders, omdat Sloet in 1911 het reglement uit 1618 had
getranscribeerd en daarnaast een ruimere keus aan archiefstukken ook een ruimere keus in
periode mogelijk maakte. Voor de onderzoeksthema’s zijn organisatie en het fysieke beheer
gekozen, omdat deze respectievelijk indirect en direct het landschap raken. Daarnaast kan
het één niet los van het ander worden gezien.
Het is de bedoeling om met de keuze voor dit gebied, deze periode en de genoemde
onderzoeksthema’s meer gedetailleerde kennis te vergaren, dat gebruikt kan worden bij
maatschappelijke invalshoeken als beheer, beleving en cultuurhistorische diversiteit.
De onderzoeksvraag in dit rapport is: “Welke ontwikkelingen maakten landschap, organisatie
en beheer binnen de maalschap van het Gortelsche Bos door in de periode tussen 1618 en
1907?”
Bij deze onderzoeksvraag horen drie hoofdvragen en veertien deelvragen.
Hoofdvraag 1: Welke samenhangende ontwikkeling hebben bodem, vegetatie en
bewoning van de maalschap van het Gortelsche Bos doorgemaakt tussen de Vroege
Prehistorie en het einde van de Late Middeleeuwen?
Deelvragen:
a) Welke ruimtelijke variatie kennen geologie, geomorfologie en bodem van de
maalschap en wat is de onderlinge samenhang daartussen?
b) Welke archeologische vondsten zijn bekend in de maalschap en directe omgeving en
wat kan daaruit, in samenhang met de hoofdlijnen van de vegetatieontwikkeling,
worden geconcludeerd over de bewoningsgeschiedenis van dit gebied?
c) Welke geografische begrenzing had de maalschap waarschijnlijk aan het einde van
de Late Middeleeuwen, welke veldnamen kwamen binnen deze begrenzing voor en
op welke wijze was het grondgebruik ingedeeld?
d) Welke veranderingen heeft het natuurlijke landschap van de maalschap doorgemaakt
en wat zijn de achtergronden van deze veranderingen?
e) Welke samenhangen zijn tussen bodem, bewoning en de geografische begrenzing
van de maalschap te concluderen?

Hoofdvraag 2: Hoe heeft de maalschap zich organisatorisch ontwikkeld in de periode
1618-1906?
Deelvragen
a) Hoe richtte de maalschap haar organisatie in tussen 1618-1906 en welke
ontwikkelingen zijn binnen de organisatie waarneembaar?
b) Welke veranderingen heeft de organisatie van de maalschap doorgemaakt en met
welke maatschappelijke of landschappelijke processen zijn de achtergronden van
deze veranderingen te verklaren?
c) Welke overeenkomsten en verschillen zijn waar te nemen tussen de organisatie van
de maalschap van het Gortelsche Bos en de overige Veluwse maalschappen?

Hoofdvraag 3: Hoe heeft het bosbeheer en het overige grondgebruik zich in de
maalschap in de periode 1749-1906 ontwikkeld en welke ruimtelijke structuren en
historische landschapselementen zijn nog herkenbaar uit deze periode?
Deelvragen
a) Welke ontwikkeling maakte het bosbeheer in de periode 1749-1906 door?
b) Welk grondgebruik en beheer kwamen naast de bosbouwkundige activiteiten voor in
de maalschap in de periode 1749-1906?
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c) Welke ontwikkeling maakte de financiën van het Gortelsche Bos door in de periode
1749-1906?
d) Welke ruimtelijke structuren en historische landschapselementen zijn nog herkenbaar
uit de periode 1749-1906?
e) Welke veranderingen heeft het beheer van de maalschap doorgemaakt en met welke
maatschappelijke of landschappelijke processen zijn de achtergronden van deze
veranderingen te verklaren?
f) Welke overeenkomsten en verschillen zijn waar te nemen tussen het beheer en de
financiën van de maalschap van het Gortelsche Bos en de overige Veluwse
maalschappen, zover daar publicaties van verschenen zijn, en vanuit welke
maatschappelijke of landschappelijke processen zijn deze te verklaren?

1.6 Bronnen en onderzoeksmethoden
Binnen de masteropleiding Landschapsgeschiedenis wordt het interdisciplinaire karakter
benadrukt. Dit betekent dat bij het beschrijven van de geschiedenis van een gebied, in dit
geval de bosgeschiedenis van de maalschap van het Gortelsche Bos, niet op één soort bron
en onderzoeksmethodiek mag worden afgegaan, maar dat juist verbanden tussen
disciplines gelegd moeten worden door meerdere bronnen en onderzoeksmethoden te
combineren.
Voor het schrijven van het hoofdstuk over het ontstaan van het natuurlijke landschap is een
vergelijkende kaartstudie gemaakt, waarin vooral aardkundige kaarten gebruikt zijn, zoals de
bodemkaart van de gemeente Epe met een schaal van 1:10.000, de geomorfologische kaart
van Alterra met een schaal van 1:50.000 uit 2003 en de geologische kaart van TNO met een
schaal van 1:600:000 uit 2003.43 Voor de bewoningsgeschiedenis is een archeologische
data-interpretatie uitgevoerd. De archeologische gegevens kwamen uit de Archis-database
van de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (RCE) en waren bijgewerkt tot 2010.
Voor de onderzoeksthema’s organisatie en beheer was archiefonderzoek de belangrijkste
methodiek. In de periode 1618 tot 1906 was archiefmateriaal uit het Koninklijk Huisarchief bij
Paleis Noordeinde in Den Haag de voornaamste bron, met name het Reken-Boek van
Ontfang en Uitgaaf van de Gorteler Bosch beginnende met den Jaere 1749 gaf een goed
beeld over de ontwikkeling van de maalschap in de laatste 150 jaar van de maalschap.44 De
notulen van de vergaderingen tussen 1885 en 1906 scherpen de laatste fase van de
maalschap daar nog extra bij aan.45 Andere archieven werden ook geraadpleegd, waaronder
het Streekarchief Noordoost-Veluwe, waar verpondingscohieren uit 1660-1664 werden
ingezien en het Streekarchief Noordwest-Veluwe, die haar archieven ontsloten heeft door
samenvattingen van de protocollen van de stad Elburg tussen 1584 en 1810 digitaal
beschikbaar te stellen.46 Het verdwijnen van het malenboek, dat door de maalschap vanaf
1618 in gebruik was, kon worden opgelost door de transcriptie van Sloet uit 1911 te
gebruiken, die daarin de regels van de maalschap en enkele bijzonderheden opnam.47 Een
andere waardevolle aanvulling was het (geromantiseerde) getuigenverslag van Haasloop
Werner uit 1855 en 1856, dat het enige bekende verslag is van het Gortelsche Bos ten tijde
van de maalschap.48

43

Van Liere en Steur 1955
KHA G56, D11
45
KHA G56, D9-10
46
SANOV, Oud-archief Epe, inv.nrs. 59, 59a en 60; Fikse 1994-2005
47
Sloet 1911; Naast het malenboek van 1618-1884 zijn er nog andere boeken geweest die niet terug zijn gevonden,
waaronder het rekenboek van 1633-1748, een verkoopboekje met de verkochte bomen [melding 1755], ’t Boekje der
Conditien van houtverkoopingen [melding 1756], het schrijfboek bij de hakhoutlegger [melding 1863], het bezoekersboek
[melding 1888], dagboek van de boswachter waarin uitgaven worden bijgehouden [melding 1894], een brievenboek
[melding 1898], een kleurengedrukte stafkaart uit 1905 en een rapport van de Nederlandsche Heidemaatschappij uit 1906.
48
Haasloop Werner 1855a, 1856
44
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Door het ontbreken van gedetailleerde kaarten van de maalschap moest worden
teruggevallen op de kaart van De Man uit 1810, de eerste kadasterkaart uit 1832, die
aangevuld werd met gegevens van enkele jaren later uit het Streekarchief Noordoost
Veluwe, en de Bonnebladen uit 1872 en 1890 als belangrijkste bronnen voor een ruimtelijke
analyse van het grondgebied.49
Voor een epiloog van het Gortelsche Bos na 1907 is gebruikt gemaakt van oral history. Oudboswachter Jaap Spek, die onder koningin Juliana en Beatrix diende en prinses Wilhelmina
nog gekend heeft, was de belangrijkste bron.50

1.7 Onderzoeksaanpak
De eerste stap in het onderzoek was een globale veldinventarisatie in juli 2010 waarbij een
fotodatabase werd aangelegd en een eerste indruk van de maalschap werd gekregen. Na
de zomervakantie was de eerste stap in september en oktober om alle gevonden literatuur
over maalschappen op een rij te zetten en samen te voegen tot een werkrapport (onderdeel
A), dat niet in dit onderzoek is opgenomen. Tegelijkertijd werd het onderzoeksvoorstel
geschreven om definitief met de masterscriptie aan de slag te gaan. Besloten was om
daarna chronologisch te werk te gaan. In november en december werd daarom grotendeels
de vergelijkende kaartstudie voor het natuurlijke landschap uitgevoerd en de archeologische
data-interpretatie voor de paragraaf over de bewoningsgeschiedenis gedaan.
In de tussentijd werd in dezelfde maanden het archiefonderzoek uitgevoerd in het
Koninklijke Huisarchief. In januari 2011 kon dan begonnen worden met het rangschikken van
bijna honderd pagina’s met informatie uit de archieven. Aanvullend op het archiefonderzoek
werd de digitale krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek onderzocht. Alle informatie
werd gerangschikt naar onderzoeksvragen. Tevens werd in deze periode begonnen met de
tweede veldwerkfase. Het veldwerk kon nu veel gedetailleerder worden uitgevoerd en
bestond vooral uit het koppelen van informatie uit archieven met wat daar nog van over was
in het veld. In ArcGis werd een digitale kaartenatlas aangelegd om de ruimtelijke informatie
te verwerken. Vanaf maart waren de eerste concepthoofdstukken klaar en kon het rapport
door de begeleiders bijgestuurd worden (onderdeel B). Deze versie werd naar een
eindconcept toegeschreven door vanuit de resultaten van de maalschap van het Gortelsche
Bos vergelijkingen te maken met eerder verschenen literatuur over de Veluwse
maalschappen (onderdeel C). Begin mei was het eindconcept klaar om beoordeeld te
worden door de begeleiders.

49
50

Van Eck 1997
Interview met oud-opperboswachter J. Spek in Vaassen op 25 maart
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Afb. 4: Binnen de onderzoeksaanpak zijn

drie onderdelen te herkennen, die zoveel
mogelijk in chronologische volgorde zijn
afgewerkt.

1.8 Opbouw van de scriptie
Het rapport is chronologisch opgebouwd. In hoofdstuk twee wordt daarom begonnen met het
beschrijven van het natuurlijke landschap en de eerste bewoning in het gebied. Tevens
wordt in de laatste paragraaf naar een hypothese van het ontstaan van de maalschap van
het Gortelsche Bos toegeschreven. In hoofdstuk drie kan dan begonnen worden met het
zwaartepunt van het rapport, namelijk de periode tussen 1618 en 1906. Allereerst wordt de
organisatie behandeld en de veranderingen die de organisatie doormaakte in deze periode.
Vervolgens wordt, in hoofdstuk vier, ingezoomd op het beheer van de maalschap in de
periode tussen 1749 en 1906. Dit betreft niet alleen het bosbeheer, maar ook het overige
beheer waar de maalschap mee te maken had. Als afsluiter van dat hoofdstuk is gekozen
om in de laatste paragraaf een epiloog op te nemen waarin de ontwikkeling van het gebied
tussen 1907 en 2010 centraal staat. In deze periode was de maalschap overgenomen door
het Koninklijke Huis en maakte daarmee een andere ontwikkeling door. In hoofdstuk vijf
worden tenslotte de deelvragen beantwoord die in hoofdstuk één gesteld zijn.
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2. Landschaps- en bewoningsgeschiedenis tot 1618
2.1 Het natuurlijke landschap
Inleiding
De natuurlijke ondergrond in het grondgebied van de maalschap gaat verder terug dan de
geschiedenis van de maalschap zelf. De maalschap was in geologisch opzicht slechts een
klein onderdeel van de bewonings- en vegetatiegeschiedenis. De omgeving van het
Gortelsche bos maakt in geologisch opzicht onderdeel uit van het Veluwemassief. Dit
massief bestaat uit meerdere, hooggelegen stuwwallen en ligt tussen de oostelijke laagte
van de IJsselvallei en de westelijke laagte van de voormalige Zuiderzee. Het Gortelsche Bos
bevindt zich op de noordpunt van de stuwwal, die van Rheden tot aan Vierhouten over een
lengte van 36 kilometer loopt (afb. 5).

A
B

Afb. 5: Op deze hoogtekaart is de ligging van het Gortelsche Bos op de noordelijke punt van de

stuwwal duidelijk te zien. De blauwe kleuren in de IJsselvallei en de Randmeerkust
vertegenwoordigen een hoogte van 2-3 m +NAP, de paarse kleuren een hoogte van 65-70 m
+NAP met witte uitschieters tot 98-99 m +NAP ten westen van Apeldoorn. De witte stippellijn
geeft de dwarsdoorsnede op de volgende pagina aan.

De geologische opbouw van een gebied wordt in kaart gebracht door middel van
geologische diepteboringen. De gestuwde afzettingen van de Veluwe behoren in dit opzicht
echter tot de minst onderzochte gebieden in Nederland: in en rondom het Gortelsche Bos
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zijn slechts drie boringen bekend.51 Van dit gebied is door de Rijks Geologische Dienst en
haar opvolgers namelijk nooit een geologisch kaartblad gemaakt. Omdat de hoofdopbouw
van stuwwallen, sandrs en dekzanden ook met hoogtegegevens redelijk goed in kaart kon
worden gebracht, behoorde dit gebied niet tot de prioriteiten van deze dienst. Desondanks is
met de huidige geologische kennis en het beperkte aantal boringen een geologische
dwarsdoorsnede van de Veluwe te maken (afb. 6).

A

B

Afb. 6: De dwarsdoorsnede toont in het grijs de gestuwde afzettingen van de Veluwe. Ten
oosten daarvan ligt, in het paars, het tongbekken van de IJsselvallei, waaruit het materiaal is
opgestuwd. Dit bekken is vervolgens weer opgevuld. Ten westen van de stuwing ligt een
kame-terras, dat bestaat uit sedimenten die het smeltende landijs achterliet. Bovenop deze
afzettingen is een dekzanddeken neergedaald.

Vorming van de stuwwallen
Tot aan het Saalien (200.000-130.000 jaar geleden) was de Veluwe een vlak gebied dat
gevormd was door rivierafzettingen van de voorlopers van de Rijn en de Maas. Tijdens het
Saalien breidde het Scandinavische landijs zich echter uit tot aan Midden-Nederland.52 Door
het opdringen van het landijs stagneerde de afwatering naar het noorden en moesten Rijn
en Maas hun loop naar het westen verleggen. De grote ijslobben van het landijs persten de
51

Op de website van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) zijn alle
diepteboringen van Nederland in kaart gebracht, zie www.dinoloket.nl. Twee boringen in 1958 (B27C0084 en B27C0096),
waarvan de eerste boring een diepte bereikt heeft van 9 m en de diepte van de tweede boring onbekend is gebleven; één
boring in 2000 (BC27C0074) met een diepte van 24 m.
52
Berendsen 2005, PP-presentatie 03-05 op cd-rom bij Vorming van het land, dia 93; Van de geologische kaart van
Nederland (1:50.000) zijn van de Veluwse kaartbladen 27W, 32O en 33W geen versies verschenen.
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ondergrond weg en duwden de randen omhoog. Hierdoor ontstonden tongbekkens en
stuwwallen.53 Uit het hoogteverschil tussen de bovenkant van de stuwwallen en de diepte
van de tongbekkens is een minimale ijsdikte van circa 225 m te concluderen.54 Ter hoogte
van Apeldoorn had het tongbekken een breedte van meer dan 20 km.
De stuwwal van de Veluwe is, door het periodiek opdringen en terugtrekken van het landijs,
in verschillende fasen ontstaan (afb. 7). De fasen zijn te bepalen door stuwingsrichtingen,
maar het is moeilijk om de absolute ouderdom van de verschillende stadia te bepalen,
omdat voor dit deel van de geologische tijdschaal weinig geschikte dateringsmethoden
zijn.55 Het Gortelsche Bos ligt centraal op het noordelijke deel van de derde stuwingsfase.
De zuidelijke stuwwallen bij Arnhem, Ede en Amersfoort waren in de tijd van stuwing al
aanwezig. De oostelijke en noordelijke stuwwallen van Epe en Hattem moesten hun huidige
vorm nog krijgen door twee latere stuwingsfasen.

Afb. 7: Ten oosten van Elspeet

ligt het Gortelsche Bos op de
noordkant van de derde
stuwingsfase (Berendsen
2005).

Op de Zuid-Veluwe komen stuwwallen voor met een hoogte tot meer dan 100 m +NAP.56 De
stuwwal waarop het Gortelsche Bos ligt is bescheidener van afmeting, het hoogste punt
meet 68,1 m +NAP. Dit punt ligt in de Gorteler en Elspeter Struiken. Een ander hoog punt,
met 67,4 m +NAP, ligt ten westen van het Boshuis aan de Boshuisweg. Het laagste punt van
het Gortelsche Bos, 32 m +NAP, ligt slecht 1.300 m ten noordoosten (afb.8).
53

Stichting voor Bodemkartering 1982, 13; Berendsen 2004, 159
Berendsen 2004, 164
55
Berendsen 2004, 166
56
Berendsen 2005, PP-presentatie 03-05 op cd-rom bij Vorming van het land, dia 94
54
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Afb. 8: Op de AHN-kaart is de overgang van het lage gedeelte (wit) van de stuwwal naar de
hogere uitschieters (paars) goed te zien. Het enkdorp Gortel ligt in het oosten precies op de
overgang van laag naar hoog. Het Gortelsche Bos ligt op het hoogste gedeelte van de
stuwwal.
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De samenstelling van de stuwwallen is een weerspiegeling van de sedimenten die aan het
oppervlak aanwezig waren voordat het landijs Nederland binnendrong.57 De oorspronkelijke
ondergrond bestond vooral uit vroegere rivierafzettingen. De zuidelijke stuwwallen van de
Veluwe bestaan hoofdzakelijk uit sedimenten van de Rijn. In noordelijke richting komen ook
afzettingen voor die afkomstig zijn uit het oostelijke, Eridanos riviersysteem (afb. 9).58 De
grens van deze afzettingen ligt ongeveer op de lijn Vierhouten-Gortel-Emst.59 Het Gortelsche
Bos ligt op deze grens en heeft daarmee te maken met een overgangszone van beide
afzettingen.

Afb. 9: Op deze kaart is de

samenstelling van de
gestuwde afzettingen in
Midden-Nederland te zien. Op
de Veluwe liggen in het
noorden afzettingen die door
sedimenten van de Rijn en het
Eridanos riviersysteem zijn
samengesteld. Deze zijn met
een oranje kleur aangeven. In
het zuiden liggen afzettingen
die bestaan uit Rijn- en
Maassedimenten. Deze zijn
met een gele kleur
aangegeven. (Berendsen naar
Maarleveld 1956).

In bodemkundige termen bestaat de noordelijke stuwwal uit witte zanden, die mineralogisch
zeer arm zijn en weinig leem bevatten. Er komen vrijwel uitsluitend haarpodzolgronden
voor.60 Ten zuiden van de lijn Vierhouten-Gortel-Emst komen daarentegen overwegend
holtpodzolgronden voor. Het gestuwde materiaal bestaat daar uit de, mineralogisch rijkere,
bruine zanden met meer leem.61 Doordat het Gortelsche Bos in het overgangsgebied ligt
wisselen de witte en bruine zanden elkaar af, in bredere en smallere banen volgens de
strekkingsrichting van de stuwwal. Dit komt tot uiting in het patroon van naast elkaar
liggende holtpodzol- en de haarpodzolgronden (afb. 10).62

57

Berendsen 2005, PP-presentatie 03-05 op cd-rom bij Vorming van het land, dia 114
Berendsen 2004, 160; Berendsen 2005, PP-presentatie 13 op cd-rom bij Landschappelijk Nederland, dia 5; het Eridanos
riviersysteem werd eerder ook wel de Baltische Oerstroom genoemd
59
Stichting voor Bodemkartering 1982, 13
60
Codering gHD30 op de 1:50.000-bodemkaart en codering IJh of IJb op de 1:10.000-bodemkaart uit 1955
61
Codering gY30 op de 1:50.000-bodemkaart en codering lIJb1 of lIJb2 op de 1:10.000-bodemkaart uit 1955
62
Stichting voor Bodemkartering 1982, 13
58
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Bodem kaart van het Gortelsche Bos
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Afb. 10: Op deze gedigitaliseerde bodemkaart (1:10.000) van de Stichting voor Bodemkartering

uit 1955 door W.J. van Liere en G.G.L. Steur komt het langgerekte noord-zuid patroon goed
naar voren. In de legenda neemt de vruchtbaarheid van de grond met de donkerheid van de
legenda-eenheid toe. De oppervlakte van de lemige gronden bedraagt 463,5 hectare (lIJb1 en
2) en van de overige gronden 471 hectare (IJh en IJb)
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Op de hoogste plaatsen in het Gortelsche Bos komen de beste gronden voor. Deze gronden
hebben een min of meer oranje tot donkerbruine kleur, maar zijn in vergelijking met
landbouwgronden toch nog betrekkelijk arm. De maalschap van het Gortelsche Bos had 389
hectare van deze lemige bosgrond (lIJb2) binnen haar grenzen. Ten oosten van de hoogste
toppen liggen de, door uitspoeling verrijkte, iets lemige bosgronden (lIJb1) met een totale
oppervlakte van 73 hectare. Om deze kernen liggen de okerkleurige bosgronden (IJb), die
weinig tot geen leem bevatten, met een oppervlakte van 185 ha. De lagere delen bevatten
287 hectare aan heidepodzolgronden (IJh).

Afsmelting van het landijs
Gedurende het gematigd warme Eemien (130.000-115.000 jaar geleden) steeg de
temperatuur snel tot iets boven de huidige temperatuurwaarden en begon het landijs
definitief af te smelten. Stenen, grind, zand, leem en klei uit de landijsmassa werden door
het smeltwater opgenomen en afgevoerd. Het diepe tongbekken van de IJsselvallei, ten
oosten van het Gortelsche Bos werd na het ontstaan weer opgevuld met het zand, grind en
leem dat met de smeltwaterstromen van het landijs werd meegevoerd.63 De schaarse
vegetatie van de ijstijd verdween en maakte plaats voor een gemengd eikenbos, met eik,
iep, linde en esdoorn. Deze vegetatiesuccessie leek in vele opzichten op die in het
Holoceen. De eerste bossen, die zich na het koude Saalien ontwikkelden, bestonden uit
naaldbomen en berken, een vegetatietype dat tegenwoordig voorkomt in NoordScandinavië. Naarmate het klimaat warmer werd, nam het percentage loofbomen toe.
Gedurende het optimum van het Eemien bestond de vegetatie uit loofbomen van het type,
dat tegenwoordig voorkomt in Frankrijk, ten zuiden van de lijn Nantes-Nancy. Taxus kwam in
deze tijd veel voor. Na het klimaat-optimum volgde een periode waarin haagbeuk (Carpinus)
relatief veel voorkwam. Uiteindelijk kwamen den (Pinus) en berk (Betula) terug, toen het
klimaat weer kouder werd.64
Dekzand en droge dalen
In het Weichselien (115.000-10.000 jaar geleden) breidde het landijs zich weer sterk uit,
maar bereikte Nederland niet meer. Er heerste een klimaat met een zomertemperatuur van
6 °C. De wintertemperatuur was circa -25 °C. Het klimaat was vergelijkbaar met het noorden
van het huidige Alaska. De ondergrond was permanent bevroren en er was weinig of geen
vegetatie.65 De maximale ijsuitbreiding en de laagste temperatuur werden pas tegen het
einde van het Weichselien bereikt, ongeveer 18.000 jaar geleden, en de Veluwe veranderde
in een poolwoestijn.66 De wind had vrij spel en kon op de vegetatieloze vlakte gemakkelijk
zand verplaatsen. Dit resulteerde in dekzandafzettingen. Op de Veluwe komen enkele zeer
langgerekte dekzandruggen voor en één daarvan loopt door het noorden van het Gortelsche
Bos en doorkruist de Vierhouterweg ter hoogte van de Spookkuil (afb. 11).

63

De Mulder et al 2003, 337-339; Berendsen 2005, PP-presentatie 13 op cd-rom bij Landschappelijk Nederland, dia 7; Van
den Ancker en Jungerius 2007, 16
64
Berendsen 2004, 182
65
Berendsen 2005, PP-presentatie 03-06 op cd-rom bij Vorming van het land, dia 11
66
Berendsen 2004, 183, 185
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Afb. 11: Op de achtergrond van de foto loopt de langgerekte dekzandrug vanuit het Gortelsche

Bos (links) over de Gortelsche heide, waar hij in het veld het duidelijkst waarneembaar is.

Vroeger dacht men dat de dekzanden over grote afstanden werden aangevoerd en
afkomstig waren uit het droogliggende Noordzeegebied. Uit mineralogisch onderzoek is
echter gebleken, dat de samenstelling van de dekzanden sterk lijkt op die van formaties die
ter plaatse in de ondergrond voorkomen. Het materiaal waaruit de dekzanden bestaan is dus
van lokale herkomst. De krachtigste winden waaiden hoofdzakelijk vanuit westelijke
richtingen.67
De permanent bevroren ondergrond, de permafrost, ontdooide in de zomer slechts tot
geringe diepte. Als dit gebeurde kwam vooral langs de hellingen van de stuwwal veel
materiaal als een modderbrij in beweging. Een helling van enkele graden is voldoende om
een breiige massa naar beneden te laten glijden. Door geomorfologen wordt dit proces
gelifluktie genoemd. Het sneeuwsmeltwater dat vrij kwam, kon niet in de bevroren grond
dringen en stroomde oppervlakkig af naar de lagere plaatsen, waardoor diepe dalen in de
stuwwallen werden uitgeschuurd. Deze erosiedalen zijn samengesteld uit een aantal kleine,
diepe dalen die zich hellingsafwaarts verenigden. Eenmaal verenigd worden ze aan de voet
van de stuwwal breder en ondiep.68
In het Gortelsche Bos beginnen vier van deze erosiedalen hun dal (afb. 12). De dalen zijn
eenvoudig te verdelen in het noordelijk, oostelijk, westelijk en zuidelijk dal. Het oostelijk en
westelijk dal zijn het prominentst aanwezig en beginnen allebei ter hoogte van de Doorlaatse
weg op een hoogte van 58 m +NAP. Het oostelijk dal loopt via Emst richting Vaassen, het
westelijke dal richting Elspeet. Het zuidelijke dal ligt maar voor een bescheiden deel op het
grondgebied van het Gortelsche Bos en maakt deel uit van een groot trechtervormig dal dat
via Niersen naar Vaassen loopt. Het noordelijk dal is het kleinst van formaat en loopt vanaf
de Beukheggeweg naar de Tongerseweg bij Vierhouten in het noorden. In het veld zijn de
erosiedalen echter nauwelijks waarneembaar. Pas nadat ze het grondgebied van de
maalschap van het Gortelsche Bos hebben verlaten worden ze duidelijker herkenbaar in het
landschap.
67
68

Berendsen 2004, 192
Stichting voor Bodemkartering 1982, 17-18; Berendsen 2005, Presentatie 03-06 bij Vorming van het land, dia 29-30
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Met het warmer worden van het klimaat en het verdwijnen van de permafrost verloren de
dalen hun waterafvoerende functie, omdat het water in de ondergrond kon wegzakken.
Geomorfologen spreken daarom tegenwoordig van droge dalen. Het uit de dalen
geërodeerde materiaal is grotendeels als daluitspoelingsmateriaal afgezet.69
Typerend voor de stuwwallen van het Veluwemassief is de sterke infiltratie van regenwater
in de zandgronden. Doordat vaak een waterstagnerende laag ontbreekt kan het water
tientallen meters de grond in trekken. Het grondwaterniveau zit dan ook meters diep in het
Gortelsche Bos. Op enkele plaatsen kan het water wel blijven staan door bijvoorbeeld leem
in de grond. Dit is het geval ten noorden van de Vierhouterweg, bij het Boshuis en in de
Prinsenkuil.
Concluderend kan gezegd worden dat het voormalig grondgebied van de maalschap van het
Gortelsche Bos, net als alle andere Veluwse maalschappen, bovenop de stuwwal van het
Veluwemassief ligt. Het heeft daarmee slechts één grotere landschapseenheid, namelijk
hoge stuwwal. Binnen de hoge stuwwal wisselen witte en bruine zanden elkaar af, in
bredere en smallere banen volgens de strekkingsrichting van de stuwwal. De witte zanden
zijn leemarm en daarmee mineralogisch arm. De bruine zanden zijn daarentegen leemrijker.

69

Stichting voor Bodemkartering 1982, 17-18; Berendsen 2005, Presentatie 03-06 bij Vorming van het land, dia 29-30
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Afb. 12: Deze geomorfologische kaart van het Gortelsche Bos geeft de ontstaansgeschiedenis

van de zichtbare landvormen weer. In het rood het gebied dat behoort tot de gestuwde
afzettingen. Daarbinnen komen de vier droge dalen voor (in het grijs) en in het noorden van
het Gortelsche Bos de langgerekte dekzandrug (in het geel).
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2.2 Bewoning vanaf de prehistorie
Steentijden
Het geologische tijdperk van het Pleistoceen is afgelopen en het Holoceen is begonnen. Op
de archeologische tijdschaal is het de overgang van het Laat Paleolithicum naar het Vroeg
Mesolithicum. In hoofdlijnen was het aardkundige landschap van het Veluwemassief
gevormd, zoals wij dat tegenwoordig ook kennen, met de stuwwallen en dekzanden en het
opgevulde tongbekken van de IJsselvallei.
De eerste menselijke vondsten op de Veluwe zijn van rendierjagers met een nomadische
leefwijze rond 9.000 v. Chr.70 Vaste woonplaatsen hadden deze mensen nog niet. Nagenoeg
alle Vroeg Prehistorische sites bevonden zich langs de randen van de stuwwal.71 In het
Mesolithicum begon het aandeel van den en hazelaar af te nemen. Geleidelijk kwamen er
andere boomsoorten bij, zoals de eik, els en iep. De kruidenvegetatie bestond voornamelijk
uit heide en grassen. Ongeveer 4.000 v. Chr. werd het landschap gedomineerd door
gemengde loofbossen en elzenbroekbossen. Ook kwam de beuk al incidenteel voor.72
Vaste woonplaatsen koos men pas in het Laat Neolithicum, tussen 2.450-2.000 v. Chr. Aan
de hand van vondsten komt dezelfde ligging van woonplaatsen naar voren, namelijk vooral
op de hellingen van de stuwwallen tussen 10 en 30 m +NAP. Hoewel Vervloet aangeeft dat
bewoning hoger op de stuwwal ook wel voorkwam. De mensen beoefenden een primitieve
vorm van akkerbouw en veeteelt.73 Of het hooggelegen landschap van het Gortelsche Bos
ook bewoning heeft gehad is niet bekend, omdat uit deze periode geen voorwerpen zijn
gevonden. Vaak werd gedacht dat op de hogere gronden geen bewoning mogelijk was door
het ontbreken van water, maar recent onderzoek stelt dat deze theorie niet meer vol te
houden is.74 Zij geven aan dat op de stuwwal van Ermelo-Garderen het water stagneert door
dichte leemlagen hoog op de stuwwal. Dankzij dit water waren de droge, maar relatief rijke
bruine zanden, een groot deel van de geschiedenis bewoonbaar. Ook Vervloet gaf al aan
dat bleek dat veel oudheidkundige vondsten voorkomen op plaatsen waar de bruine gronden
liggen. Al hield hij het op een hoogte van 30 à 40 m +NAP.75
Bronstijd
Van het Laat Neolithicum tot aan de Midden Bronstijd groeiden op de zandgronden van de
maalschap loofbossen met berk, eik, den, hazelaar, linde en beuk. Door de menselijke
activiteiten waren de bossen op de Veluwe al vrij open en kenden een rijke ondergroei van
struiken en kruiden. Rondom de nederzettingen ontstonden op de opengewerkte delen van
het bos heide- en grasrijke vegetaties. De verarming van de bodem had tot gevolg dat de
bosvegetatie veranderde in een eiken-berkenbos.76
Op de grens met de Gortelsche Heide is een vuurstenen pijlpunt uit de Midden Bronstijd
gevonden.77 Een kleine aanwijzing van menselijke aanwezigheid in deze periode. Maar de
bekendste archeologische resten van de Veluwe uit de Late Prehistorie zijn de vele
honderden grafheuvels en de urnenvelden die rondom en tussen de grafheuvelgroepen zijn
70

Vervloet 1982, 23; ook gepubliceerd in Ten Houte de Lange 1977, 67-79
Hazenberg Archeologie 2010, 18, 53-54, 56; Louwe Kooijmans was de onderzoeker, die op basis van de vondstmeldingen
in Archis 2 gekeken heeft waar de resten uit de vroege prehistorie zich concentreren.
72
BIAX in Willemse et al 2008, 28-30
73
Hazenberg Archeologie 2010, 53-54, 56; Vervloet 1982, 23; ook gepubliceerd in Ten Houte de Lange 1977, 67-79
74
Willemse et al 2008, 112
75
Vervloet 1982, 23; ook gepubliceerd in Ten Houte de Lange 1977, 67-79
76
BIAX in Willemse et al 2008, 28-30
77
Archisdatabase van de RCE, WNG nr.: 7125
71
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gesitueerd. Ze dateren voornamelijk uit de Bronstijd, maar moeten ruimer gedateerd worden
vanaf het Laat Neolithicum tot en met de Vroege IJzertijd.78 In het Gortelsche Bos is een
urnenveld bekend uit de Late Bronstijd (afb. 13). Voor archeologen is het vaak moeilijk om te
bepalen hoe groot ze zijn geweest wegens gebrek aan concrete en volledige gegevens.
Waarschijnlijk is het urnenveld van het Gortelsche Bos klein geweest, dat wil zeggen dat het
minder dan tien bijzettingen heeft gehad.79 Verspreid in het centrale deel van het Gortelsche
Bos liggen, inclusief de heuveltjes van het urnenveld, achttien kunstmatig opgeworpen
verhogingen(afb. 14). Ze dateren allemaal uit het Laat Neolithicum tot aan de Bronstijd.80
Van de tien bekende urnenvelden in en rondom het Gortelsche Bos liggen er vier op de
rijkere holtpodzolgrond, inclusief die van het Gortelsche Bos zelf, twee op de armere
laarpodzolgrond, twee op lager en natter gelegen veldpodzolgronden en van twee is geen
bodemkartering bekend, omdat de grond verstoord is door bebouwing. De verwachting dat
bewoning vooral plaatsvond op de rijkere holtpodzolgronden komt bij het Gortelsche Bos
dus maar gedeeltelijk tot uiting. Hoewel daarbij wel vermeld moet worden gemaakt dat de
urnenvelden niet afhankelijk waren van de rijkere gronden, zoals landbouw dat wel was.

Afb. 13: In het Gortelsche Bos is één urnenveld bekend, dat dateert uit de Late Bronstijd. In de

omgeving zijn nog negen andere urnenvelden gelokaliseerd. De bekendste is het urnenveld
ten noordoosten van het Gortelsche Bos bij de Woesterberg, dat één geheel vormt met een
raatakkercomplex. In het rood de urnenvelden die vroeger dan de Late Bronstijd gedateerd
81
zijn, in het oranje uit de Late Bronstijd en in het geel uit de Vroege IJzertijd.
78
Hazenberg Archeologie 2010, 18-19; momenteel zijn de grafheuvels en het omringende landschap onderwerp van
onderzoek in het multidisciplinaire onderzoeksproject Ancestral Mounds dat de landschappelijke setting van rituele plaatsen
onderzoekt.
79
Verlinde en Hulst 2010, 75
80
Archisdatabase van de RCE, WNG nrs.: 41558, 41560, 41561, 41564, 41566, 41567, 41569, 41570, 41571, 41573, 41575,
41577, 41578, 41580-41582, 41584, 41587
81
Verlinde en Hulst 2010, 77-78
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Afb. 14 Binnen een straal van tien kilometer van de maalschap zijn zeven raatakkers
gelokaliseerd, waarvan de grootste concentratie bij Vaassen ligt op slechts drie kilometer
afstand. Alleen het raatakkercomplex van Niersen is al 70 hectare groot. Grafheuvels zijn veel
voorkomend aanwezig en binnen de begrenzing van de maalschap komen er al veertien voor.
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IJzertijd en Romeinse Tijd
Net als in de Bronstijd zijn in de IJzertijd (700-12 v. Chr.) veel gegevens beschikbaar over
het dodenbestel, maar de bijbehorende nederzettingen lijken vrijwel afwezig. Wel zijn voor
de IJzertijd typische akkerstructuren, de raatakkers, met hun kenmerkende lage walletjes om
de 30 m x 30 m grote percelen, bekend. Bij Vaassen ligt een complex met een totale
oppervlakte van 76 ha.82 Ook ten oosten van Gortelsche Bos, bij Niersen langs de
Cannenburgherweg, lag een groot raatakkercomplex van ruim 70 ha. Tussen 1967 en 1969
werd het onderzocht en in kaart gebracht. Het complex is waarschijnlijk in gebruik geweest
van ongeveer 800 v. Chr. tot 150 n. Chr. Boomstronken, struiken en stenen werden langs de
akkers opgestapeld, waardoor om de akkers walletjes ontstonden, die in de loop van de tijd
steeds hoger werden. Binnen zo’n akkercomplex werd vermoedelijk wissellandbouw
toegepast. Een veldje bleef enkele decennia in gebruik, lag dan jaren braak of diende als
weiland en werd daarna weer opnieuw in gebruik genomen. Ook de boerderijen werden
binnen het akkercomplex verplaatst.83 Het raatakkercomplex lag op de overgang van de
hogere stuwwal naar de lagere delen van de huidige IJsselvallei tussen het oostelijke en
noordelijk droge dal in. In de omgeving lagen nog vijf akkercomplexen.
Over de Romeinse Tijd (12 v. Chr - 450 n. Chr.) zijn de gegevens over het grondgebied van
de maalschap.84 Over de vegetatie is wel te vertellen dat deze in deze periode steeds
opener werd. Bij Kootwijk was het landschap gedurende de Romeinse Tijd al vrij open en
werd gedomineerd door heidevelden. In de Laat Romeinse Tijd trad tussen 250 en 500 n.
Chr. ontvolking op, die vermoedelijk gepaard ging met een herstel van de natuurlijke
vegetatie.85
Vroege en Late Middeleeuwen
Een aantal Vroeg Middeleeuwse vondsten wijst op herstel van bewoning in de zesde en
zevende eeuw. Vanaf de achtste eeuw zijn uit schriftelijke bronnen een reeks plaatsnamen
op de Veluwe bekend. De oudste bekende namen hebben vaak uitgangen op -lo of -el, wat
duidt op de aanwezigheid van bos, zoals Uddel (793) en Ermelo (855).86 Vervloet geeft nog
aan dat deze nederzettingen in dezelfde bewoningszone ontstonden, waar zich in de
Bronstijd en de IJzertijd ook reeds mensen hadden gevestigd, namelijk op de hellingen van
de stuwwallen.87 Maar recente onderzoek geeft aan dat dit beeld aan herziening toe is.88 Op
de bruine zanden van de stuwwal, en mogelijk ook op de rijkere dekzanden en
smeltwaterzanden, zette de prehistorische bewoning zich voort tot in de Vroege
Middeleeuwen. Naast bodemkundige aanwijzingen dragen zij daarvoor ook archeologische
vondsten aan als bewijs.89 Doordat het Gortelsche Bos op de overgang ligt van de
noordelijke, witte, arme zandgronden en de zuidelijke, bruine, rijkere zandgronden is het
mogelijk dat hier de prehistorische bewoning voortgezet is tot aan de Vroege Middeleeuwen,
maar door het ontbreken van archeologische opgravingen is dit niet bekend. Mocht dit wel
het geval zijn dan zou dit op de aangesloten bruine zanden ten westen van het huidige
Gortel zijn geweest.
De onderzoekers concludeerden ook dat het beeld dat de gronden van de maalschappen
altijd opgaand hout zijn geweest en konden overleven dankzij de afstand tot bewoonde
82

Past2Present 2009, 17
Bleumink en Neefjes 2010, 24
84
Past2Present 2009, 18
85
BIAX in Willemse et al 2008, 28-30
86
Vervloet 1982, 23; ook gepubliceerd in Ten Houte de Lange 1977, 67-79; BIAX in Willemse et al 2008, 28-30
87
Vervloet 1982, 23; ook gepubliceerd in Ten Houte de Lange 1977, 67-79
88
Willemse et al 2008, 112
89
Willemse et al 2008, 112; het archeologische bewijs is met name de grafvelden die vanaf de Romeinse tijd (Bemelerberg)
tot in de Merovingische tijd (Bemelerberg, Ermelo) als begraafplaats hebben gediend.
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gebieden niet klopt. De bruine gronden waren tussen de Late Prehistorie en de Vroege
Middeleeuwen een aantrekkelijk leefgebied. Waarschijnlijk met een bos, waarin veel open
plekken voorkwamen en waar vee werd geweid of landbouw bedreven. In dit systeem
konden de maalschappen zich ontwikkelen. Op de stuwwal van Ermelo-Garderen lagen de
nederzettingen juist aan het bos en ook bij Gortel en het Gortelsche Bos was dit het geval.90
De Late Middeleeuwen onttrekken zich archeologisch gezien ook nog grotendeels aan onze
waarneming. Vanaf de achtste eeuw kwamen er nieuwe ontwikkelingen. Door een ander
landbouwsysteem en intensievere bemesting kon ook op minder rijke zanden worden
geboerd. Daarnaast konden de Gelderse Vallei en de IJsselvallei ontgonnen worden. De
kwaliteit van dit nieuwe land oversteeg die van de stuwwallen. Bovenop het Veluwemassief
bleven echter nederzettingen bestaan, zoals blijkt uit het onlangs ontdekte Middeleeuwse
dorpje Reemst. Het dorpje kwam naar voren tijdens het afplaggen van de verstoven zanden
van de Hoge Veluwe.91 Nederzettingen als Reemst, waarvan er meerdere in een soort keten
over de Veluwe moeten hebben gelegen, werden verplaatst onder invloed van de
stuifzanden.92
De ontdekking van Reemst werpt vragen op over het patroon van verstuiving en
verschuivende bewoning in de Middeleeuwen. Verondersteld wordt dat de Laat
Middeleeuwse bewoning verschuift naar de lagere delen van het landschap. In eerdere
periodes zouden de huizen nog op de hogere delen tussen de akkers liggen. Tevens werden
de huizen plaatsvaster ten opzichte van de Vroege Middeleeuwen. Nieuwe huizen werden
op dezelfde plaats opgetrokken als hun voorgangers.93 In de omgeving van Garderen is een
beeld te vormen van de vegetatieontwikkeling vanaf het begin van de Late Middeleeuwen,
waar wellicht goede parallellen voor Gortel en het Gortelsche Bos uit te trekken zijn.
Archeobotanisch onderzoek toonde aan dat boeren daar rogge en boekweit verbouwden,
maar na het verlaten van de akkers in de twaalfde eeuw vond aanleg van eikenhakhout
plaats. De vegetatie werd vanaf de dertiende eeuw sterk gedomineerd door heidevelden.94
Het enkdorp Gortel wordt in 1419 voor de eerste keer in de archieven genoemd in een acte
van belening van het St. Agnietenconvent te Elburg door de heer van Dorth.95 Gortel ligt
boven op het Veluwemassief, maar wel net op de overgang van het allerhoogste punt naar
de iets lager gelegen gestuwde gronden. Wanneer Gortel op deze plek ontstaan is kan niet
worden gezegd, maar een verschuiving van het dorp door zandverstuivingen lijkt niet aan de
orde te zijn. Aan de westkant zou het Gortelsche Bos zandverstuivingen tegen hebben
gehouden. De naam van het Gortelsche Bosch komt voor het eerst in een vrijkoopbrief van
hertog Karel van Gelre uit 1496. In de brief wordt aangegeven dat er “holtgewas in Gorteler
holt” aangekocht is voor het bouwen van een huis in de “Buerschap van Gortell”.96 Doordat
verschuiving van het dorp Gortel niet waarschijnlijk is, valt aan te nemen dat de relatie
tussen Gortel en het Gortelsche Bos teruggaat tot aan de tijd dat de huizen plaatsvast
werden aan het begin van de Late Middeleeuwen en mogelijk nog eerder, in de Vroege
Middeleeuwen.
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Willemse et al 2008, 33, 112
Spek 2010
92
Th. Spek in Hazenberg Archeologie 2010, bijlage 2, 10; Willemse et al 2008, 34, 112
93
Hazenberg Archeologie 2010, 16, 58; naar Th. Spek 2010 ; Deze ontdekking heeft geleid tot nader multidisciplinair
onderzoek door de RCE, wat in de toekomst een beeld kan schetsen van de Late Middeleeuwen.
94
BIAX in Willemse et al 2008, 28-30
95
A.J. van de Ven, Inventaris van het Stadsarchief van Elburg, g.pl g.j., nummer 1343
96
J. Schrassert, Stucken en documenten behoorende tot den codex Gelro Zutphanicus, Harderwijk 1740, 226-228
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2.3 De maalschap krijgt vorm
Begrenzing
Doordat er geen oude kaarten van de maalschap van het Gortelsche Bos zijn overgeleverd
is voor de begrenzing de vroegste, betrouwbare bron de eerste kadasterkaart uit 1832. Op
deze kaart staan alle percelen ingetekend, die eigendom waren van de maalschap en
waarover belasting betaald moest worden. De maalschap werd zelf niet opgevoerd als
eigenaar, maar “Van Gerrevink en cons.”. Van Gerrevink was de toenmalige holtrichter. De
totale oppervlakte in eigendom van de maalschap was in 1832 bijna 897 hectare. De
maalschap was daarmee zo groot dat de landmeters van het kadaster besloten om een
aparte sectie te maken en deze in twee delen in te tekenen, namelijk Sectie R (afb. 15).

Afb. 15: Sectie R bevatte 219

ingemeten percelen, waarvan
slechts enkele percelen niet in
handen van de maalschap
waren, maar van derden. Het is
de eerste kaart waar de
begrenzing van de maalschap op
is ingetekend.

Naast de gronden in sectie R had de maalschap ook eigendommen in de buurschap Gortel
(sectie Q). De maalschap was eigenaar van de hakhoutstroken langs de enk. Volgens G.
van Laar, die rond 1880 in Gortel geboren werd, kreeg de maalschap het hakhout echter in
eigendom in ruil voor rechten in het bos voor de buurschap, zoals het weiden van schapen
van de herfst tot aan het voorjaar, het recht op de rijzen van het eikenhakhout en het
beukenhout en het stoten van bonenstaken uit de bomen in april.97

97

Aantekeningen van oud-opperboswachter J. Spek van zijn gesprekken met G. van Laar.
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De grenzen van de maalschap werden aan de noordkant aangegeven met traa’s (afb. 16).
Een traa was een strook aan de rand van het bos, die beschermde tegen heidebrand en als
grens fungeerde. Het Gortelsche Bos en het Vierhouterbos hadden een scheidingstraa.

Afb. 16: Dit bospad langs de Grevelt is de eeuwenoude grens tussen de maalschap en het
heideveld van de buurschap Gortel. Het beschermde het bos tegen heidebrand. De ruimtelijke
scheiding tussen bos en heide is nog steeds aanwezig.

De zuidelijke grens werd aangegeven door vier grenspalen en vier doelen. Doelen waren
opgeworpen heuveltjes. In 1770 werd melding gemaakt van een nieuwe “scheijd-paal” bij de
traa van het Vreebos, waarvoor zes stuivers inclusief vracht betaald werd.98 Aan het lage
bedrag te zien moet het een houten paal zijn geweest. Waarschijnlijk hebben vroeger alle
palen een naam gehad. De meest noordelijke grenspaal werd “Jagtpaal” genoemd, een
andere heette de “Geesselpaal”.99 De grenspalen liepen door tot aan de gemeente
Apeldoorn. Van beide grensmarkeringen is in het veld niets meer waarneembaar (afb. 21 ).
Wanneer goed gekeken wordt naar de grens in 1832, de grenspalen en de traa die om het
opgaande hout van de maalschap loopt, kan de conclusie getrokken worden dat de
maalschap oorspronkelijk veel kleiner is geweest. De traa´s rondom het opgaande hout
lijken de oorspronkelijke grens aan te geven van een gebied van 600 hectare. Het zuidelijke
gedeelte buiten de traa, ongeveer 270 hectare moet later zijn aangekocht. De belangrijkste
reden om dit te veronderstellen is dat een gedeelte van de maalschap van het Vreebosch is
aangekocht. Op de aangekochte heidegrond was geen traa nodig om brand te weren, dus
zijn daar grenspalen neergezet. Deze aankoop moet vóór 1749 hebben plaatsgevonden,
want vanaf dat jaar worden geen grote aankopen vermeld in het rekeningenboek.
In de negentiende eeuw is het wel mogelijk om de aankopen van de maalschap te volgen.100
Bij het deponeren van de statuten in 1885 was de maalschap vanaf 1832 met 34 hectare
uitgebreid tot 931 hectare in totaal. Ook na 1885 ging de aankoop van gronden door.101
98

KHA G56, D11, 1770
KHA G56, D11, 1758, 1770; de “Jagtpal” staat op de kadasterkaart uit 1832 van de gemeente Vaassen, Sectie E, blad 2
100
KHA G56, D11, 1878-1880; gegeven wordt ook nog perceelnummer 246 in Sectie R
101
KHA G56, D9-10, aandeelhoudersvergadering 1 augustus 1889, 19 en bestuursvergadering 2 oktober 1893, 35v

99
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Afb. 17: Niet altijd werden traa’s of palen gebruikt om de grens van de maalschap af te bakenen.

Deze rij eiken staat op de grenswal die ten oosten van De Beuk ligt. Hier lagen enkele
boerderijen die geen eigendom van de maalschap waren, maar wel in het grondgebied lagen.

Afb. 18: De entree van de maalschap was aan de Lankertsweg bij de Vierhouterweg. De
maalschap had langs de weg een beukenlaan aangeplant met een lengte van 250 meter.
Oorspronkelijk waren beide kanten van de weg beplant, maar tegenwoordig houdt alleen de
westelijke kant zich staande. Van de beuken aan de oostelijke kant zijn nog slechts enkele
over. De laan loopt door tot aan de wallen, die de daadwerkelijke entree van de maalschap
markeren. Op de wallen staan twee beuken, van dezelfde leeftijd als de laanbeuken, die de
entree compleet maken.
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Veldnamen
De grootste eenheid van de maalschap, het Gortelsche Bos zelf, was vernoemd naar de
buurschap Gortel. Mogelijk is het een samenstelling van “Gort-loo” en heeft het te maken
met “gort” dat naar grind verwijst en de uitgang “loo”, een open plek in een bos.102 Vanaf
1618 wordt duidelijk dat de maalschap was verdeeld in drie hoofddelen: de Berghegge, de
Hoenhegge (ook wel Achter den enck genoemd) en de Hakkelt.103 Daarnaast waren nog
vele andere veldnamen in gebruik. Van deze namen zijn nog 52 veldnamen overgeleverd,
waarvan van 46 veldnamen daadwerkelijk de locatie bekend is en van zes veldnamen deze
niet meer te achterhalen was. Na 1907 zijn daar nog enkele veldnamen bij gekomen. De
veldnamen zijn te clusteren in zes groepen uitgangen. In willekeurige volgorde zijn dat de
laren, de heggen, de struiken, de kampen, de hullen en de kuilen. Opvallend is dat het
opgaande loofhout niet met een specifieke uitgang aangeduid werd.
Een “laar” was een open plek in het bos.104 In het Gortelsche Bos lagen het Berkenlaar,
waar blijkbaar veel berkenopslag was, de Koppelslaar, dat in de Koppel lag, het Kleine en
het Grote Laar, vernoemd naar de grootte van de laar en het Avondlaar. Wat de reden voor
naamgeving van het Avondlaar was is niet duidelijk. De veldnaam “hegge” gaf een
hakhoutgedeelte binnen het bos aan.105 Het Gortelsche Bos kende zes van deze heggen; de
Hoenhegge, onbekende naamgeving, de Kinderhegge, waar volgens overlevering in de
negentiende eeuw een kind verdwaalde, de Berghegge, dat weer onderverdeeld was in
Voorste, Middelste en Achterste, de Spechthegge, waarschijnlijk naar de vogel, de
Jacobmanshegge, vernoemd naar een persoonsnaam, en de niet gelokaliseerde Jacob
Boersheg.106 De uitgang “struiken” werd ook gebruikt om eikenhakhout aan te geven. Wat
het verschil tussen beiden was wordt niet duidelijk. Binnen de maalschap lagen vier van
deze veldnamen, waarvan van twee met zekerheid te zeggen is dat deze eikenhakhout als
grondgebruik hadden. In de maalschap kwamen de Gortelsche Struiken, de Brandstruiken,
de Perceel Struiken en de niet gelokaliseerde Verstrooyde Struiken voor.107
Een afgeperkt stuk land werd met een “kamp” aangeduid en door de maalschap vooral
gebruikt voor kwekerijen. Zo was er in 1833 sprake van een dennenkamp en een eikelkamp,
waarvan geen jaartal bekend is.108 Het heuvelachtige terrein van de stuwwal was reden om
de heuvels afzonderlijke namen te geven en daarvoor werd de veldnaam “hul” gebruikt.109
Het Vorenhul is vernoemd naar de koningsvarens die daar groeiden, het Steenhul, naar de
veldkeien die daar gevonden worden, het Marie Meu Hul, rond 1900 vernoemd naar tante
Marie, die daar hout sprokkelde en van het Spookhul is geen naamgeving bekend.110
Laagtes werden aangeduid met “kuil”. Vaak waren deze kuilen gegraven voor leem, grind of
zand. Vijf kuilen dragen nog een naam in het gebied en dat zijn de Spookkuil, waarvan de
naamgeving niet bekend is, de Biezenkuil, waar biezen groeiden, de Steenkuil, waar naar
veldkeien en grind gegraven werd en de Leemkuil. De vijfde kuil heette de Prinsenkuil en
werd voorheen Heidenkuil genoemd. Stadhouder Willem II zou rond 1650 hier tijdens de
jacht regelmatig gerust hebben. In de negentiende eeuw was de kuil een picknickplaats voor
welgestelden, die in de zomer daar verkoeling zochten. Vierhonderd meter verderop lag de
Prinsentafel, een van zoden gemaakte zitplaats en tafel.111 Begin achttiende eeuw zouden
102

De eerste vermelding van Gortel in de veertiende eeuw heeft echter als uitgang –ul wat voor de verklaring van loo niet
helemaal overeenkomt. Later vermeldingen zijn standaard met –el of –ell.
103
Sloet 1911, 385
104
Woordenboek der Nederlandsche Taal via gtb.inl.nl
105
Woordenboek der Nederlandsche Taal via gtb.inl.nl
106
Bouwman 1998 (ongepubliceerd), 56,-57, 64
107
Bouwman 1998 (ongepubliceerd), 47, 68
108
Bouwman 1998 (ongepubliceerd), 39 naar KHA G56, D11, 1833
109
Vroegmiddennederlands Woordenboek via gtb.inl.nl
110
Bouwman 1998 (ongepubliceerd), 29, 36, 55
111
Haasloop Werner 1856, 214-215

44

veel “heidenen” zich verstopt hebben in de kuilen van het Gortelsche Bos. Het Hof van
Gelderland dreef in 1712 met 50 voetknechten en 25 ruiters de heidenen het bos uit.112
Buiten de zes categorieën vallen de veldnamen, die niet gekoppeld kunnen worden aan
andere veldnamen en in hun categorie maar een keer voorkomen. In het noorden van de
maalschap lag het Grevelt, dat onderverdeeld was in het Voorste, Middelste en Achterste
Grevelt. “Grevel” is een verbastering van “graveel”, dat grind betekent. Oudopperboswachter Spek gaf aan dat in de jaren vijftig van de twintigste eeuw in het Grevelt
nog steeds naar grind werd gezocht en dat het uitgezeefd werd om per kubieke meter
verkocht te worden.113 Wat de betekenis van de Koppel is valt niet met zekerheid te zeggen.
Bouwman verklaart het door vernoeming naar de hoge ligging, maar kan dat niet
onderbouwen.114 In het Veluwse dialect was een “koppel” ook een hek dat bij de ingang van
een stuk land stond, maar doordat de Koppel in het midden van de maalschap ligt lijkt dit
niet waarschijnlijk.115 Het Hakkelt is volgens Bouwman een verbastering van hakhout.116
Het Nieuwenbosch is het gedeelte dat tegen de maalschap van het Vreebosch aanligt en
kwam al in 1750 in de archieven voor.117 Afgaande op de vreemde zuidelijke grens van de
maalschap van het Gortelsche Bos moet dit stuk na de vorming van de eerste grenzen zijn
aangekocht en daarom het Nieuwenbosch heten. Onduidelijk is echter wanneer de
maalschap dit precies in handen kreeg. In 1758 komt voor de eerste keer de naam
Brandstruiken voor in de archieven en duidelijk wordt dat dit gedeelte van het bos ook onder
de naam Ruiten bekend is.118 De naam “brand” werd zowel voor echte brand als voor
brandhout gebruikt. Welke hier wordt bedoeld is niet duidelijk. Ruiten slaat waarschijnlijk op
onkruid of ruigte, die daar gegroeid zou hebben of - minder waarschijnlijk - op een gewas dat
gekweekt werd om in de zomer het vee op stal mee te voeden.119
In het zuidoosten van de maalschap komt de naam Vleugel drie keer voor als Eerste,
Tweede en Derde Vleugel. Een vleugel zou volgens Bouwman een rand van beplanting zijn,
net als een mantel, een uit houtgewas bestaande beschutting tegen de wind.120 Het is echter
ook mogelijk dat het de zijkant van het grondgebied aanduidde of dat het vernoemd was
naar een toegangspoort of -hek tussen het Gortelsche Buurtveld en de gronden van de
maalschap.121 Van een dergelijke toegang zijn verder geen meldingen bekend.
De naam Reijeraartsbosje is waarschijnlijk vernoemd naar Gerrit Reiers Aerts, die in 1638
tot holtrichter werd gekozen.122 Het Gezaai komt in 1837 voor het eerst voor in de archieven
en de naam zal afgeleid zijn van het zaaien van grove den, dat in die periode op kwam
zetten.123 Wat het Lachje betekende is niet bekend.
Overige veldnamen, die niet gelokaliseerd konden worden, zijn de Paerde Deylinge uit 1752,
de Lange Ackers uit 1754, de Hongerweg uit 1757, het Dikke Gat uit 1774, het Hakboschjen
uit 1846 en de Elleboog uit 1848.124
112

Sloet 1847, 100-101; zie ook G.G. van Hasselt, Stof voor eene Geldersche Historie der Heidenen, Arnhem 1805; O.G.
Heldring en E.H. Graadt Jonckers, De Veluwe, eene wandeling, Arnhem 1841, p. 123; J. Dirks, Geschiedkundige
onderzoeken aangaande het verblijf der Heidens of Egyptieërs in de Noordelijke Nederlanden, Utrecht 1850, pp. 148-152
113
Woordenboek der Nederlandsche Taal via gtb.inl.nl; Interview met oud-opperboswachter J. Spek in Vaassen op 25 maart
114
Bouwman 1998 (ongepubliceerd), 53
115
Woordenboek der Nederlandsche Taal via gtb.inl.nl
116
Bouwman 1998 (ongepubliceerd), 39 naar KHA G56 D11, 1750, al is niet duidelijk waarop hij de verbastering basseert.
117
Bouwman 1998, 13 naar KHA G56 D11, 1750
118
Bouwman 1998 (ongepubliceerd), 29-30 naar KHA G56 D11, 1753, 1758
119
Woordenboek der Nederlandsche Taal via gtb.inl.nl
120
Bouwman 1998 (ongepubliceerd), 27
121
Woordenboek der Nederlandsche Taal via gtb.inl.nl
122
Bouwman 1998 (ongepubliceerd), 49 naar Sloet 1911, 392 en KHA G56 D11, 1758
123
Bouwman 1998 (ongepubliceerd), 61
124
Bouwman 1998 (ongepubliceerd), 68-69
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rood) ingetekend.
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Grondgebruik
De maalschap van het Gortelsche Bos bestond in 1832 niet alleen uit opgaande beuken- en
eikenbomen, zoals vaak wordt gedacht, maar had een variatie in grondgebruik van
eikenhakhout, opgaand loofhout, heide, akkers en later ook opgaand naaldhout. Net als de
begrenzing is het, door het ontbreken van oude kaarten, problematisch om inzicht te krijgen
in de verdeling van grondgebruik binnen de maalschap vóór 1832. Vanuit het
rekeningenboek uit 1749-1906 wordt duidelijk dat het hoofdgebruik om hakhout, opgaand
loofhout en heide gaat, maar de oppervlakte die alledrie innemen door de loop van de
eeuwen wordt niet duidelijk.
Het oudste historische kadaster van 1832 biedt inzicht in de situatie aan het begin van de
negentiende eeuw (afb. 21).125 Verder is ook uit 1906 een oppervlakteverdeling van de
diverse typen begroeiing bekend.126 De ontwikkeling van het grondgebruik in de negentiende
eeuw is hiermee in grote lijnen inzichtelijk te maken (grafiek 1). De totale oppervlakte van
bos bleef nagenoeg gelijk (521 versus 557 hectare), maar het opgaand loofhout nam daarin
met 107 ha af naar 27,5 procent en het hakhout breidde met 143 ha uit tot 32 procent. De
heide werd in deze periode sterk ontgonnen en nam af van 369 naar 100 hectare en had
nog slechts een aandeel van 10,5 procent. Evenwijdig hieraan nam het naaldhout, met
grove den, toe van 2,4 hectare naar 280 hectare en nam in 1906 al 30 procent van het
grondgebruik in.

Grafiek 1: Tussen 1832 en 1906 vond in het Gortelsche Bos een verschuiving plaats in het

grondgebruik.

De maalschap deelde de gronden, naast grondgebruik, ook in naar vruchtbaarheid. Bij de
verkooponderhandelingen in 1906 werd 401 ha onder de “slechte grond” gerekend, waar
hakhout, struiken en wat slechte dennen opstonden, en 536 ha onder “goede oude
grond”.127 Het verschil tussen de witte en bruine zanden was dus bekend, hoewel deze
termen in die periode nog niet bestonden.
125

De Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel geeft in 1832 geen onderscheidt tussen opgaand loofhout en hakhout, enkele jaren
later is dat wel gedaan (de OAT uit ongeveer 1835 in het SANOV) en deze twee gegevens zijn gekoppeld.
126
KHA G56, D9-10, inlegvel van oktober 1906; zie voor een globale verdeling ook Löhnis 1896-1897, 198
127
KHA G56, D9-10, inlegvel van oktober 1906
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Afb. 21: Op deze gedigitaliseerde kadasterkaart uit 1832 is de grondverdeling tussen opgaand

loofhout (groen), hakhout (geelgroen) en heide (paars) goed te zien.
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Afb. 22: In deze 3d-scene is Bonneblad 373 uit 1872 aangevuld met de hoogteligging ten

opzichte van NAP. De vogelvlucht is vanuit het zuidoosten genomen. Gortel en haar
bouwlanden (in het wit) liggen op de kaart rechts in de laagte dal. De gronden van de
maalschap liggen links daarvan en worden begrensd door de rode stippellijn. Deze hoge
gronden hebben een grondgebruik met opgaand loofhout en hakhout (beiden groen),
naaldhout (donkergroen) en heide (roze).

2.4 Conclusies
Het voormalig grondgebied van de maalschap van het Gortelsche Bos ligt, net als alle
andere Veluwse maalschappen, bovenop de stuwwal van het Veluwemassief, die in het
Saalien (200.000-130.000 jaar geleden) gestuwd is. Het heeft daarmee in hoofdlijnen slechts
één grotere landschapseenheid, namelijk hoge stuwwal. Binnen de hoge stuwwal wisselen
witte en bruine zanden elkaar af, in bredere en smallere banen volgens de strekkingsrichting
van de stuwwal. De witte zanden zijn leemarm en daarmee mineralogisch arm. De bruine
zanden zijn daarentegen iets leemrijker.
Deze bodemkundige onderverdeling had zijn reflectie op de latere vegetatie- en
bewoningsgeschiedenis van het gebied. De bruine zanden konden door hun vruchtbaarheid
de vegetatie beter later groeien dan de witte zanden en bovendien sneller regenereren. Het
opgaande loofhout van de maalschap stond dan ook zonder uitzondering op deze bruine
zanden. Ook voor de bewoning waren deze bruine zanden aantrekkelijker dan de witte
zanden, maar voor het grondgebied van de maalschap is door het ontbreken van
archeologische gegevens niet bekend of de bruine zanden bewoond zijn geweest. Wel
liggen door het gebied een aantal grafheuvels verspreid, die dateren uit het Laat Neolithicum
tot aan de Bronstijd. Aan de oostkant van de maalschap ontstond in de Middeleeuwen de
buurschap Gortel.
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3. Organisatie in de periode 1618-1906
3.1 Organisatie
Maalmannen en aandelen
De organisatorische basis van de maalschap werd gevormd door de maalmannen. Dit waren
personen, en in sommige gevallen organisaties, die eigenaar waren van een aandeel. Het
gemeenschappelijke eigendom van de maalschap was namelijk onderverdeeld in aandelen,
die ook wel waardelen of per heel aandeel “100 bomen” werden genoemd. De benaming
“100 bomen” gaf niet letterlijk recht op honderd bomen uit het bos, maar stond symbool voor
één aandeel. De maalschap had tussen 1618 en 1885 voor 6.000 bomen aan aandelen
uitgegeven, wat neerkomt op zestig aandelen. Aandelen konden ook gesplitst worden in 25,
32½ of vijftig bomen. In 1660 waren zes aandelen van 25 bomen in omloop, twee aandelen
van 32½ bomen en één van 37½ bomen.128 Zelfs het kleinste aandeel kon nog worden
opgesplitst. In 1691 werd melding gemaakt van “1/3 part in 25 bomen in Gortelerbos”.129
Een groter bezit van aandelen gaf in 1855 geen recht op een groter recht van stemmen,
zodat “edelen en onedelen, ridders en knechten, goedsheren, miniserialen en vazallen,
vrijen en hoorigen, geestelijken en leeken, te zamen gemeenschappelijk dezelfde regten
uitoefenen.”130 Toch wordt dit in de jaren daarna opgerekt, want in de notulen van de
aandeelhoudersvergadering van 26 juli 1894 wordt duidelijk dat degene met een ½ aandeel
minimaal één stem had, 1½ aandeel was ook één stem waard, maar twee aandelen stonden
gelijk aan twee stemmen. Het plafond was het hebben van drie stemmen bij het bezitten van
drie aandelen of meer.131
Het vroegst bekende aandeel van het Gortelsche Bos wordt in 1548 genoemd in het
stadsarchief van Elburg. Het gaat om een ruil waarbij het St. Agnietenconvent in Elburg twee
percelen hooiland in het kerspel Doornspijk ruilt tegen “een half deelholt in Gortelar bosch in
het ambt Eep” voor een periode van 31 jaar. Behalve het conventszegel zijn ook de zegels
van de schepenen van de stad Elburg aan de acte bevestigd.132 In 1593 komt een tweede
melding voor. In dat jaar werd een aandeel van “drievierendeel bomen in de Gortelerbos”
voor 187 gulden ingebracht in een verpandschap met een totale waarde van 450 gulden.133
Uit enkele jaren zijn belastinglijsten overgeleverd waarmee we een inkijk krijgen in het aantal
maalmannen en hun herkomst. De schiltschatting van 1624 laat bijvoorbeeld zien dat Gortel
en het Gortelsche Bos waren ingedeeld bij de buurschap Westendorp, ten oosten van de
maalschap. Het bezit was destijds onderverdeeld in “inheemsen” en “uitheemsen”, oftewel
binnen- en buitenmalen. Opvallend is dat bij de uitheemsen slechts zeven maalmannen zijn
vermeld en bij de inheemsen geen enkele. Een mogelijkheid is dat bij de inheemsen een
aandeel in de maalschap niet apart vermeld werd, maar bij het huis en erf in zat. Dat zou
betekenen dat in 1624 nog veel aandelen bij de inheemse maalmannen zaten.134 In 1644
staan al 23 uitheemse maalmannen op de lijst van de schiltschatting.135 Dit impliceert dat de
maalschap aan het begin van de zeventiende eeuw loskomt van de buurschap. Voor een
harde conclusie daarover is echter meer onderzoek nodig. Waarom de bewoners hun
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aandelen gingen verkopen wordt niet geheel duidelijk. Maar waar de periode tussen 1350 en
1500 er één was van ernstige economische en demografische terugval, trad vanaf het begin
van de zestiende eeuw in Nederland een snelle bevolkingsgroei op, die vergezeld ging met
een golf van verstedelijking. Deze expansiegolf zou aanhouden tot omstreeks 1650. Door de
snelle bevolkingstoename nam de vraag naar agrarische producten en grondstoffen
aanzienlijk toe en stegen de prijzen snel.136 Waarschijnlijk stegen de prijzen van de aandelen
van de maalschap met deze expansiegolf mee en werd het voor de boeren van Gortel
steeds aantrekkelijker om hun aandeel in de maalschap te verkopen aan buitenstaanders.
Van deze periode zijn echter geen aandeelprijzen bekend.
In het verpondingscohier van 1660 werden de maalmannen aangeslagen voor onroerend
goed-belasting aan de hand van het aantal bomen dat zij bezaten. Tussen 1660 en 1664
waren de aandelen gemiddeld verdeeld over 55 maalmannen. Door het ontbreken van
woonplaatsen kan echter niets gezegd worden over de verhouding tussen de inheemsen en
uitheemsen.137 Twee eeuwen later was het aantal maalmannen met veertig procent
teruggelopen. In 1853 en 1885 waren de aandelen verdeeld over respectievelijk 31 en 33
maalmannen.138 In 1885 hadden de hervormde diaconie uit Elspeet, de hervormde kerk uit
Elspeet, de wezen uit Elburg, het Schipluidenfonds uit Elburg, de gemeente Epe en het
gesticht Feitenhof uit Elburg als organisatie een aandeel in de maalschap.139

Afb. 23: Op deze overzichtskaart zijn de woonplaatsen te zien van de aandeelhouders van het
Gortelsche Bos op 5 mei 1885 bij de oprichting van de Naamloze Vennootschap. Deze lijst is
de enige bewaard gebleven lijst waar ook de woonplaatsen van de maalmannen. Geen enkele
maalman komt nog uit Gortel, wat betekent dat de naamloze vennootschap van het Gortelsche
Bos op dat moment volledig uit buitenmalen bestond. De meesten woonden echter wel binnen
een straal van 20 km van het Gortelsche Bos. Twee maalmannen woonden in Gelderland
verder weg dan 20 km, zeven aandeelhouders kwamen uit Overijssel, één uit Utrecht en twee
uit Zuid-Holland. Eén aandeelhouder woonde zelfs in Keulen en was daar wijnhandelaar. Via
een machtiging nam iemand zijn rechten op het gemeenschappelijk bezit voor hem waar.
136
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Waarde van de aandelen
De prijs van de aandelen in het Gortelsche Bos schommelde naar rato van vraag en
aanbod. Het overkopen van aandelen kon men bij de notaris laten regelen. De vroegst
bekende prijs is een schatting van een aandeel dat in 1594 verpand werd: “De eigendom
van een deel [dat jaarlijks 600 hout opleverde] zou kunnen worden verkocht voor 900 daler
van 35 stuivers; 100 hout gold de laatste jaren 8 daler; het geheel zou dus kunnen
opbrengen 48 daler [per jaar].”140 In 1595 was het hout van het Gortelsche Bos onderwerp
tussen de conventuelen van Nazareth bij Oene en de rentmeester van klooster Hulsbergen
bij Wapenveld, waarbij de conventuelen hun deel in de maalschap verkopen. Aangegeven
werd dat de waarde van 1/6 van een deel 111 tot 121 daalder opleverde.141
De eerste betrouwbare prijsmelding komt uit 1671, toen “100 hout” in het Gortelsche Bos
verkocht werd voor 700 gulden.142 In 1690 werd voor 125 bomen in het Gortelsche Bos
2.000 gulden betaald, wat neerkomt op 1.600 gulden per heel aandeel.143 Dit zou de hoogste
prijs voor een aandeel blijven tot 1868, toen 2.120 gulden voor een aandeel werd betaald.144
Na 1690 zakte de prijs weer naar rond de 700 gulden per aandeel, totdat deze in 1728 zou
stijgen naar 1.500 gulden. De jaren daarna bleef de prijs schommelen tussen de 1.000 en
1.500 gulden. Vanaf 1780 zette een daling in die in 1808 uitkwam op 750 gulden per
aandeel. Na 1808 krabbelde de prijs weer op tot een nog niet eerder behaalde hoogte van
de genoemde 2.120 gulden en zette zelfs door tot 3.000 gulden per aandeel in 1884 (grafiek
2).145
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Grafiek 2: In deze grafiek is te zien dat de prijs van een aandeel tussen 1671 en 1808 behoorlijk
schommelde. Dit kwam onder andere doordat de maalschap geen vaste prijzen had voor haar
aandelen. Vraag en aanbod van het moment bepaalden de waarde. De correctie van de waarde
van geld is niet meegenomen in deze grafiek, waardoor een schijnverband in de grafiek kan
zitten.
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Toelating in de maalschap
Wanneer iemand in het bezit kwam van een aandeel, moest deze op de eerstvolgende
maalspraak de andere maalmannen om toelating tot de vergadering vragen. De
maalmannen hadden het recht een ieder te weren, die men niet als maalman wilde
aannemen. Wanneer dit gebeurde, dan werd de aanmeldende maalman het bedrag
terugbetaald dat hij zelf voor het aandeel betaald had. Het aandeel werd dan voor de
maalschap aangekocht of aan één van de andere malen gegund.146 Twee weigeringen zijn
bekend, namelijk in 1595 en in 1618.147 In 1855 was de mogelijkheid tot weigering reeds
vervallen en werd iedereen toegelaten, die minstens een vierde deling in het bezit had.148
Na toelating werd de nieuwe maalman in de maalspraak beëdigd door de eed der malen op
te zeggen. Twee verschillende eden zijn overgeleverd, één uit 1618 en één uit 1749. Ze zijn,
op de spelling na, nagenoeg hetzelfde. Op het titelblad van het Reken-Boek van Ontfang en
Uitgaaf van de Gorteler Bosch uit 1749 staat de volgende:
“Eed der Malen van de Gorteler-Bosch: Ick loove en sweere, dat ick de Gorteler Bosch met
alle sijn aancleven, rechten en gerechtigheden, sal wesen houw ende trouw, sijn arghste te
schutten, ende sijn beste voorterstaan, ende niet en sal, noch om Vrienden, noch om
maegen verswijgen, noch om lief off leed, dat onse Bosch mach schadelijk wesen: Soo
waerlijck helpe mij God.”149
In 1847 werd nog steeds melding gemaakt van “het doen van de eed als maalman”. In latere
stukken wordt deze eedaflegging niet meer vermeld.150 Na te zijn beëdigd betaalde de
nieuwe maalman de maalschap een entreegeld van zes gulden. Entreegeld werd voor het
laatst in 1862 betaald.151
Onderhandse of publieke veiling
Aandelen konden onderhands worden verkocht, maar ook per opbod op een veiling. Vanaf
het begin van de negentiende eeuw zijn de aankondigingen van deze veilingen te zien in de
lokale en soms zelfs nationale kranten. De nationale advertenties tonen aan dat de aandelen
in de maalschap volledig los zijn komen te staan van de buurschap Gortel. De vroegst
bekende aankondiging dateert uit 1816. In dat jaar werd door notaris H.F. van Meurs uit
Harderwijk publiekelijk voor veiling aangeboden een aandeel van 147 bomen in het
Gortelsche Bos.152 In de Arnhemse Courant van 5 december 1848 op pagina 2 staat de
verkoop van “de regten eener deeling in de Speulder Bosch en Vijftig boomen in de
Gortelsche Bosschen”. Deze keer niet per opbod, maar “uit de hand te koop”.153
Aandelen van “de gemene Gorteler bos”
De maalschap had zelf ook aandelen in bezit om de collectieve onkosten van het bos te
dekken, waaronder het loon van de boswachters en holtrichters en de kosten voor de
maaltijden bij de maalspraak. In artikel 17 van het reglement uit 1618 is opgenomen “dat de
holtrichter al het hout dat van de aandelen van het bos verkocht werd, tesamen met turfveld,
immenveld en breuken” voor de dekking van de onkosten van de maalschap waren bedoeld.
In de vroegst bekende jaarrekening uit 1749 had de maalschap 425 bomen in eigen bezit,
maar al gauw begon de maalschap haar aandeel uit te breidden door aandelen op te
kopen.154 Tussen 1749 en 1798 kocht het maalschap 462½ bomen op. Op de verkoopakten
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kwam dan als koper “de gemene Gorteler bos” te staan.155 Op het hoogtepunt had de
maalschap 937½ bomen van de 6.000 bomen in eigen bezit. De opbrengsten van deze
aandelen kwamen op de ontvangstenpost te staan en gaven de maalschap meer armslag
om geld uit te geven voor het beheer van de gronden. De holtrichters werden gestimuleerd
om aandelen voor het bos aan te kopen, want ze kregen 2½ procent van de koopprijs als
administratiekosten.156
Vanaf het seizoen 1870-1871 stapte de maalschap definitief over van uitdeling in hout naar
uitdeling in dividend en konden de onkosten worden afgeboekt van het uit te keren
dividend.157 In het seizoen 1871-1872 werden de aandelen die in het bezit zijn van de
maalschap dan ook niet meer uitbetaald bij de dividenduitkering en kwamen de 937½
bomen te vervallen. Het totaal aantal aandelen ging terug van 6.000 bomen naar 5.062½
bomen.158 Op deze manier kreeg de maalschap het merkwaardige getal van 505/8 aandelen.
Vanaf 1885 kregen de aandeelhouders gedrukte aandelen, die genummerd waren - tussen 1
en 57 - en gekoppeld waren aan dividendbewijzen.159 De 57 aandelen waren onderverdeeld
in 42 hele aandelen van 3.000 gulden, 4 aandelen van driekwart van 2.250 gulden, 1
aandeel van 5/8 van 1.875 gulden en 10 halve aandelen van 1.500 gulden.160
Holtrichters en boswachters
Holtrichters
Holtrichters waren de bestuurders van de maalschap en werden uit de groep maalmannen
gekozen. Haasloop Werner kwam in 1855 de holtrichters nog tegen en zei daarover: “Het
beheer van het bosch is thans nog toevertrouwd aan Holtrigters, die, om deze betrekking te
mogen vervullen, deelhebbers in dit bosch moeten zijn. Zij zijn sinds het jaar 1639 twee in
getal en worden gekozen voor vier achtereenvolgende jaren, zodat elke twee jaar een van
hen aftreedt, maar die wel verkiesbaar is. De keuze geschiedt door deelgeregtigden. De
Holtrigters bevelen al wat ten nutte van het bos gedaan of gelaten moet worden, zoals welke
gronden omgespit moeten worden, de aanleg van plantsoen en wegen, de houthak, het
snoeien van bomen, het bewerken van ongecultiveerde heidegronden, het verpachten van
het immenveld [standplaats voor bijenkorven] en de gronden om heide te maaien.”161
In andere maalschappen werden naast de twee holtrichters ook nog gecommitteerden in het
bestuur gekozen. De gecommitteerden hielpen de holtrichters bij het uitvoeren van hun
taken.162 Bij het bestuderen van de maalschap van het Gortelsche Bos is echter niet één
keer naar voren gekomen dat er gecommitteerden werden aangewezen of dat deze in de
maalspraak gekozen werden. Wel had de maalschap vanaf 1677 een commissie van
maalmannen die hielpen met de houtdeling, omdat over de deling klachten waren
binnengekomen. Besloten werd om de delingen vanaf dat jaar te laten maken op de
maandag na St. Jacob (25 juli) door afwisselend enkele maalmannen uit Harderwijk, Elburg
of Epe. De maalmannen ontvingen daarvoor 18 gulden per keer.163 In het rekeningenboek
vanaf 1749 komt deze post jaarlijks terug. De post werd opgegeven als: “bij het deelen voor
de maaltijd van Harderwijk/Elburg/Epe”.
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Om de twee jaar verantwoordden de holtrichters de rekening. De oudste holtrichter
bewaarde de bosbijl, terwijl het bosboek bewaard werd door de holtrichter, die dat jaar
penningmeester was.164 Daarnaast hadden de holtrichters een boskist, waarin de
belangrijkste zaken, zoals de malenboeken, rekeningboeken en de bosbijl bewaard werden.
In 1752 wordt de boskist voor de eerste keer genoemd: “14 Januari [1752] heeft den
geweesen Holtrichter Ingen aan mij de Boschkist cum annexis [i.e. met toebehoren], met
een memorie van sijn Ontfang en Uitgave, nevens het slot in gelde, van Elburg
toegezonden, terwijl sig van sijne bomen had ontdaan en die verkoft, en voor vragt
betaalt.”165 De boskist lag in 1752 dus niet in Gortel. Dit heeft waarschijnlijk te maken met
het ontbreken van een vaste kamer in Gortel voor de maalschap tot aan het jaar 1856,
waarin het Boshuis werd gebouwd. Tot die tijd werd de kist nog regelmatig vervoerd.166
In 1885 ging de maalschap over van holtrichters naar een bestuur met een voorzitter, een
notulist en een secretaris. In feite veranderde er, behalve de benaming, niet zoveel. Toch
kwam er één volledig bestuurslid en één plaatsvervangend lid bij, zodat het bestuur uit vier
leden bestond. Het loon, de “bezoldiging”, van de drie bestuursleden werd op 50 gulden
ieder vastgesteld en kwam daarmee op 150 gulden per jaar.167 Het bestuur bestond meestal
uit vooraanstaande leden van de maatschappij. In 1885 bestond het bestuur bijvoorbeeld uit
de heer D. van Meurs, burgemeester van Harderwijk, de heer E.F.J. Weerts, de
burgemeester van Epe, een baron, de heer L.J. van Palland van Eerde en een burger, de
heer J. Mulder uit Vaassen.168 Een bestuurslid werd voor vier jaar aangesteld en elk jaar trad
er één, volgens het Rooster van aftreding van het Bestuur van de Bosch af en was dan weer
verkiesbaar.
Boswachters
Het dagelijks beheer en de leiding van het bos lag in handen van één of twee boswachters,
die in dienst van de maalschap werkten. In 1749 waren er twee boswachters, die ook wel
boswaarders of bosbazen genoemd werden. Samen kregen ze een jaarlijks loon van 40
gulden met een extra fooi van 9 gulden, waardoor ze op 49 gulden uitkwamen.169 Vanaf
1831 steeg hun loon aanzienlijk. Het loon van de eerste boswachter kwam in 1878-1879 uit
op 312 gulden (grafiek 3). De tweede boswachter verdiende aanmerkelijk minder en had
waarschijnlijk geen volledig dienstverband. Naast hun vaste loon konden ook extra
inkomsten verdiend worden door als dagloner in dienst te treden van de maalschap. De
boswachters bepaalden of ze de werkzaamheden zelf uitvoerden of uitbesteedden aan
andere dagloners.
In de bestuursvergadering van 8 juni 1892 werd duidelijk hoe de taakverdeling tussen de
eerste en tweede boswachter was. Beide boswachters gaven aan het bestuur aan “welk
hout ieder jaar valbaar is” en zullen “de percelen die verkocht worden uitbaken [uitbakenen
of uitzetten] en aanwijzen en zorg dragen dat het verkochte hout op den daartoe bestemden
tijd worde geveld en opgeruimd”. De eerste boswachter was belast met de regeling van de
werkzaamheden in het bos en met de uitbetaling van de dagloners. De tweede of
adjunctboswachter bewaakte de eigendommen van de maalschap en hielp de eerste
boswachter met het toezicht op de werkzaamheden. Tevens werd van de tweede
boswachter verwacht dat hij de eerste boswachter verving bij ziekte of afwezigheid.170
Bekeuringen uitdelen was een verplichting die bij de functie van boswachter hoorde. Zij
kregen een gedeelte van de boete. In de statuten uit 1618 staat onder artikel 16: “So een
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buswaerder overtuiget wort dat hy eenige schoting versuimt hadde, sal hy geholden westen
dieselve te boeten, und by verlos siins ampts.” 171 Vrij vertaald betekende dit: Wanneer een
boswachter wél een overtreding had geconstateerd, maar deze niet beboette, diende hij
deze zelf te betalen en verloor hij bovendien zijn baan. Vanaf 1831 kregen ze voor elke
aanhouding, ook wel “aanhaling” genoemd, 2 gulden uitgekeerd.172 In 1837 had boswachter
Hendrik Visch 6 aanhoudingen, in 1838 waren er 11 aanhoudingen en in 1843 waren er 7
aanhoudingen.173
Aanhoudingen hadden vaak te maken met het loslopen van schapen binnen de grenzen van
de maalschap en dan voornamelijk in de houtopstanden. Op de St. Lambertdeling (17
september) van 22 september 1619 hadden de maalmannen besloten “dat voortaen so wel
na Lambert des winters als daer to voren die scapen uytten bus sullen blyven, by verbuerte
als in den somer”. De boswachter werd opgedragen om de buurtbewoners in te lichten en
toezicht te houden op de maatregel.174 Loslopende schapen werden dan door de
boswachter “geschut” en om ze weer terug te krijgen moest 8 gulden worden betaald.175
Loon van de boswachters per jaar
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Grafiek 3: In deze grafiek is het totale loon te zien dat aan boswachters per jaar is uitgegeven als

basisloon, exclusief werkzaamheden als dagloner en aanhoudingen. Tot 1831 werd standaard
een jaarloon van 49 gulden uitbetaald aan de boswachters, daarna schiet het in twee trappen
omhoog. De eerste keer in 1832 naar 175 gulden en de tweede keer in 1878 naar 312 gulden. Of
met deze loonsverhogingen ook het takenpakket van de boswachters veranderde is niet op te
maken uit de archieven. Een enkele keer daalt het totale loon, dit heeft niet te maken met
loonvermindering, maar met het wegvallen van de tweede boswachter, waardoor er minder aan
loonkosten uitbetaald hoefde te worden.

Ondanks dat de boswachter geen maalman was, werd hij wel beëdigd. Dit is alleen bekend
van het einde van de negentiende eeuw, maar het is aannemelijk dat de beëdiging
eeuwenlang een traditie is geweest. De keer dat de beëdiging vermeld wordt is op de
aandeelhoudersvergadering van 29 juli 1886, waarin werd voorgesteld om een tweede
171
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boswachter aan te stellen, omdat de eerste boswachter op jaren kwam en zijn gezondheid
wel eens te wensen overliet.176
In een stuk uit 1891 wordt een inkijk gegeven in de procedure om tot een nieuwe
boswachter te komen. Het bestuur had een lijst gemaakt met potentiële kandidaten voor de
functie en zette daarnaast een advertentie in het Overveluwsch Weekblad en in de
Apeldoornse Courant met het doel om een gehuwde boswachter te werven (afb. 24).177 De
advertentie leverde echter geen geschikte kandidaten op.178 De meest passende sollicitant
was de voorgeselecteerde Albert Slijkhuis uit Staverden, die volgens de notulen goed
bekend stond en al langere tijd in de bosbouw had gewerkt.179 Vanaf 1 november 1891
kwam de heer Slijkhuis in dienst en hij “zal genieten een Jaarwedde van f 6,- per week, of f
312,- per jaar, met vrij gebruik van het boschhuis met tuin en weidje, zonder de boschkamer,
en van het niet tot kweekerig bestemde gedeelte van het bouwland voor het boschhuis; vrij
brand [i.e. brandhout], die hij voor eigen rekening moet laten bemerken en aanvoeren;
Voorts geniet hij het voor den boschwachter bestemde gedeelte van het aanwijzersgeld van
de houtpercelen die verkocht worden, en mag hij zijn vee onder behoorlijk toezigt laten
weiden op de boschwegen. Ene boschwachters instructie, op den voet van die van het
Speulderbosch zal worden vastgesteld; en eene aanstelling van bezoldigd Rijksveldwachter
zal voor Slijkhuis aangevraagd worden.”180
De boswachtersinstructie werd dus opgemaakt op basis van de instructie die bij het
Speulderbos in gebruik was. Dit impliceert dat de maalschap van het Gortelsche Bos vóór
1891 geen boswachtersinstructie heeft gehad. 181 In bijlage 3 is de volledige instructie
opgenomen. Bij betrekking van de functie moesten de boswachters de eed afleggen bij de
kantonrechter en zich laten aanstellen als Rijks- of gemeenteveldwachter.

Afb. 24: In het Overveluwsch weekblad werd op 5 september 1891 de advertentie voor een

boswachter geplaatst waarin een gehuwde kandidaat werd gezocht.
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Ingehuurde arbeid
Voor het dagelijkse werk in het bos werden door de boswachters dagloners ingehuurd, die
per dag of per werkzaamheid betaald kregen. In sommige gevallen werd het werk gegund
aan degene die het laagst had aanbesteed. In andere gevallen werden dagloners per dag
ingehuurd, totdat het werk klaar was. De dagloners konden voor de meest uiteenlopende
werkzaamheden worden ingezet, van stobben rooien en kuilen graven voor nieuw plantsoen
tot het schillen van het eikenhakhout. Hoe de selectie van dagloners werd gemaakt is niet
bekend, maar de verwachting is dat ze vooral uit Gortel en Niersen kwamen. Halverwege de
negentiende eeuw zouden jaarlijks ongeveer 30 dagloners werk vinden op de gronden van
de maalschap.182 Uit de rekeningen is dit getal niet op te maken, omdat de namen van de
dagloners vaak niet werden vermeld.
Reglement
Om de maalschap van het Gortelsche Bos te besturen werd er door de maalmannen een
reglement of statutenlijst opgesteld. Van twee perioden zijn reglementen bekend, namelijk
van 1618 tot 1884 en van 1885 tot 1906. Voor 1618 moet er ook een reglement geweest zijn
dat verloren is gegaan, omdat melding wordt gemaakt van een notulenboek vóór 1618.183
Doordat het notulenboek uit 1618 ook niet meer gelokaliseerd kan worden is het reglement,
dat daarin is opgenomen alleen bekend door de publicaties Haasloop Werner uit 1855 en
van Sloet, die in 1911 het complete reglement in zijn boek opnam.184 Zij zagen wel het
originele notulenboek van de maalschap in.
Het reglement van 1618-1884
Het reglement van de maalschap begon in 1618 met de woorden: “Als men holtsprake holt
so sal men die lesen voor die malen, daermit dat nimant onwetenheyt hebbe voor te
wenden.”. 185 De statuten werden dus voor elke maalspraak voorgelezen, zodat niemand
zich kon verschuilen achter onwetendheid en het duidelijk was dat men het reglement moest
naleven.
Vervolgens werden 34 artikelen opgesomd, waarin stond wat de malen wel of niet mochten
doen, hoe de holtrichter tegen overtredingen op kon treden en hoeveel boete voor
overtreding van een bepaling betaald moest worden. Naast de eed was het reglement het
belangrijkste document om te zorgen dat het voordeel van het Gortelsche Bos voor op stond
en niet het gewin van de maalmannen zelf: “Deze nabeschreven articulen siin van de malen
der Gorteler bus tot vordeel van dien onderteickent, daermede belovende samtlick wat se
inholdende binnen na te komen.”
Het reglement voorzag in regels over de periode wanneer gekapt mocht worden, welke
bomen gekapt mochten worden, wanneer deze uitgesleept moesten zijn, waar wel of geen
schapen mochten lopen en wat er met de heideplaggen gebeurde. Kortom het hele beheer
was in dit reglement geregeld. Daarnaast kwam naar voren wanneer er geloot werd, hoeveel
dagen voor de loting de deling werd uitgezet en hoeveel man per aandeel op de maalspraak
mocht verschijnen. Ook de organisatie van de houtdeling was dus opgenomen in de
statuten. In bijlage 1 is het reglement uit 1618 opgenomen.
De statuten uit 1885
In 1885 ging de maalschap over op een naamloze vennootschap en daar hoorde bij dat er
statuten in de Staatscourant gepubliceerd moesten worden.186 Op 1 juli 1885 stonden ze
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daar ter kennisgeving in. Eén van de eerste veranderingen die opvalt is dat de statuten niet
meer voor elke maalspraak (of vanaf 1885 aandeelhoudersvergadering) voorgelezen
hoefden te worden. Slechts eenmaal zou dit het geval zijn. Op 5 mei 1885 werden de
statuten door de notaris opgemaakt en tevens voorgelezen aan de aandeelhouders. Dit
vond plaats in het logement Het wapen van Epe in Epe. De statuten werden op 8 mei in
Apeldoorn geregistreerd en op 29 mei keurde de minister van justitie Du Tour van
Bellinchave in naam van koning Willem III de statuten goed. Om te zorgen dat de
aandeelhouders van de statuten op de hoogte waren werd aan elke aandeelhouder een
kopie uitgedeeld.187
De nieuwe statuten waren korter en bestonden uit twintig in plaats van 34 artikelen. Deze
statuten waren zakelijker ingesteld en besteedden nauwelijks aandacht aan het beheer van
de gronden van de maalschap, maar meer aan de organisatiestructuur van het bestuur, de
waarde van de aandelen en de jaarlijkse dividenduitkering. Het belang van de maalschap
stond nog steeds voorop en artikel één geeft dan ook aan: “De maatschappij […] heeft ten
doel het uitoefenen der boschcultuur, alsmede het door middel van ontginning zooveel
mogelijk voordeel te trekken uit hare gronden.”
Vergelijing van beide reglementen laat goed de ontwikkeling te zien, die de maalschap in
deze eeuwen doormaakte. Was het kapitaal van de maalschap in 1618 nog het hout dat
jaarlijks verdeeld werd over de maalmannen, in 1885 was er geen binding meer met de
houtopstand die op de gronden van de maalschap stonden. Net als in andere naamloze
vennootschappen werd alleen nog dividend in geld uitgekeerd en hoefden de
aandeelhouders niet meer naar het bos te komen om te kijken hoe hun kapitaal erbij stond.
Ze konden thuis blijven en wachten tot de boswachter met het jaarlijkse dividend langs
kwam. In bijlage 2 zijn de statuten uit 1885 opgenomen.
Maalspraak
Eén of twee keer per jaar kwamen de maalmannen bij elkaar op een maalspraak, een
vergadering waar de holtrichters verantwoording aflegden over het financiële jaar, nieuwe
maalmannen werden aangenomen, het te kappen hout onder de maalmannen verdeeld
werd door middel van een loting en een verwachte begroting voor het komende jaar werd
opgemaakt. De maalspraak werd volgens oud gebruik begonnen met het voorlezen van het
reglement en besloten met een maaltijd van gebraden vlees, brood, bier en wijn.188 In 1749
en 1750 werden in twee jaar tijd “proviand, wijn, bier en verteeringe” gedeclareerd voor een
bedrag van 202 gulden en 6 stuivers op een begroting van 1411 gulden, 14 stuivers en 8
penningen. Ongeveer 1/7 deel van het budget ging dus op aan de maalspraak van de
maalmannen die in Gortel gehouden werd.189 Artikel 14 van het reglement uit 1618 geeft aan
dat alle maalmannen op de maalspraak aanwezig moesten zijn. Wanneer een maalman zich
niet “behoorlick kon excusiren” stond daar een boete op van twee daalders.190
Tot 1677 werd de maalspraak in de open lucht onder de bosboom gehouden, die ergens in
het Gortelsche Bos gestaan heeft. Volgens Haasloop Werner was dat bij de Prinsenkuil in
de buurt, maar daar zijn geen andere bronnen van bekend.191 Na 1677 werden de
maalspraken gehouden in het huis dat het dichtst bij het bos lag, toebehorende aan de heer
Van Laer, waar een kamer werd aangehouden die uitsluitend door de maalschap werd
gebruikt. In de kamer hing een bord, waarop de tien bosdelen waren aangegeven, genoemd
naar de voornaamste eigenaren van dat moment. In 1757 werd de maalspraak gehouden in
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het huis van Jan de Boswaarder, die tevens boswachter was van het Gortelsche Bos. Waar
dit huis gestaan heeft is ook niet bekend.192 In 1856 werd voor 1.387 gulden het huidige
Boshuis gebouwd (afb. 25).
Naast de maalspraken hielden de holtrichters en later het bestuur van de naamloze
vennootschap eigen vergaderingen, waarin de lopende zaken werden afgehandeld.
Wanneer er kwesties in de maalschap waren die niet konden wachten tot de volgende
maalspraak, de “ordinaris maalspraak”, en niet door de holtrichters in de tussentijd opgelost
konden worden, dan konden de holtrichters besluiten om een buitengewone vergadering uit
te roepen. Slechts twee keer wordt in de archieven een dergelijke vergadering vermeld. De
eerste vond plaats op 9 augustus 1860. De reden voor deze extra vergadering is niet terug
te vinden in het rekeningenboek.193 De tweede buitengewone aandeelhoudersvergadering
was op 28 november 1906, toen de koningin een bod op de gronden van de maalschap had
gedaan.194

Afb. 25: Het Boshuis werd in 1856 gebouwd door de maalschap en had destijds een
panoramische uitkijk over Gortel en bij helder weer kon tot Oldebroek, Heerde, Epe en
Vaassen gekeken worden. In 1877 werd door de maalschap 50 gulden betaald voor “een
Verrekijker met voetje” en ook in 1894 werd een verrekijker aangeschaft om van het vergezicht
195
te genieten. Tegenwoordig belemmeren de ontginningsbossen het uitzicht vanaf het
Boshuis. Het jaartal waaruit deze foto dateert is onbekend.
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Houtdeling
Een aandeel in de maalschap gaf de maalman recht op een gedeelte van het gekapte hout
van dat jaar uit het bos. Dat was het dividend dat de maalman voor zijn investering in het
bos kreeg en tot 1803 bestond het dividend volledig uit hout. Het delen van hout noemden
de maalmannen ook wel “het maken van de honderden”. De honderden waren dan de
eenheden groothout, die bij de houtdeling onder de maalmannen verdeeld werden. De
eerste keer dat van de houtdeling iets bekend wordt is in 1594. Sloet heeft in de
administratieve stukken van het voormalige Hof van Gelderland een beschrijving van een
deling van dat jaar teruggevonden, waarbij “[…] een deel hout 600 boomen ’s jaars bevat,
die alle jaar op drie verschillende tijden worden aangeslagen, met 4 boomen toeslag op elke
100, namelijk in Mei 200, op Lambertus 200 en op Vastenavond 200.”196 De houtlotingen
waren in de lente en de herfst en daar mochten alleen de “geërfde malen“ bij zijn.197 In 1644
besloten de maalmannen om maar één keer per jaar te loten, op de maandag na St. Jacob
(25 juli).198 Wat niet hoeft te betekenen dat ook de drie tijdstippen om het hout uit het bos te
halen werden aangepast.
In het reglement uit 1618 is een aantal artikelen gewijd aan de houtdeling. Artikel 1 en 2 van
de statuten gaan beiden over de houtverkoop en dat weerspiegelt het belang van
houtverkoop en -delingen voor de maalschap. Uiteindelijk was het daar allemaal om te doen.
Artikel 1 luidde als volgt: “In den eersten siin die gemene malen overcomen dat ghien
holtrichter noch malen enich ongedeelt holt, opte [of] struicken binnen traes staende, mogen
wechgeven ofte vercopen; ende daer buiten tot vordeel van haer selfs end niet van anderen
te gebruicken.” Alleen hout dat was aangeslagen om gedeeld te worden mocht dus worden
gekapt. In artikel 2 werd het reeds omgehakte hout beschermd tegen het aan stukken zagen
of korter maken: “Oick en sal nimandt enich gedeelt holt ofte angeslagen als dat gestort ofte
nedergehouwen [omgehakt] is in den bus [bos] aen stucken sagen, houwen nog korten
mogen, by dat den eygenaer verboeren [betalen als boete] sal het holt [zijn hout], unde die
pachters twintich olde schilt.” 199
Artikel 4 gaf aan dat het aangeslagen beukenhout voor mei en het eikenhout voor eind mei
gekapt moest zijn en voor St. Johan (24 juni) uit het bos gehaald moest worden. Wie geen
gehoor gaf aan dit artikel en zijn hout toch nog in het bos had, verloor daarmee zijn
houtdeling. Haalde men na deze tijden alsnog hout uit het bos dan kreeg men, volgens
artikel 5, voor iedere 100 bomen zes daalders boete. Artikel 26 geeft aan dat alleen op
maandag en vrijdag hout gehaald mocht worden. Wanneer iemand hout uit het bos haalde
dat niet met de bosbijl was gemerkt, kreeg deze een boete van 24 daalders.200
De boswachters moesten aan de holtrichters opgeven welk hout dat jaar velbaar was en de
percelen uitbakenen. Bij het maken van de honderden begaf de holtrichter zich met twee of
drie maalmannen, van afwisselend Harderwijk, Elburg of Epe, acht of tien dagen voor de
deling in het bos, om de boswachter de plaats aan te wijzen, waar het tot deling bestemde
hout op stam stond. De maalmannen hakten een kleine schil van elke boom, die geveld
mocht worden. Dat werd vlekken of blikken genoemd. Vervolgens sloegen ze de achterkant
van de bosbijl in de gemaakte vlek, zodat het teken van de maalschap in de boom kwam te
staan. Het was een herkenningsteken dat de boom was aangewezen voor velling (afb.
26).201
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Afb. 26: Volgens Haasloop Werner was dit het merkteken op de achterkant van de

bosbijl van de maalschap. Waar de oorspronkelijke bosbijl gebleven is, is niet
202
bekend.

De loting van de houtdeling was te vinden in het boekje ”De Conditiën van
houtverkoopingen”.203 Dit boekje is echter niet meer in de archieven terug te vinden. In het
rekenboek 1749-1906 zijn wel de lotingen van de jaren 1751 tot 1756 terug te vinden, zodat
toch enig idee van de manier van delen kan worden verkregen. De loting van het hout vond
in die jaren op de maalspraak in Gortel plaatst. Er waren tien loten, die elk de naam kregen
van één van de tien voornaamste eigenaren en op een verdelingsbord in het Boshuis
stonden.204 Uit de verpondingscohieren uit 1660-1664 blijkt dat elk deel was opgebouwd uit
600 vaste bomen, oftewel 6 volledige aandelen. Het aandeel en deel hoorden dus bij
elkaar.205 Vervolgens werd bepaald wanneer in welk van de drie deelgebieden het hout
gehaald mocht worden. De drie deelgebieden, het Hakkelt, de Berghegge en Agterdenenck,
waren afwisselend aan de beurt in mei, op St. Lambert (17 september) of op Vastenavond
(de laatste dag van Carnaval).206 Dat komt overeen met de eerste vermelding uit 1594, wat
doet vermoeden dat de loting in de tussentijd niet is aangepast.
Hoe de loting in het Gortelsche Bos verder plaatsvond is niet overgeleverd, maar Haasloop
Werner geeft in 1855 aan dat de loting op dezelfde wijze plaats had als in het
Putterbosch.207 Deze wijze van loten is wel aan ons overgeleverd, via dezelfde Haasloop
Werner.208 Nadat de bomen in het bos waren aangeslagen met de bosbijl werd het hout
berekend dat daar in zou zitten en in tien gelijke delen verdeeld. Op de maalspraak werden
tien koperen penningen verloot onder de tien delen van 600 bomen. Het nummer maakte
aan de maalmannen duidelijk welk deel zij geloot hadden. Als bijvoorbeeld vijf getrokken
werd dan was het in het boek gemaakte deel vijf, dat onder de maalmannen deelbaar was.
Door trekking van de nummers één tot en met zes, of meer als er meer maalmannen in een
deel zaten, kreeg iedereen zijn aandeel.209 Het hout van de aandelen die in het bezit waren
van de maalschap werd publiekelijk aangeboden aan de hoogste bieder, zoals in 1751: “Den
27 Julij [1751] willen de Erfgenaemen van de Gorteler-Bosch publieq aan de meestbiedende
op ordinaire conditien verpagten haar Boomen aan de Bosch zelfs gehoorende.”.210
Het maken van de honderden ging door tot en met 1869. Het seizoen van 29 juli 1870 tot 27
juli 1871 was het eerste seizoen waarin geen “honderden” meer werden gemaakt, maar
waarin al het uitgekozen hout voor de verkoop was bestemd en dan als dividend in geld
werd uitgekeerd.211 Het lijkt een einde van een tijdperk, want op dat moment kwamen de
eigenaren volledig los te staan van het bos en konden ze elk jaar thuis wachten op het
dividend dat door de boswachter werd rondgebracht. De noodzaak om naar het bos te gaan
was vervallen en het bos werd op dat moment een naamloze vennootschap, alhoewel het
nog 15 jaar zou duren, totdat deze omzetting echt zou plaatsvinden.
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Tot 1873 was er één houtverkoop per jaar, meestal eind november of begin december, maar
vanaf 1873 waren er twee houtverkopen per jaar, in februari/maart en in
november/december.212 De houtverkopen werden via een notaris aangekondigd in de lokale
kranten, zoals het Nieuws- en advertentieblad voor Epe, Heerde, Wijhe en omstreken, het
Overveluwsch Weekblad uit Harderwijk en de Apeldoornse Courant (afb. 27).213

Afb. 27: Vanaf 1870 bood de maalschap haar verkopen aan in de lokale kranten, zoals hier in
een aantal jaren in het Nieuws- en advertentieblad voor Epe, Heerde, Wijhe en omstreken. Niet
de holtrichter, maar de boswachter was de coördinator van de houtverkopen. Hij legde
verantwoording af aan de holtrichters over de verkopen.
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Kader 2: De

eerste houtverkoop voor dividend in 1869.214

Nadat in 1870 de jaarlijkse houtdeling voor maalmannen werd afgeschaft en de maalschap overging op het
uitdelen van dividend wordt veel beter inzichtelijk wat per jaar, aan percelen en aan soort hout, verkocht wordt uit
het Gortelsche Bos. Op 18 november 1869 werd de eerste houtverkoop gehouden:
20 perceelen Boomen in de Berghegge
Idem in de Hoenhegge
Idem in het Hakkelt
Idem in de Koppel
Idem in het Hakkelt

952 gulden
952
1097
447
224

1 perc Akkermaalshout (het Steenhul)
Idem (Westersteenhul)
Idem (Jan Jonkerskamp)
Idem (den Enk)
Idem (Idem)
Idem (Kleine Laar)
Idem (Koppels Laar)
Idem (Bergheggetje)

311
139
289
266
282
115
137
82

3 perceelen Waaihout
5 perceelen Honderdhout
8 perceelen Deventerhout
4 perceelen kleinhout
2 perceelen Kortelingen
3 perceelen Takken
12 perceelen Dennenriggels
5 perceelen Dennenuitdunsel
4 perceelen Dennenrijzen
4 perceelen Eikenafzetsel
7 perceelen Boomrijzen
14 perceelen Eikenafzetsel op ’t voornhul
40 perceelen Turf (aan elk 1500)
Van den Heer van der Maaten voor 9 ¾ mud akkereek
Idem voor 189 ¼ mud Boomeek

54
114
68
24
6
17
71,50
15,50
23,50
21
54,50
80
134,50
373
473,12
----------6822,62 gulden

Totaal

Gedurende het jaar werd ook nog voor 48 gulden en 9 cent aan beukenkreeften, dennenlatten en brandhout
verkocht.
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Publiek- en privaatrecht
Maalschappen spraken van oudsher hun eigen recht zonder tussenkomst van regionale of
landelijke rechtspersonen. Martens van Sevenhoven verwoordde dit als volgt: “Een
onderscheid van beteekenis tusschen die oude boschmalen en de moderne vennooten was
dat de eerstgenoemden vóór de revolutie [in 1795] bevoegdheden van publiekrechtelijken
aard bezaten. Zij maakten politieverordeningen, legden […] straffen op, namen het vee, dat
door de omheining in het bosch doordrong, in beslag, enz. Zelfs kon ten overstaan van een
holtrichter en twee maalmannen de overdracht van een aandeel of waar in het bosch
plaatshebben.”215
Veel is van dit publieke recht niet bekend en het lijkt één van de minst onderzochte
onderwerpen bij maalschappen te zijn. De archieven van de maalschap geven enkele
aanknopingspunten om hier iets meer over te zeggen, maar blijven in het algemeen ook vrij
oppervlakkig en onduidelijk. De vroegst bekende regels binnen de publieke rechten komen
uit het reglement van de maalschap uit 1618. In artikel 7 en 25 werd bijvoorbeeld
opgenomen dat de maalmannen elkaar moesten helpen om alle boetes te melden en te
helpen innen. Wanneer iemand zijn boete niet wilde betalen werden de maalmannen geacht
de holtrichter de helpende hand te bieden en de overtreder na behoren te straffen.
Daarnaast mochten ze niet voor de overtreders bidden op last van vier daalders boete.
Wanneer men hout stal uit het bos werd diegene ontmaald en moest deze 25 daalders
betalen, die “hem sonder enige genade sullen afgenomen werden”. 216 Tot het jaar 1623
werden de boeten of breuken verdeeld volgens het éénderde-systeem, namelijk 1/3 voor
holtrichter, 1/3 voor de malen en 1/3 aan de armen. Sinds het jaar 1677 ontvingen echter
beide holtrichters ieder ¼, het bos ¼ en de boswaarder ¼ deel van de boete.217
Behalve boetes konden ook lijfstraffen worden opgelegd, al zijn voor de daadwerkelijke
straffen geen bewijzen in de archieven te vinden. Wel werd in 1758, 1761 en 1770 de
“Geesselpaal” genoemd, die langs de traa richting het Hakkelt stond.218 Of deze paal
daadwerkelijk als geselpaal gebruikt is wordt niet duidelijk.
In 1798 kwam de overgang van het publiek- naar privaatrecht voor de maalschappen met de
Staatsregeling uit 1798. Onder artikel 38 van de Staatsregeling werd geschreven: “Er zal,
door de gantsche Republiek alleen regt worden gesproken in den naam en van wege het
Bataafsche Volk.” Met deze regeling verloren de markegenootschappen en maalschappen
hun publiekrechtelijke bevoegdheden en werden gedegradeerd tot privaatrechtelijke
organisaties. Hierdoor konden de maalschappen niet meer hun eigen recht bepalen en
uitvoeren, maar werden afhankelijk van de heersende rechtspraak in de republiek.219 Tussen
1798 tot aan 1813 werd het publieke gerecht in Epe gehouden.220 Daarna werden de
boswachters omgeschoold tot voor de nationale wet beëdigde veldwachters. Op 9 augustus
1817 betaalde de maalschap voor het eerst 15 gulden en 12 stuivers aan het Vredegerecht
in Epe voor het in eed nemen van de boswachters. In 1828 legden Jan Visch en Hendrik
Visch de eed af in Arnhem.221 In 1892 werd in de boswachtersinstructie in artikel II
opgenomen: “Zij [de boswachters] leggen voor de aanvaarding van hunne betrekking in
handen van den kantonrechter den eed af, dat zij de verplichtingen, die hun bij die instructie
worden opgelezen, getrouw en ijverig zullen nakomen.”222

215

Martens van Sevenhoven 1924, 96-97
Sloet 1911, 386-390
217
Haasloop Werner 1855a, 327
218
KHA G56, D11, 1758, 1761, 1770
219
Martens van Sevenhoven 1924, 96; Sneller 1943, 202
220
Palm 1976, 8
221
KHA G56, D11, 1828
222
KHA G56, D9-10, bestuursvergadering 8 juni 1892
216

66

Van maalschap naar naamloze vennootschap
De maalschap van het Gortelsche Bos werd, als een “bos”marke, voor de wet- en
regelgeving onder één noemer geschaard met de markegenootschappen. In de negentiende
eeuw kwam een steeds sterkere roep om de verdelingen van deze gronden om zo een
landbouwkundige vooruitgang te realiseren. De maalschappen waren van een andere orde,
maar doordat ze ook als markegenootschap werden gezien kon deze ontwikkeling ook
schadelijk voor hen worden. Na enkele ongevaarlijke markewetten in 1809, 1810 en 1837,
die ontbinding van de markegenootschappen moesten stimuleren, kwam in 1881 een
discussie op gang om een Markewet met meer gewicht aan te nemen, zodat ook de laatste
gemeenschappelijk gronden verdeeld zouden worden.
Met deze wet was niet meer de meerderheid van de stemmen nodig, maar kon één eigenaar
de verdeling eisen van een markegenootschap. Deze wet bleek daardoor wel een gevaar te
zijn voor het voortbestaan van de maalschap van het Gortelsche bos. In 1883-1884 en
1884-1885 zijn posten in het rekeningenboek opgenomen voor “een adres tegen de Wet op
de marken” van 5 gulden per jaar.223 Waarschijnlijk zijn dit de brieven die voorzitter D. van
Meurs schreef in de Landbouwcourant in 1883 en 1884.224 Voor de zekerheid werd voortijdig
een ander juridisch systeem gekozen. In 1885 werd 285 gulden betaald aan notaris
Verkouteren voor “algemene kosten voor de oprichting der Naamlooze Vennootschap”.225
Op 5 mei 1885 werd de naamloze vennootschap officieel opgericht en op 29 mei werd deze
door de koning goedgekeurd. In de notulen van de eerste vergadering na de oprichting valt
te lezen: “De eeuwenoude wijze van beheer en administratie van het bosch zal al zo
ophouden te bestaan, en de nieuwe inrichting volgens de statuten in het leven was
geroepen. Het eerst werd overgegaan van de verkiezing van een nieuw bestuur daar het
vroegere met oude benaming van houtrichters feitelijk was vervallen.”226
Door deze juridische omzetting had de maalschap niets meer te vrezen van de Markewet,
die op 10 mei 1886 van kracht werd.227 In feite veranderde voor de maalschap zelf door de
omzetting niet veel, want de meeste gebruiken konden gewoon aangehouden worden. Wel
veranderde enkele begrippen van naam, zo werd het begrip “maalman” vervangen door
“aandeelhouder”, werd de “holtrichter” een “bestuurslid” en werd de “maalspraak” vervangen
door een “aandeelhoudersvergadering”. In plaats van twee holtrichters kwamen er drie
bestuursleden en een plaatsvervangend lid. De waardelen in een aantal bomen werden
omgezet in gedrukte en genummerde aandelen waar dividendbewijzen bij hoorden en in
plaats van een reglement in het maalboek moesten de statuten bij de oprichting worden
gepubliceerd in de Staatscourant.228 Voor de rest kon de naamloze vennootschap op
dezelfde voet doorgaan als de maalschap. Zo werd bijvoorbeeld nog steeds in hetzelfde
rekeningenboek geschreven, werd hetzelfde bosbeheer toegepast en werd de vergadering
nog steeds met een maaltijd en een schouw door het bos besloten.
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3.2 Conclusies en vergelijkingen
Conclusies
Tussen 1618 en 1906 is een geleidelijke vervreemding van de maalschap en het fysieke bos
waar te nemen. Een reden zou kunnen zijn dat uitheemsen meer invloed kregen in de
maalschap. De maalschap maakte in de periode een ontwikkeling door van een organisatie
waarbij houtdeling voor eigen gebruik voorop stond naar een organisatie waarin kapitaal en
dividend centraal stonden.
 In een periode van 20 jaar – tussen 1624 en 1644 – groeit het aantal uitheemse
maalmannen van 7 naar 23. Daarmee lijkt het erop dat dit de periode was waarin de
maalschap definitief los kwam van de buurschap Gortel.
 Tussen 1660 en 1664 waren er gemiddeld 55 maalmannen. Twee eeuwen later was
het aantal maalmannen met veertig procent teruggelopen tot 31 maalmannen in
1853 en 33 maalmannen in 1885. Deze 33 maalmannen waren allemaal uitheems.
 Tussen 1749 en 1798 breidde de maalschap haar eigen aandelen uit tot meer dan 9
aandelen; een gevolg daarvan was dat de kas langzaam groeide en dividend
uitgekeerd kon worden.
 In 1618 werd het reglement nog naar de jaarlijkse houtdeling toegeschreven, terwijl
in 1885 aandelen, kapitaal, dividend en het bestuur centraal stonden.
Gevolg hiervan was dat aan het einde van de negentiende eeuw de inwoners van Gortel
geen rechten meer hadden in het bos. Het bos bleek volledig te zijn afgeschermd voor de
inwoners en alleen bij gratie van de maalschap hadden de inwoners recht op producten uit
het bos of betaalde arbeid in het bos. Waarom de bewoners hun aandelen gingen verkopen
wordt niet geheel duidelijk, maar waarschijnlijk stegen de prijzen van de aandelen van de
maalschap met de expansiegolf, die tussen 1500 en 1650 in Nederland van kracht was,
mee. Het werd daarmee voor de boeren van Gortel steeds aantrekkelijker om hun aandeel
in de maalschap te verkopen aan buitenstaanders. Eenmaal los van de buurschap waren de
aandelen overgeleverd aan vraag en aanbod en konden niet meer door de keuterboeren van
Gortel worden teruggekocht, omdat deze daar simpelweg de middelen niet voor hadden.
Vergelijkingen met andere onderzoeken
In veel andere maalschappen groeit in de loop van de tijd ook de groep van uitheemse
malen ten koste van de inheemse malen.229 De enige die daar ook een periode aan verbond
was F.B. Löhnis in 1897.230 Hij signaleerde dezelfde trend en gaat er ook vanuit dat de
maalschappen aan het begin van de zeventiende eeuw los komen van de buurschappen. Uit
zijn onderzoek wordt echter niet duidelijk waar hij dat op baseerde en welke invloeden de
verkoop van de aandelen stimuleerden.
Het standaardbeeld bij de maalschappen is dat deze bestuurd werden door twee holtrichters
en vier gecommitteerden. Dat gaat echter voor de maalschap van het Gortelsche Bos niet
op.231 Bij de maalschap van het Gortelsche Bos ontbraken de gecommitteerden in de
organisatie. Het dagelijks beheer en de leiding van de gronden lag in handen bij één of twee
boswachters, die in diensverband voor de maalschap werkten en het werk deden wat
volgens het standaardbeeld door de gecommitteerden werd gedaan. De boswachters legden
rechtstreeks verantwoording af aan de twee holtrichters. Wat wel overeenkwam zijn de
periodes van vier jaar, waarbij elke twee jaar een van de zittende holtrichters aftrad.232 In de
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maalschap van het Edesche bos was de functie van holtrichter erfelijk, maar daar was in het
geval van de maalschap van het Gortelsche Bos geen sprake van.233
Een ander standaardbeeld was dat wanneer een maalman meerdere aandelen in het bezit
had, dit dan niet betekende dat hij ook meerdere stemmen kon uitbrengen, blijkt ook niet te
kloppen.234 De gedachte was dat elke maalman gelijk was, ongeacht het aantal aandelen. In
de maalschap van het Gortelsche Bos wordt aan het einde van de negentiende eeuw
duidelijk dat het stemplafond het hebben van drie stemmen was bij het bezitten van drie
aandelen of meer. Hoever dit terug gaat is echter niet bekend.
Meestal wordt bij onderzoeken naar maalschappen verwezen naar het malenboek, maar in
de praktijk blijkt de organisatie veel meer administratieboeken in het bezit te hebben gehad.
Het malenboek was slechts één boek in een serie en beschreef het reglement en de notulen
van de vergaderingen. In de maalschap van het Gortelsche Bos bestonden naast het
malenboek ook een rekeningenboek, “’t Boekje der Conditien van houtverkoopingen”, een
schrijfboek bij de hakhoutlegger, een bezoekersboek, een dagboek van de boswachter
waarin uitgaven werden bijgehouden en een brievenboek.
In het Speulderbos werd de maalspraak afgesloten met een feest dat tot drie dagen kon
duren. In de 19de eeuw waren de deelfeesten behoorlijk in omvang terug gebracht, wat
onder andere J. Craandijk al in 1879 opmerkte.235 Toch blijft het beeld bestaan dat de
deelfeesten in elke maalschap zeer uitbundig werden gevierd. In de maalschap van het
Gortelsche Bos werd dit ook wel uitbundig gedaan, éénzevende van het budget ging in de
achttiende eeuw op aan het deelfeest, maar dagenlang achter elkaar feesten is vanaf 1749
niet aan de orde geweest.
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4. Beheer in de periode 1749-1906
4.1 Bosbeheer
Inleiding
Het overgeleverde rekeningenboek, waarin de rekeningen tussen 1749 en 1906 bewaard
zijn gebleven, is de belangrijkste bron waarmee dit hoofdstuk geschreven kon worden.
Onder beheer worden de fysieke ingrepen verstaan, die de maalschap deed bij het
grondgebruik. In de rekeningen en de notulen van de vergadering omschreven de
holtrichters de werkzaamheden in de maalschap. Dit gebeurde echter niet altijd
gedetailleerd, waardoor het tot aan de negentiende eeuw vaak gissen is naar het bosbeheer
dat door de maalschappen op de Veluwe werd toegepast. Vanaf de tweede helft van de
negentiende eeuw werden de werkzaamheden beter omschreven, maar doordat het
bosbeheer in deze eeuw een wetenschappelijke benadering en verandering doormaakte, is
het niet mogelijk om deze werkzaamheden te projecteren op het bosbeheer in de eeuwen
daarvoor. Werkzaamheden die in de negentiende eeuw naar voren kwamen waren onder
andere het spitten en gelijkmaken van grond, het gelijkmaken van de wegen, het snoeien
van rijzen, het bijeenverzamelen en binden van rijzen, het indelen van het te kappen hout,
zijtakken verwijderen met een beitel aan een stok, het doen van opmetingen en peilingen en
het maken van greppels.236 Het zijn niet altijd de beste omschrijvingen van de
werkzaamheden uit die tijd, maar toch geven de rekeningen een behoorlijk, zij het
oppervlakkig, inzicht van wat er per jaar in de maalschap gaande was.

Kader 3: Uitgaven op de begroting van 29 juli 1869 tot 28 juli 1870:237

Voor het spitten van 5.0.27 Ellen grond in verschillende percelen
tegen f 1,- en f 1,17 per Roede
Voor het spaden in verschillende percelen
Voor het ondergooijen van Beukenzaad
Voor het slootgraven en walzetten in no 173, 174, 178 en 180
Wegens het afzetten van eikenhakhout
Voor het rijzen oprapen en onder ’t plantsoen brengen
Voor het boomen en plantsoen snoeijen
Voor het opbinden en opsmijten der rijzen
Wegens pootloon van heesters en eikenstek
Kosten van meihout maken
Wegens het uitstooten van beukenveren
Wegens het maken van Wegen en ander grondwerk
Wegens het bouwen van een eind Tra
Wegens het uitdunnen van Dennen
Voor het maken van perceelen voor de verkoop
Wegens het zaaijen van Dennenzaad
Verschot van 50 kg Dennenzaad / Pinus Silvestris en eenige
andere soorten
Idem van aangekocht plantsoen, fijne dennen, larixen, enz
Idem van 3 zwarte beuken en 3 kastanjes en 8 picia’s
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In de studie naar het Edese Bos van De Rijk uit 1985 blijkt dat met de archieven van die
maalschap een indeling te maken valt van de werkzaamheden per jaargetijde. In de
wintermaanden kwam het dunnen, snoeien, kappen, spaden en spitten aan de beurt, in
maart en april werd er gepoot en gezaaid, de zomermaanden waren voor het bijhouden van
de kwekerij en onderhouden van de paden en vanaf de herfst werkte men weer naar de
winterwerkzaamheden toe. In de archieven van het Gortelsche Bos zijn de maanden van
uitvoering niet vaak bij de werkzaamheden opgeschreven in de rekeningen. In enkele
gevallen wel de betaaldatum, maar deze hoeft niet overeen te komen met de uitvoering van
de werkzaamheden. In enkele gevallen is wel sprake van genotuleerd winterwerk en daaruit
blijkt dat in het Gortelsche Bos ’s winters vooral gespit en gespaad werd, de traa en wegen
werden onderhouden, het dennenzaad werd uitgezaaid en gesnoeid werd. Onduidelijk is
over welke maanden dit winterwerk verspreid werd, maar als maart daar ook nog ondervalt
dan komt de spreiding van de werkzaamheden redelijk overeen.
Het onderhoud van de traa en wegen werden in het Gortelsche Bos dan alleen in de winter
in plaats van in de zomer uitgevoerd, maar dit kan te maken hebben met de mate van
aanbesteding van werkzaamheden. In het algemeen werden de dagloners in de winter
ingehuurd, omdat deze dan vrij van werk op het land waren en in het bos een ruime
werkgelegenheid was.

Kader 4: Begroting van het winterwerk in 1892:238

- Spaden in het akkermaalshout
- In de Koppel spitten, 3 ½ voet diep
- In de Spegsheggen, idem
- Achter in het Hakkelt, idem
- Voorste Berghegge voor dennen
- Achterste Berghegge voor dennen
- Voor in het Hakkelt voor dennen
- De gevallen dennenbos voor dennen
- Voor de kwekerij spitten
- Voor de tra en wegen
- Voor dennenzaad inharken
- Voor poten, snoeien, percelen maken
en verschillende werken

fl. 175,- 80,- 64,- 80,- 125,- 30,- 190,- 53,- 25,- 50,- 25,- 200,--------fl. 1097,-

Houtverkoop
Behalve houtverkoop uit de deling waren ook verzoeken aan de maalschap mogelijk voor
specifieke houtaanvragen.239 De eerste vermelding van een dergelijke houtverkoop komt uit
het Stadsarchief van Elburg en is gedateerd op 17 maart 1528. De hertog van Gelre meldde
in een afschrift van een brief aan de burgemeesters, schepenen en raad van de stad Elburg
dat hout voor “meesekouwen” was gekocht uit het “Gorteler en Vierholter bosch”.240
Mezekouwen waren de vierkante gaten boven de toegangen van de stadsmuur, waardoor bij
belegering de vijand kon worden aangevallen.
Het te verkopen hout kwam in de rekeningenboeken voor onder verschillende benamingen
en werd ingedeeld naar het soort hout of naar het product waar het voor bedoeld was. Een
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logica is echter niet te ontdekken in de omschrijvingen. Het werd in de rekeningen
opgeschreven ter verantwoording en dat kon zowel met of zonder benaming van het
verkochte hout en met of zonder het product waar het voor bedoeld was. Toch zijn uit het
rekeningenboek omschrijvingen te halen, die iets over de houtoogst zeggen. Zo worden
bijvoorbeeld de termen waaihout, uitdunsel, grote bomen, heester, kortelingen (korte
stokken), honderdhout, kleinhout, groothout, (beitel)takken, rijzen (jonge, dunne takjes) en
enkeldhout (onbekend) genoemd. In andere gevallen werd meteen het product genoteerd,
waaronder bij bonenstaken, (geschild) brand[hout], latten en hamerstelen.
Eikenhakhout
Haasloop Werner gaf bij zijn bezoek aan het Gortelsche Bos aan dat “een groot gedeelte
van den bodem bedekt is met laag eiken hakhout, dat in het wild opslaat”.241 Het
eikenhakhout werd ook wel akkermaalshout genoemd en of dit hout in 1855 nog
daadwerkelijk in het wild opsloeg is de vraag, want de maalschap kocht in die tijd duizenden
eikenstekken en eikenheesters aan. De kans is groot dat het spontaan opgeslagen
eikenstruiken zijn die tegenwoordig worden aangeduid met strubben en als hakhout beheerd
werden. Van 1749 tot 1783 werd namelijk geen enkele eikenheester aangekocht, hoewel er
wel hakhoutpercelen waren. Deze werden met “fijnhout” aangeduid. De eerste keer dat
plantsoen werd gekocht was in 1784, toen de maalschap 1.000 eiken- en beukenheesters
kocht van holtrichter A. Wijnne voor twee stuivers per stuk.242 Wel werd in de jaren daarvoor
enkele malen eikels opgekocht, per schepel van ongeveer 25 liter (grafiek 4). 243
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Grafiek 4: Het aantal aangekochte schepel eikels per jaar vanaf 1749 tot 1906 is te zien in deze
staafdiagram. Het totaal aantal gekochte schepel is met 633 niet hoog te noemen. Behalve de
eikenstek en –heesters die aangekocht werden tussen 1784 en 1881 was een belangrijke
methode waarschijnlijk het verzamelen van eikels in het opgaande loofhout van de maalschap.
Dit is echter niet uit de archieven te bewijzen.
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Deze eikels konden bestemd zijn voor het eikenhakhout, maar ook voor het opgaande
eikenhout. Wat tevens niet uit de archieven duidelijk wordt is of in de jaren dat geen eikels
gekocht worden, wel eikels verzameld werden om te poten. Feit is wel dat de maalschap in
de achttiende eeuw zich niet meer afhankelijk opstelt van natuurlijke verjonging, maar een
actief verjongingsbeleid heeft. Zo haalde bijvoorbeeld in 1784 de boswachter zes vrachten
met heester en kreeg hij betaald voor 66 dagen werk voor het graven en poten.244 De
hoogtijdagen voor de eikenheesters waren de zestig jaar tussen 1784 en 1844, toen
tenminste 35.148 stuks eikenheesters werden aangekocht (grafiek 5). Vanaf 1837 deed de
eikenstek zijn intrede in de maalschap en deze had zijn hoogtijdagen tussen 1837 en 1881
met een minimaal aangekocht aantal van 415.150 eikenstekken (grafiek 6). Waarschijnlijk
zijn deze aantallen nog hoger, omdat in de rekeningen niet altijd het plantsoen
onderverdeeld werd naar soort.
Deze trend van uitbreiding van de bosbouwkundige activiteiten komt overeen met de
expansiefase van de economische groei, die Nederland doormaakte vanaf 1750. Tussen
1650 en 1750 was het spanningsveld tussen bevolkingsomvang en voedselproductie
afgenomen, met als gevolg dat het prijspeil van de agrarische producten en grondstoffen
daalde. Investeringen in de maalschap waren daarmee niet rendabel. Vanaf 1750 begon de
bevolking weer te groeien en trad een tweede expansiefase in.245 Het lijkt erop dat de
maalschap hier ook van profiteerde en zich richtte op het rendabel maken van de gronden.
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Grafiek 5: In de zestig jaar tussen 1784 en 1844 werden vooral veel eikenheesters aangekocht,
waardoor een actief verjongings- en uitbreidingsbeleid ontstond in de maalschap. Uitschieter
was het jaar 1840 waarin 11.000 stuks eikenheesters werden aangekocht.
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Grafiek 6: Vanaf 1837 tot en met 1881 werden vooral de kleinere eikenstekken aangekocht in
plaats van de grotere eikenheesters. Deze waren goedkoper, maar hadden waarschijnlijk een
grotere uitval, waardoor de maalschap ze ook in grotere hoeveelheden aankocht.

Vaak waren het de holtrichters die plantsoen leverden, maar dikwijls kwam het rechtstreeks
uit een kwekerij. Meestal werd alleen de achternaam van de leverancier genoteerd, zodat de
daadwerkelijke herkomst van de tussenhandelaar of kweker onbekend blijft. In 1826
leverden bijvoorbeeld de armen van Epe een onbekend aantal eikenheesters, samen met J.
Riphagen. Tevens worden in dat jaar 100 eikenheesters van A. Overbosch, 500
eikenheesters van G. Dijkhof en 500 van J. Nieuwboer gekocht.246
Aangekochte eikels werden gezaaid en ondergehikkeld (ondergeschoffeld) op van tevoren
omgespitte grond. Spitten komt als werkzaamheid de hele periode van het rekeningenboek
voor, maar pas aan het einde van de negentiende eeuw wordt inzichtelijk hoe diep voor
eikenhakhout gespit werd. In 1871 werd melding gemaakt van “436 roeden 82½ El spitwerk
(3 voet) voor akkerhout” voor een bedrag van 625 gulden.247 In 1872 werd 3 voet gespit voor
akkermaalshout, 2½ a 4 voet gespit voor opgaand hout en 2½ voet in de kwekerij.248 In 1876
werd een post opgenomen van maar liefst 2.439 gulden voor “spitwerk tot akkermaalshout”
over een oppervlakte van meer dan 14 hectare.249
Het spitten was dus zo belangrijk voor het eikenhakhout dat daar met hoge bedragen in
geïnvesteerd werd. Waarom dat gedaan werd wordt duidelijk door een anonieme schrijver
die in 1853 noteerde: “Niet overal worden echter in deze streken [de Veluwe] de
akkermaalsbosschen met dezelfde zorg behandeld; het schoonhouden, opritsen en
omspitten wordt nog dikwerf verwaarloosd, zoodat men in die bosschen veel hazelnoot,
ander onhout en wilde hop aantreft.”250 Het was dus de bedoeling om de
246
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eikenhakhoutgronden “schoon te houden” van andere struiken, zodat een monocultuur van
eikenhakhout ontstond. Spitten gebeurde dan ook niet alleen voor het poten, maar ook in het
bestaande eikenhakhout. Naast het spitten kon het eikenhakhout ook omgeplagd worden.251
De heesters en stekken werden gepoot, zoals in 1870 in de rekeningen terug is te zien.252 In
1873 werd melding gemaakt van “het poten in het akkermaalshout”.253 Het eikenstek werd
ook nog afgezet, zoals onder andere in 1871 werd genoteerd, maar wat dat precies inhield is
niet bekend.254 Het kan zijn dat hiermee de eerste keer afzetten van het eikenhakhout
bedoeld werd, maar daar lijkt eikenstek nog te jong voor te zijn.
Het hakhout was destijds in percelen ingedeeld. In 1863 werd 200 gulden betaald voor het
maken van een kaart met een “schrijfboek voor legger bij de kaart”.255 De eerste keer dat
deze indeling bekend wordt is in 1865, toen in het rekeningenboek de verkochte percelen
met perceelsnummers aangeduid werden. In het Gortelsche Bos werd alleen het
eikenhakhout met perceelnummers ingedeeld. De legger bestond uit minimaal 214
verschillende vakken.256 In de aandeelhoudersvergadering van 2 juli 1885 stelde een
maalman voor om ook voor de vakken met opgaande bomen een legger te maken, zodat
duidelijk was welke percelen aan de beurt waren om te vallen en hoeveel de opbrengsten
van de vorige kap waren geweest. Dit werd echter door het bestuur niet noodzakelijk geacht
omdat in de vorige rekeningen ook te zien was hoeveel een perceel had opgebracht.257
De vakken met eikenhakhout werden om de tien jaar onderhands of publiekelijk aangeboden
aan kopers, die het dan meestal “op stam” kochten voor het eekschillen.258 De maalschap
maakte van te voren een begroting hoeveel mud schors een perceel had en hoeveel deze
percelen bij elkaar konden opleveren, zowel in mud schors als in financiële opbrengst. Een
mud schors bevat, uitgaande van Deventerhout met een lengte van 65 centimeter, 6
bijeengebonden bossen schors met een totaal gewicht van 69 kilogram luchtdroog gewogen
schors, waarbij 3 kilogram voor de band werd gerekend. In een voer schors zat weer 12
mud. Het geschilde hout, het zogenaamde talhout, werd per 100 bossen bijeengebonden.
Dit werd ook wel een vim genoemd. Een vim Deventerhout bracht ongeveer 3 mud schors
op en woog luchtdroog tussen de 750 en 800 kg. Bij tienjarig hakhout kwam gemiddeld per
hectare 25-30 mud schors vrij, 8-10 vim Deventerhout en daarnaast nog 8-10 vim
takkenbossen.259 In 1895 werd de kap van 707 mud schors begroot en dat moet daarmee
ongeveer 25 hectare hakhout zijn geweest. In totaal was in dat jaar 300 hectare hakhout
aanwezig, dus eentiende van het totaal werd gekapt.260 Het lijkt er daarmee op dat jaarlijks
een evengroot gedeelte hakhout voor het eekschillen bestemd was.
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Kader 5: Begroting van eikenhakhoutverkoop in 1895261

Akkermaalshout
Het Kamphuisveld
Langs de Elspeter traa
Langs de Elspeter weg
Achter de doorlaat
Aan de verbrande berg
Voor de Koppel
Eikelkamp bij de Koepel
Wicherts Enkje
Hoenhegge
Idem

150 mud schors
180 mud schors
170 mud schors
80 mud schors
8 mud schors
25 mud schors
14 mud schors
28 mud schors
35 mud schors
17 mud schors
---------------------707 mud schors a fl. 2,50 is fl. 1700,-

Onder eekschillen werd verstaan het schillen van eikenhout. De eikenschors werd gebruikt
in de leerlooierij voor het looizuur dat daarin zit. Het eekschillen vond plaats van het midden
van mei tot eind juni. Dan bevindt zich onder de schors voldoende sapstroom, zodat de bast
na enkele malen stevig kloppen gemakkelijk van het hout te scheiden is. Na juni zit de
schors enkele weken weer behoorlijk vast om het hout. In augustus, in de tijd van het
zogenaamde oogstlot heeft het eikenhout weer een periode van losheid.262
Halverwege mei trokken hele eekersgezinnen naar de bossen, waar zij primitieve
plaggenhutten bouwden. Een eekersgezin, bestaande uit ouders en kinderen, die allemaal
van ’s ochtends vroeg tot het vallen van de duisternis werkten, verdiende in 1895 in zes
weken tijd ongeveer 108 gulden. Op alle dagen werd gewerkt, behalve op zaterdagmiddag
en op zondag. De eekers namen hun kippen en geiten mee van huis, zodat zij over melk en
eieren konden beschikken bij hun plaggenhut. Voor drinkwater werd een put gegraven.263 In
het Gortelsche Bos zijn de plaatsen waar de plaggenhutten van de eekschillers stonden niet
bekend, maar deze hebben beslist in het Grevelt en bij de Gorteler Struiken gestaan, omdat
daar de grootste oppervlakte eikenhakhout voorkwam.
Gewoonlijk hakten de eekers in een ploeg van vier personen. De vader hakte het hout en
bracht het op de eekplaats, waar de drie anderen tot hun middel in kuilen stonden, zodat ze
niet hoefden te bukken onder het werk. De middelste van het drietal kapte de takken van het
aangevoerde hout, terwijl de andere twee eekten. Men gebruikte daarvoor een klopper, een
soort bijl zonder blad. Een grote veldkei of zwerfsteen werd als onderlegger gebruikt om het
op maat gekapte stammetje van de schors te ontdoen door rondom het stammetje fiks te
kloppen. De schors kon dan gemakkelijk verwijderd worden. De schors werd met
eikentwijgen tot bossen gebonden, net als het witte geschilde hout. Naast elke eekerskuil
werden vier paaltjes in een vierkant in de grond geslagen en als de ruimte tussen de paaltjes
tot bovenaan vol was had de eekschiller weer een bos van 36 pond bij elkaar.264

261

KHA G56, D9-10, bestuursvergadering 30 september 1895, 42v
Gazenbeek 1940, 276-277, interviewde een man die rond 1880 geboren was en het eekschillen nog goed van voor 1900
kende; zie ook Anoniem, ‘In het Veluwsche bosch klinkt weer het geklop van de boekhamers’, in: Het Vaderland; staat- en
letterkundig nieuwsblad, ’s Gravenhage 30 mei 1944, p. 2. Het is niet met zekerheid te zeggen dat het in de maalschap van
het Gortelsche Bos er ook op deze beschreven manier aan toe ging, maar wel waarschijnlijk.
263
Gazenbeek 1940, 276-277
264
Gazenbeek 1940, 276-277; Malcolm 1930, 168 geeft aan dat een mud vers geëekte schors ongeveer 105 kilogram woog.
Zes bossen van 36 pond kwam neer op 104 kilogram.
262

76

In het Gortelsche Bos werd het hout vaak op stam verkocht, zodat men geen eekschillers in
dienst hoefde te nemen. Toch kwam het af en toe voor dat men rechtstreeks eek verkocht.
In de rekeningen wordt melding gemaakt van de werkzaamheden, die bij het eekschillen
horen. Zo werd naast eekschillen, “het kloppen en inbrengen van eek” genoemd, maar ook
“het maken van 40 mud en 100 kg schors” en het “binden van Deventerhout”.265 De
producten die uit het eikenhakhout kwamen werden in het rekeningenboek onderverdeeld in
akkereek, boomeek, droge schors, Deventerhout en eikenschelhout.266 Deze producten
werden bewaard in de eekloods. De enige keer dat deze loods in de archieven voorkwam
was in het seizoen 1869-1870. In dat seizoen werd timmerman H. Berkhoff 43 gulden en 68
cent betaald voor timmerwerk, “voornamelijk aan de Eekloods”.267

Afb. 28: In het Grevelt staan nog oude eikenhakhoutstoven, die later op enen zijn gezet en
doorgeschoten zijn naar volwassen eikenbomen. Kroondomein Het Loo heeft geprobeerd om
deze opnieuw af te zetten, maar ze blijken te oud te zijn om weer uit te lopen.

Vanaf de negentiende eeuw kon de maalschap haar kennis ook uit vakliteratuur en
congressen halen, waar over de vooruitgang in de bosbouw gesproken werd. Net als veel
andere vakgebieden kwam op deze manier ook het bosbeheer in wetenschappelijk
vaarwater. Zo is van voorzitter D. van Meurs bekend dat hij in 1860 secretaris was van de
afdeling Houtteelt op het XVe Nederlandsch Landhuiskundig Congres, gehouden in
Amersfoort van 19 tot 23 juni. Op het congres werden vijftien vragen behandeld met een
bosbouwkundige achtergrond. De leden konden dan vanuit hun eigen ervaring antwoord
geven op deze ingezonden vragen. Van Meurs deed met het antwoorden mee en geeft op
die manier een inkijk in de bosbouwkundige theorieën waar de maalschap door werd
beïnvloed halverwege de negentiende eeuw.268
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De eerste vraag op het congres ging over de “gewoonte om in de akkermaalsbosschen het
loof in den regel te laten wegharken, omdat het zaamgepakte loof eene digte en koude korst
vormt, die in de mildere seizoenen het doordringen van lucht, regen en warmte tot de
wortelen van het eikenhout belet. Slechts gedurende de twee jaren, die den hak voorafgaan,
blijft het loof liggen, om daarna tot bemesting ondergespit te worden.” De leden erkenden
dat het loof voor kleine landbouwers veel waard was, maar dat het bladharken niet kon op
plekken waar de grond arm aan minerale bestandsdelen was. Het verrotte loof zou de
groeikracht van het hout bevorderen.269
Opgaand loofhout
Grote oppervlakten met opgaand hout waren tot de heide- en stuifzandbebossing, die vanaf
het midden van de negentiende eeuw opkwam, zeldzaam in Nederland, maar op de Veluwe
kon men ze nog vinden (afb. 29). Entrop schreef in zijn beschrijving over Gelderland in 1772
lovend over het Gortelsche Bos: “Gorteler-Bosch, is by de Buurt Gortel te vinden. Het is
eene der fraaiste Bosschen op de Veluwe, en waar in zich veel wildgedierte en Gevogelte
onthoud; om dat de Veluwe hier niet zoo sterk bewoond werd, dan andere plaatzen.”270

Afb. 29: Op deze kaart van De Man uit 1810 (kaartblad 9v Hoog Soeren) staat het zuidelijke

gedeelte van het grondgebied van de maalschap. Het opgaande loofhout is in het geel
ingetekend. De hakhoutpercelen zijn achterwege gelaten. Iets minder dan de helft van het
grondgebied van de maalschap bestond in deze tijd uit opgaand loofhout.
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Het vroegst bekende beheer van het opgaand loofhout in de maalschap van het Gortelsche
Bos kan worden opgemaakt uit de statuten van 1618 en latere aanvullingen daarop,
alhoewel deze vaak gaan over het hout dat al gekapt is.271 In dit reglement komt bijvoorbeeld
onder artikel 29 voor: “Nymant sal enich holt in den bus mogen kloven dan op die laer,
buiten alle holtgewassen viifendtwintich treden, by de bruecke van tien gl.”. Twee jaar later
besloten ze dat het gekapte hout binnen afzienbare tijd buiten de traa werd gebracht en dat
het niet meer genoeg was om het hout op de laren te laten liggen. Wanneer dit wel
gebeurde dan werd het hout in beslag genomen.272 “Op Lamberti deilinge, den 19
September 1626” besloten de maalmannen dat beuken die geveld werden op dezelfde dag
ook uitgesnoeid moesten worden. De boete op het nalaten bepaalden de maalmannen op 6
gulden per beuk.273
Om elk jaar voldoende bomen kaprijp te hebben was het essentieel om een goed evenwicht
te vinden in uitkap en verjonging. Verjonging van het opgaande hout kon op twee manieren,
namelijk door natuurlijke verjonging of door het aanplanten van plantsoen uit een kwekerij.
Bij het Gortelsche Bos werden waarschijnlijk beide methoden toegepast, al is het moeilijk om
voor natuurlijke verjonging echte bewijzen te vinden, omdat deze niet werden opgenomen
als post in rekeningen. Enkele opmerkingen in de archieven geven wel een aanwijzing dat
de maalschap gebruik maakte van natuurlijke verjonging. Zo werd bijvoorbeeld in artikel 13
van de statuten uit 1618 aangeven dat “veertien dagen voor Mey tot veertien dagen na
Lamberti” geen koeien, schapen en paarden in het bos mochten komen om de natuurlijke
verjonging te beschermen tegen vraat. 274 Van veel latere datum zijn de notulen van een
bestuursvergadering uit 1890, waarin Gortelsche grasplukkers worden geweerd uit de
boomvakken, omdat de maalschap bang is voor de vernieling van onder andere de
opgeslagen jonge beuk.275 Hoewel uit de tussenliggende periode van 255 jaar niets bekend
is over de natuurlijke verjonging in het Gortelsche Bos blijkt dat de maalschap zich nog
steeds bezighield met het stimuleren van natuurlijke verjonging.
De aanwijzingen over het aanplanten van plantsoen zijn beter in beeld te brengen, omdat
daarvan de werkzaamheden wel in het rekeningenboek werden opgeschreven. Vrijwel
meteen, nadat het rekeningenboek in 1749 begon, werden werkzaamheden over het
aanplanten genoteerd. Dit impliceert dat het vóór 1749 ook gebruikelijk moest zijn geweest
om plantsoen aan te planten. Werkzaamheden bestonden uit het graven van honderden
kuilen, spitten en zaaien, “beukondersmijten” (ondergooien van beukenzaad met zand) en
aanplanten.276 Zowel eiken- als beukenplantsoen werd in de maalschap aangeplant als
gezaaid.
Hoe men halverwege de negentiende eeuw om hoorde te gaan met eikels en beukenzaad is
voor een gedeelte terug te lezen in de “Handleiding voor boomkweekers en eigenaren van
bosschen”, die N.G. Tholen in 1855 schreef. Hij geeft aan: “Eiken-en beukenzaad wordt des
najaars in de bosschen gezocht. Om het looze van het goede te onderscheiden, werpt men
het in het water, de bovendrijvende beuknoten en eikels zijn loos en moeten van het
zinkende, goede zaad afgeschept worden. Het goede zaad wordt door droog zand geroerd
en tot het voorjaar bewaard, dan moet men het eenige weken in den grond leggen, tot de
schil begint te barsten en het spruitje niet meer dan zigtbaar is. […] Eiken zaait men dikker
dan beuken, dewijl het zaad grooter is; middelmatig dik zaaijen is altoos aan te raden.”277
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Om te voorkomen dat ongedierte de eikels en het beukenzaad opat, adviseerde Tholen
deze voor het zaaien 48 uur te weken in water met een lichte oplossing van potas. Potas
werd verkregen uit houtas, dat men met heet water uitloogde.278
Daarnaast was het een goed alternatief om plantsoen in een kwekerij op te kweken. Tholen
adviseerde in zijn boek om de eikels en het beukenzaad te zaaien op een bed, dat 4 palmen
diep omgedolven was en roerde het zaad 3 duimen diep onder den grond. Na het ontkiemen
van de eikels en het beukenzaad werden de bedden aan de natuur overgelaten en zorgden
de kwekers alleen voor behoorlijke uitwieding. Na drie of vier jaar kon dan voor de eerste
keer gerooid worden. Bij de eiken werd het zwaarste plantsoen, de eikenstek, gebruikt voor
de aanleg van eikenhakhout. Het lichtste plantsoen, dat lang en slap was, werd in de
kwekerij twee aan twee geplant in een plantverband van twee bij vier palmen en op acht
palmen van de grond afgesneden. Na twee of drie jaar waren ze opgekweekt tot boeteiken.
Deze waren sterk geworteld en geschikt voor inboeting in het hakhout.279
Opgaande eiken, stameiken, teelde Tholen van het uitschot van de boeteiken. Opgaande
beuken werden geteeld uit de zwaarste drie of vijfjarige bomen. Beiden werden in een
plantverband van 6 bij 8 palmen geplant en dan, op 8 duim na, bij de grond afgesneden.
Eiken en beuken moesten volgens Tholen piramidaalgewijs opgesnoeid worden en op
borsthoogte ten minste 2 palmen in omtrek hebben bereikt, voordat ze over konden worden
gebracht naar hun bestemmingsplaats. Daar werden ze in kuilen op 6 Nederlandse ellen (in
1855 was één el een meter) van elkaar geplant.280 In het Gortelsche Bos werd voor het
planten van de heesters kuilen gegraven, hoewel het plantverband uit de archieven niet
helemaal duidelijk wordt. In 1752 werd al melding gemaakt van het graven van 400 kuilen
om die te bepoten met “beuken en heesters”.281 In 1824 groeven enkele dagloners 2.500
kuilen, waarvan 1.000 kuilen van 2 voet en 1.500 kuilen van 3 voet diep.282 Ook in de jaren
daarna werden veelvuldig kuilen gegraven.283
Naast het graven van kuilen voor het poten van eiken- of beukenheesters komen nog een
aantal beheerwerkzaamheden voor in de archieven, maar de meeste dan wel van latere
datum, namelijk uit het einde van de negentiende eeuw. Zo werd gespit met een wisselende
diepte van 2½ tot 4 voet diep.284 Andere werkzaamheden die naar voren komen zijn het
hakken van latten en stoten van beuken in 1870, het opruimen van stobben en het
“ondermaken van loof, blad, enz.” in 1874 en het uitstoten van beukenveren in 1877285
Bij het eikenhakhout werd al vermeld dat de hoogtijdagen van eikenheesters lag tussen
1784 en 1844, met ten minste 35.148 aangekochte heesters, en dat vanaf 1837 tot 1881 de
eikenstek zijn intrede deed met een minimaal aangekocht aantal van 415.150 stuks. Voor de
beuk liggen deze getallen beduidend lager. Op 16 november 1754 is de eerste vermelding
van verjonging met beukenzaad: “2 schepels boeck, ijder à 30 st., en voor arbeidsloon van
spitten en omtuijnen.” Twee schepels stond gelijk aan ongeveer 50 liter beukenzaad, die dus
op omgespitte grond werd gezaaid en daarna weer werd omgegooid. Beukenzaad werd
verder alleen in 1886 en 1890 met respectievelijk vijf en één schepel aangekocht. Doordat in
de rekeningen wel melding werd gemaakt van het “ondersmijten” van beukenzaad moet
daarvoor geen zaad zijn aangekocht, maar bijeengeraapt beukenzaad uit het Gortelsche
deze leemte kan voorzien. Het boek werd bekroond met de tweede gouden medaille door de Nederlandsche Maatschappij ter
bevordering van Nijverheid.
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Bos zijn gebruikt. Zaad zal alleen aangekocht zijn wanneer de maalschap zelf niet genoeg
had. Beukenheesters werden alleen in 1784, 1789, 1792 en 1812 aangekocht met een totaal
aantal van 1.650 stuks (grafiek 6). In 1784 werden 640 kuilen gegraven waar de
beukenheesters in gepoot werden, in dit geval in de Berghegge. Opvallend in de rekeningen
is dat in 1890 ineens enorm veel beukenplantsoen werd aangekocht, namelijk 2.250
beukenveren van Kranenburg uit Heerde en van de heer Nolthenius Woldhuis 3 spint
beukennoten en 28.700 beukenveren.286 De reden hiervoor is niet bekend, maar het kan
goed zijn dat dit de beuken zijn, die nu nog steeds in het Gortelsche Bos te vinden zijn.
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Grafiek 6: In deze staafdiagram is de aankoop van het aantal beukenheesters per jaar te zien.
Alleen tussen 1784 en 1812 werden in totaal 1.650 stuks beukenheester aangekocht. Het is niet
uit te sluiten dat in andere jaren ook beukenheesters werden aangekocht onder het mom van
plantsoen, maar duidelijk is dat de aankoop van beukenheesters vanaf 1749 tot 1906 geen
grote rol gespeeld heeft bij de aanplant van plantsoen. Waarschijnlijk was natuurlijke
verjonging in combinatie met het opkweken van beukenzaad de belangrijkste methode om
jonge beuken te produceren.

Hoe het opgaande loofhout van de maalschappen in de voorgaande eeuwen fysiek in het
bos stond is niet helemaal duidelijk. Haasloop Werner gaf in 1864 echter wel een inkijkje van
het Speulderbos: “Waar de bomen door de bijl verminkt worden en onregelmatig in het bos
opgroeien, staat de eik nu eens afgezonderd en dan weer op dicht begroeide plekken.
Afwisselend verheft de beuk zich met uitstrekkende takken en bruinachtige twijgen.”287 Bij
gebrek aan andere bronnen kan deze beschrijving op het Gortelsche Bos worden
geprojecteerd. Het opgaande loofhout zal dan geen gelijkjarige monocultuur geweest zijn,
maar een gevarieerd loofbos waarin beuken en eiken door elkaar stonden met een
afwisselende dichtheid.
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Sloet tot Oldhuis bevestigd dit beeld door, in 1843, in het bijzonder de aandacht op het
Gortelsche Bos te zetten vanwege de mooie opgaande eiken en beuken, die er werden
gevonden.288
Het opgaande loofhout werd zowel als grondstof als eindproduct verkocht. Genoemd als
boom(onderdeel) werden eikenafzetsel, gehakt beuken- en eikendunsel, zware eiken- en
beukenbomen, beukengroothout en rijzen (beuken- en eikenrijzen, boomrijzen,
eikensnoeirijzen, beitelrijzen, meirijzen, droge rijzen en groene rijzen). Losse bomen werden
ook verkocht. Op 31 oktober 1801 werd de duurst bekende boom uit de maalschap verkocht,
onderhands voor 30 gulden aan Claas van der Mate, timmerman in Epe.289

Afb. 30: Oude foto’s en ansichtkaarten van het Gortelsche Bos zijn nauwelijks bekend. Deze
datumloze ansichtkaart is de enige, waarop het Gortelsche Bos specifiek wordt benoemd. De
plek moet in de buurt van het Boshuis zijn, want het gevelde hout ligt klaar om verkocht te
worden. Op de achtergrond is de vraatlijn, veroorzaakt door edelherten, in de beuken te zien.

In 1902 werd de voorraad hout in het bos door de boswachter opgetekend. Hij kwam tot de
conclusie dat nog meer dan 4 miljoen stuks groothout in de maalschap aanwezig was op
een gebied van 147 hectare. Groothout of honderdhout was op de Veluwe een benaming
voor gekloofd beukenhout met een lengte van 40-45 centimeter en ongeveer 27 centimeter
omtrek.290 In 1901 verkocht de maalschap 150 mille groothout, zodat volgens deze schatting
nog voor dertig jaar voorraad van valbaar hout aanwezig was. Naast de velbare 147 hectare
was nog veertig hectare aangeplant, die over dertig jaar valbaar zou zijn.291 De maalschap
was qua werkkapitaal dus gezond.
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Martens van Sevenhoven 1924, 94 naar Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en statistiek, 1843, p. 25-1
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KHA G56, D9-10, bestuursvergadering 18 juni 1902, 59v
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Het “natuurbos van loofhout” was moeilijk te berekenen, omdat er vakken waren die na
veertig jaar nog maar “een luttel beetje hout” bevatten. De boswachter gaf aan dat “men
vroeger in zulke gevallen aan het toeval was overgeleverd, maar dat tegenwoordig zo’n vak
geveld wordt, goed bewerkt wordt en met kweekgoed, ook zaaidennen, oordeelkundig wordt
bepoot”. De helft van deze slechte vakken werden met dennen bezet, die na veertig jaar
weer velbaar waren. Voor vakken met beuken werd uitgegaan van tachtig jaar (afb. 31).292

Afb. 31: De beuken van de maalschap zijn tegenwoordig hun periodieke kap van tachtig jaar
voorbij gegroeid en volwassen bomen geworden. Door de schaduwdruk van de beuken en de
slecht verteerbare humus is ondergroei niet mogelijk. Wat als relict overblijft is een monotoon
en gelijkjarig beukenbos dat tegen de maximale ouderdom aanloopt. In het huidige bosbeheer
is dood hout, zowel staand als liggend, een onderdeel van de ecologische doelstelling.
Historisch gezien heeft in de maalschap nooit dood hout gestaan, omdat al het hout voor
gebruik bestemd was.
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KHA G56, D9-10, bestuursvergadering 18 juni 1902, 59v
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Kader 6: In 1902 maakte de boswachter de volgende schatting van de houtvoorraad in

het Gortelsche Bos:293
1. Bomen die thans reeds velbaar zijn
Van de varkenskuil tot de kruising
Over de kruising van de Vierhouterweg tot langs de akkerweg
Van die weg tot en met het Ronde Bosje
Groote Koppel
Eiken in de Koppel
De Vleugels/Oostzijde van het bos
Spechtshegge (aan de Elspeterweg)
Kluinsbosje (bij de Kroesebaan)
Over het graswegje tot aan de Vierhouterweg achter het bos
De Hoenhegge en Buzenkuiltjes (ten noorden Van de Vierhouterweg)
De Achterste Berghegge
De [onleesbaar]
Tussen de Vleugjesweg en de Brandstruiken
Hakkelt (naast de Vierhouterbos)
[Midven] in het Steenhul, zuidkand van de tra
Westersteenhul
Van de Prinsenweg tot de doorlaat over ’t Graswegje
Langs de doorlaat bij de Hertenruif
Van de Niersenscheweg tot de Prinsenkuil
Ten oosten van de Prinsenweg aan ’t einde van de Kleine Laar

2. Bomen die over dertig jaar valbaar zijn:
Oostersteenhul
Tussen de Duivelsweg en de weg die achter het bos uitgaat
Van de Prinsenkuil voor ’t Graswegje naar de Buitenkant
Berghegger Boschje aan de Elspeterweg zuid en noord
Bij de Hertenruif
Bij de Koppel en ’t Weitje
Bij de Varkenskuil

Grootte
14 ha
20
13
1.70
2.30
7.30
7.95
2.77
3.64
8.12
18
7.70
17
1
1
3
9
1.50
4
4
---------146.98 ha

Groothout
700.000
900.000
500.000
250.000
200.000
250.000
160.000
45.000
75.000
135.000
270.000
110.000
200.000
30.000
20.000
60.000
80.000
30.000
80.000
40.000
---------4.125.000

5 ha
4 ha
6 ha
12 ha
8 ha
3 ha
2 ha
-------40 ha

3. De nieuw aangelegde vakken in de laatste 15 jaar
Met het oog op de thans reeds 20 jarige dennenbosschen en de later aangelegde behoeft er dus geen vrees te
bestaan om te kort te komen.
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Opgaand naaldhout
Het Gortelsche bos bestond tot aan 1800 volledig uit loofhout, zowel in het hakhout als in het
opgaande hout. Op de Veluwe werd al geëxperimenteerd met naaldhout, maar de
maalschap zou wat betreft deze ontwikkeling, tot aan de overgang naar het Koninklijke huis
in 1906, achteraan lopen. Vanaf december 1800 kwam daar verandering in en werd voor het
eerst 10 kilogram dennenzaad aangekocht voor een bedrag van 13 gulden en 15 stuivers.
Een maand later, in januari 1801, werd meteen 25 gulden en 14 stuivers betaald aan Reijer
Bosch voor “het in orde maken van de Dennenkamp” (afb. 32).294 Dat was het begin van de
grove den in de maalschap, waarvan het grondgebruik een steeds grotere vlucht zou
nemen. Toch bleek achteraf dat het vooral een aarzelend begin was. Nadat de dennenkamp
was aangelegd met de eerste 10 kilogram dennenzaad werd op 16 maart 1803 nogmaals
dennenzaad gekocht, ditmaal 20 kilogram, maar het zou 34 jaar duren voordat weer
dennenzaad geleverd werd.295 De eerste periode lijkt een proefperiode te zijn geweest om te
beoordelen welk rendement de aanplant van dennen op zou leveren.
Uiteindelijk komen 23 jaar na de eerste aankoop van dennenzaad de eerste producten van
dennenhout in de rekeningenboeken voor. In 1824 en 1825 werden 1.715 dennenzeestaken
verkocht aan de Polder van Oosterwolde, 1.750 dennenbonenstaken voor twee gulden per
100 stuks en andere dennen voor een prijs van 15 gulden.296 In 1828 werden weer 1.110
zeestaken aan de Polder van Oosterwolde verkocht à 10 cent per stuk.297 Wat met
dennenzeestaken bedoeld werd, wordt in 1830 duidelijk, toen 760 kribbestaken geleverd
werden aan wederom de Polder van Oosterwolde. De polder was kribben aan het aanleggen
en had daar veel hout voor nodig.298

Afb. 32: Het eerste dennenbos in de maalschap (nummer 63 in het donkergroen) werd
aangelegd ten zuiden van het Boshuis en had een oppervlakte van 2,42 hectare. Opmerkelijk is
dat de maalschap koos om dit op armere gronden binnen haar begrenzing te doen, namelijk
gedeeltelijk op heidepodzolgrond en okerkleurige bosgrond. Het dennenbos werd dan door
het belastingsysteem ook niet in de hoogste klasse ingedeeld, maar in klasse 2-3.
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KHA G56, D11, 1800-1801; Archeobotanisch onderzoeksbureau BIAX geeft aan dat bij Garderen dennenaanplant vanaf
het begin van de zestiende eeuw voorkwam en aan het einde van de zeventiende eeuw zelfs toeneemt, maar voor het
Gortelsche Bos zijn hiervoor geen bewijzen gevonden. Door het ontbreken van de rekeningen van voor 1749 is het niet
onmogelijk dat de maalschap al eerder proeven met grove den had gedaan. Zie hiervoor BIAX in Willemse et al 2008, 28-30
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Door de succesvolle verkopen is het vreemd dat de echte dennenbebossing pas na 1837 op
gang kwam, de tweede periode van dennenbebossing in het Gortelsche Bos. In 1837 werd
een onbekend gewicht aan dennenzaad aangekocht en een sloot gegraven om de
dennenkamp van 113 roeden. Tussen 1838 en 1853 werd regelmatig dennenzaad gekocht
door de maalschap (grafiek 7). In april 1844 werd een wal gegraven om de dennenkamp, in
april 1853 een sloot.299 Het dennenzaad werd in de kamp gezaaid en met zand overgooid,
oftewel “ondergesmeten”.300 Tot 1875 was het weer redelijk rustig met aankopen van 10
kilogram dennenzaad in 1863, 1871 en 1872 om heide mee in te zaaien.301
Wel werd in 1858 nog een proef gedaan met 100 lariksbomen, die voor een bedrag van 7
gulden gekocht waren.302 Op het XVe Nederlandsch Landhuiskundig Congres te Amersfoort
in 1860 werd gemeld dat de lariks in groeisnelheid de grove den zou overtreffen en
“deugdzaamheid van hout” de eik evenaren.303 Maar blijkbaar was de aanplant van lariks
toch geen succes voor de maalschap, want alleen in 1884 werd nog een kilogram larikszaad
aangekocht en verder komt lariks niet meer in de archieven voor.
Vanaf 1875 kwam echter de grote golf van dennenaanplant in het Gortelsche Bos. In deze
derde periode van aanplant, tussen 1875 en 1882, kocht de maalschap maar liefst 914,5
kilogram dennenzaad, voornamelijk van een zekere heer J.C. Heering.304 Met als
hoogtepunt de aankoop van 194,5 kilogram dennenzaad in 1876. Van 1883 tot en met 1906
werd nog wel dennenzaad gekocht, maar in afwisselende jaren en nooit meer boven de 100
kilogram per jaar. In totaal zou nog 509,5 kilogram dennenzaad worden gekocht door de
maalschap. Wat wel veranderde was dat de maalschap in deze periode de slechte
beukenvakken inwisselde voor dennenvakken. In 1893 werd een post opgenomen voor het
“spitten van slechte beukenvakken voor dennen”.305 Ook in 1900 werd voor 350 gulden
gespit “voor de dennenteelt in de oude beukenvakken”.306 Daarnaast kwam het voor dat
braakliggende vakken in de winter met dennen bezaaid werden, zoals in 1893: “Het kost niet
veel en als de grond bij uitstek geschikt is dan brengt die altijd nog meer op dan niets.”.307
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Afb. 33: Op deze Bonnekaart (nummer 373) uit 1872 is te zien dat de buren van de maalschap,
het Vierhouterbosch in het westen, de Domeinen in het noordoosten en de Korte Barnt in het
zuidoosten, zich al behoorlijk op bebossing met grove den hadden toegelegd (in het
donkergroen). De maalschap zelf deed dit slechts mondjesmaat met het aanleggen van enkele
hectares.
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In 1894 kocht de maalschap voor de eerste keer plukdennen aan en wel 135.000 stuks voor
81 gulden nadat een bosbrand een aantal dennenvakken in as had gelegd. Het jaar daarop
bepootte de maalschap vier hectare met deze plukdennen, wat neer komt op 33.750 stuks
per hectare en ongeveer 3 per vierkante meter. De grond werd voor het poten eerst
gespaad. Waar de grond slechter was werd ook gespaad, maar werden dennen gezaaid in
plaats van gepoot.308
Hoeveel het gekochte dennenzaad besloeg in gezaaide hectares valt uit te rekenen met
gegevens uit het rekeningenboek. In 1881 werd bijna 20 hectare met dennenzaad ingezaaid
met 108 kilo dennenzaad, in 1882-1883 10 hectare met 50 kilo zaad, in 1884 8½ hectare
met 40 kilogram zaad en in 1886 bijna 11 hectare met 56 kilogram zaad.309 Voor een hectare
dennenbezaaiing was dus ongeveer 5 kilo dennenzaad nodig in de jaren 1881-1886. Bij de
eerste bezaaiingen van 1801 en 1803 zal dus ongeveer 6 hectare kunnen zijn ingezaaid. In
de tweede periode tussen 1837 en 1874 is het niet goed uit te rekenen, omdat bij 5 jaren de
hoeveelheid dennenzaad niet vermeld is, maar in de overige jaren werd 130 kilogram
gekocht, wat neerkomt op minimaal 26 hectare dennenbos. De derde periode tussen 1875
en 1882 was goed voor een bezaaiing van 183 hectare. Tot 1906 kwam daar in de vierde
periode nog ongeveer 102 hectare bij, exclusief de 4 hectare met plukdennen.

Afb. 34: Dennenbos, zoals hier langs de oostelijke traa van het Grevelt, is nog steeds een
belangrijke vorm van grondgebruik in het Gortelsche Bos. Van de honderden hectares die in
de negentiende eeuw met dennen zijn ingezaaid of aangeplant zijn tegenwoordig echter geen
bomen meer aanwezig.

308
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KHA G56, D9-10, bestuursvergadering 8 oktober 1894, 40
KHA G56, D11, 1881-1886
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Afb. 35: De grote golf van dennenaanplant tussen 1875 en 1882 komt tot uiting op deze
Bonnekaart (nummer 373) uit 1890. Had de Bonnekaart in 1872 nog maar enkele hectares met
grove den, de Bonnekaart uit 1890 heeft een veelvoud daarvan. Vooral de open plekken in het
bos, de zogenaamde laren, en de randen van de heide zijn bebost met grove den.
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Grafiek 7: In deze staafdiagram is vanaf 1749 het aantal gekochte kilogrammen dennenzaad per

jaar te zien. Vier perioden zijn daarbij te onderscheiden: in de eerste periode tussen 1801 en
1803, waarin het dennenzaad werd uitgeprobeerd, in de tweede periode tussen 1837 en 1874
werd een doorstart gemaakt. In deze periode is overigens meer zaad gekocht dan uit de grafiek
duidelijk wordt. De derde periode tussen 1875 en 1882 is de periode van de grote
dennenbezaaiing. De laatste periode, tussen 1883 en 1906, lijkt een soort afbouwperiode
waarin alleen werd aangeplant op het moment dat een dennenvak gekapt werd.

Ondanks dat de maalschap al vanaf 1837 regelmatige ervaring had met het bezaaien met
dennenzaad, kwam in 1889 de boswachter van het Speulderbos, W. van den Hoorn, advies
hierover geven. Met hem werd overlegd of het verkochte dennenvak geschikt was voor
bezaaiing met grove den in gruppen. Van den Hoorn nam een monster volgens de in het
Speulderbos “gebruikelijke en zeer goed voldoende bewerking”. Wat deze bewerking inhield
werd echter niet duidelijk.310 Het bemonsteren kostte ongeveer 3 a 3 ½ cent per vierkante
roede, waardoor de maalschap uitkwam op 24 gulden per hectare. Van den Hoorn gaf
daarna het advies om voor bezaaiing met grove den in gruppen te kiezen.311 In mei 1890
constateerde het bestuur dat het dennenzaad in de gruppen “reeds goed voor den dag komt
en de uitgepootte Jonge kluitdennen goed aanslaan”.312 Het advies van boswachter Van den
Hoorn was de maalschap blijkbaar bevallen, want in 1891 kwam deze weer advies geven
voor de bewerking van enkele bosvakken. Hij raadde deze keer aan om het “boomhout” aan
de Vierhouterweg te laten spitten en met heesters te beplanten. Een ander vak aan de
Vleugelweg kon in gruppen tot dennenbos worden aangelegd.313
Het zaaien op gruppen gebeurde als volgt: men stak in de lengte, of breedte, van het stuk
grond een reep plaggen af, liet daarnaast een reep grond liggen en stak dan weer een reep
plaggen af, totdat het gehele terrein met geplagde stroken was doorsneden. De geplagde
stroken werden ook wel platte gruppen genoemd. In de geplagde stroken zaaide men het
310
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zaad. De plaggen werden op de onafgeplagde tussenstroken gelegd en door de hoogte
beschermden deze dan het plantsoen tegen de wind. De gruppen werden op een afstand
gestoken, zodat de rijen bomen op circa 1 meter afstand kwamen te staan.314

Kader 7: Methodieken voor het zaaien en beplanten met grove den. 315

Bij het congres in 1860, waar voorzitter Van Meurs van de maalschap aanwezig was als secretaris van de
afdeling Houtteelt, sprak de heer Schober van landgoed Schovenhorst bij Putten over zijn ervaringen met het
aanleggen van grove den. De heer Schober probeerde allerlei boomsoorten en technieken uit op zijn landgoed
om daarmee een zo rendabel mogelijk bosbedrijf op te zetten. Voor de grove den waren zes mogelijkheden bij
het aanleggen:
A. Zaaijen op vasten grond.
6 Ned. pond zaad
Uitzaaijen, eggen en bestrooijen met zand
Graven van gaten ter bestrooijing

ƒ 12,ƒ 5,50
ƒ 3,= ƒ 20,50

B. Zaaijen op gruppen.
6 Ned. pond zaad
Maken der gruppen, a 3 cent per (oude) □ roede

ƒ 12,ƒ 21,-

= ƒ 33,-

C. Zaaijen op (1 spit diep) gespitten grond.
6 Ned. pond zaad
1 spit diep omspitten, a 4 cent per (oude) □ roede

ƒ 12,ƒ 28,-

= ƒ 40,-

D. Poten op vasten grond.
10 k 11 duizend 3 jarige dennen a ¼ cent
Uitsteken, vervoeren en planten derzelve (met eene dennenboor)

ƒ 26,25
ƒ 18,- = ƒ 44.25

E. Poten op (6 palm diep) gespitten grond.
Spitloon, a 6 cent per (oude) □ roede
10 a 11 duizend 3-jarige dennen a ¼ cent
Uitsteken, vervoeren en planten (met eene dennenboor)

ƒ 42,ƒ 26,25
ƒ 18,- = ƒ 86.25

F. Poten op 3 voet (circa 1 Ned. el) diep gespitten grond.
Spitloon a 15 cent per (oude) □ roede
10 a 11 duizend 3-jarige dennen a ¼ cent
Uitsteken, vervoeren en planten (met eene dennenboor)

ƒ 105,ƒ 26,25
ƒ 18,- = ƒ 149,25

Van al deze methodieken waren één of meerdere hectares op Schovenhorst aangelegd en belangstellenden
konden daar naartoe komen om het verschil in groeikracht te vergelijken. Enkele aanwezige leden waren
voorstander van methode B met het zaaien op gruppen, omdat de bewerking niet kostbaar was en het zaad
beter opkwam, dan wanneer men het over het veld strooide.

Wanneer men toch op ongespitte grond ging zaaien was het verstandig om de randen met
een breedte van 2 oude roeden om te spitten met een diepte van 6 palmen. Het dennenzaad
dat in de randen werd gegooid zou dan eerder opkomen en de rest van de opkomende
grove dennen beschermen tegen de wind.316
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Bij zaaien op gespitte grond moest men de grond na het spitten één of twee jaar laten
liggen, omdat anders het zaad bij droge en hete voorjaren gedoemd was om te mislukken.
Secretaris Van Meurs gaf in de discussie aan dat in zijn buurt het dennenzaad soms
gesleept werd met een laag zand en hij beveelt deze methodiek aan op heidegronden.
Dichte heidegronden van dopheide moesten wel eerst afgebrand worden voor het uitzaaien.
Of Van Meurs doelde op het Gortelsche Bos is niet met zekerheid te zeggen, omdat hij ook
aandelen had in het Speulderbos, het Elspeterbos en de Uddeler Heegde.317
Behalve advies van boswachters van andere maalschappen en congressen kon de
maalschap kennis vanaf de negentiende eeuw uit vakliteratuur halen. Hoewel het bosbeheer
in de literatuur nogal eens verschillend blijkt te zijn en niet bekend is welke literatuur de
maalschap gebruikte is het voor de volledigheid van het bosbeheer toch goed om te kijken
wat de vakliteratuur uit die tijd meldden. Zo schrijft in 1842 de heer W.K. van Gennep, die
inspecteur was bij de Rijksdomeinen, zijn Verhandeling over de meest gebruikelijke wijze
van den aanleg van dennebosschen in Nederland, waarin hij tal van tips geeft in zijn 14
pagina’s tellende uitgave.318 Hij gaf onder andere aan dat “het zaaijen van den groven den
(sylvestris) […] plaats heeft in Februari, Maart en het begin van April op hooge gronden.
Tegenwoordig bepaalt men zich voor den aanleg van dennenbosschen, grootendeels tot het
zaaijen op de ruig bewassene heide, of ook wel na de heide het vorige jaar te hebben
afgemaaid, waarin eenige greppen geschoten worden, om zand te bekomen, waarmede het
zaad overstrooid wordt, tot dat het genoegzaam gedekt is; enkele vermengen, bij de
uitzaaijing, het dennenzaad met nat zand, en dekken daarna met droog zand, hetgeen niet
af te keuren is, wijl dan het zaad zwaarder wordt, en minder in de ruige heide blijft
hangen.”319
Tholen gaf in 1855 aan dat men de grond kon bezaaien met dennenzaad of dennen te
planten op 1 el in het vierkant. Op een hectare kwamen op beide manieren dan 10.000 stuks
dennen te staan. Hij geeft, in tegenstelling tot Van Gennep, aan dat het nodig is om elk jaar,
of om de twee a drie jaar de opstand uit te dunnen, totdat na twintig jaar een derde gedeelte
van de oorspronkelijke beplanting is overgebleven.320 Tevens kwam Tholen op een andere
opbrengst per hectare uit: “Een bunder [hectare] dennenbosch op dal- en goeden
heidegrond kan na verloop van een dertigtal jaren, eene waarde bezitten van 1200 gulden
en een bunder zand en oergrond slechts 8 a 900 gulden.”321
In de archieven over het Gortelsche Bos komen maar weinig vermeldingen voor van
werkzaamheden met betrekking tot het naaldhout, behalve het “ondersmijten van
dennenzaad” komt het inharken en eggen van het dennenzaad en het verpoten van dennen
voor. In 1892 werden de dennen verpoot in de greppels van het oude dennenbos.322 Voor
het verpoten werd in 1885 een dennenboor gekocht voor 3 gulden en 20 cent, hiermee kon
een grove den van 2 tot 4 jaar met een kluit aarde uit de grond gestoken en overgebracht
worden.323 Met regelmaat werd dennendunsel verkocht uit het bos, maar doordat de
maalschap voor het naaldhout niet met vaknummers werkten kan geen dunningsmethodiek
worden ontdekt in de rekeningen.
Producten
In het rekeningenboek komen verschillende onderdelen van dennenbomen naar voren,
zoals (zware) dennen, dennenuitdunsel en dennenrijzen. Meestal werden dennen per
perceel op stam verkocht. Op de houtverkoop van 23 maart 1887 werd een dennenbos, van
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8 hectare met 45-jarige dennen, verkocht aan de heer Arendsen uit Harderwijk voor 7.000
gulden.324 Er waren drie houtkopers voor het perceel, de heren Wils uit Eeckeren bij
Antwerpen, Arendsen uit Harderwijk en Van der Heiden uit Wageningen. Een taxateur had,
met behulp van de boswachter van de maalschap het perceel getaxeerd op 7.000 gulden en
de heer Arendsen was bereid dat bij onderhandse koopakte te betalen. De voornaamste
voorwaarden waren dat de dennen per 1 oktober 1888 opgeruimd moesten zijn. In geval het
spoorwegstation Emst in dat jaar niet bruikbaar mocht worden, dan was 1 jaar later ook
voldoende. Doordat de transportkosten hoog waren was het bestuur van de maalschap
tevreden over de koopprijs.325
Producten, die bij naam werden genoemd, waren (dennen)bandgarden, dit zijn stokken die
over het rieten dak worden gelegd, dennenrichels en posten, voor het bouwen van een
omheining, dennenbloemstokken, die in 1900 naar Aalsmeer werden gestuurd, en
dennenlatten. Daarnaast waren er nog de zee- en bonenstaken, welke in 1824 en 1825
verkocht werden.326 Af en toe werd ook dennenplantsoen door de maalschap verkocht, zoals
in 1883 toen de directie van het Vreebosch 70 gulden betaalde voor 20.000 pootdennen.327

4.2 Overig grondgebruik en beheer
Heide
Behalve hakhout en opgaand hout had de maalschap van het Gortelsche Bos ook heide in
bezit. In 1832 bestond meer dan 40% van het totale eigendom van 897 hectare uit heide.
Hiervan was 315 hectare heide en 46 hectare heide met struiken. Door het uitbreiden van
hakhout en het aanleggen van grove dennenbossen zou deze oppervlakte vanaf dat
moment alleen maar afnemen, totdat in 1906 nog slechts ongeveer 100 hectare over was.
In de statuten van 1618 zeggen twee artikelen iets over het beheer van de heidevelden. In
artikel 18 viel te lezen dat niemand “plaggen, stroeiheide ofte andere heide meien [maaien]
mogen binnen die tra”, want, zo werd opgeschreven, men was volgens oud gebruik gewend
om binnen de traa te maaien. Vanaf 1618 kwam de overtreder dat op een boete te staan van
4 daalders. In artikel 21 bepaalden de maalmannen dat niemand anders dan de holtrichter
en de maalmannen de velden mocht verpachten en dat wanneer dat wel gebeurde dit in het
voordeel van de maalschap moest zijn.328
Het heideveld werd verpacht voor perioden van 6 jaar. In 1749 werd 24 gulden per jaar
betaald voor de pacht, maar naarmate de jaren verstreken werd de pacht steeds lager
(grafiek 8). In 1773 werd 5 gulden minder voor het heideveld betaald, namelijk 19 gulden en
in 1785 was dat gereduceerd tot 14 gulden. Vanaf 1791 was de pacht 12 gulden per jaar en
dat zou zo blijven tot 1867. In dat jaar werd de pacht voor het heideveld afgeschaft.329 De
maalschap besloot om de heidevelden per perceel te gaan verkopen aan de hoogst
biedende, net als het geval was met de houtpercelen en de turfpercelen.330
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Afb. 36: Op 12 juli 1880 stond in de “Nieuws-

en advertentieblad voor Epe, Heerde, Wijhe
en omstreken” deze advertentie voor de
verkoop van percelen strooheide door de
maalschap. De boswachter was degene die
de verkoop coördineerde.

Wat de achtergrond voor de constante prijsverlaging tussen 1749 en 1791 was, is niet
bekend. Vanaf 1750 zat de landbouw namelijk juist in de lift.331 Wellicht profiteerden de
keuterboeren niet van deze algemene landelijke trend en hadden ze hun eigen lokale
economie. Een andere reden kan zijn dat het heideveld in de loop van de achttiende eeuw
steeds kleiner werd door aanplanting van eikenhakhout en opgaand hout. De rekeningen
van de aankoop van plantsoen laten in ieder geval zien dat er vanaf 1778 regelmatig extern
plantsoen werd aangekocht door de maalschap.
Heideveldopbrengst per jaar
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Grafiek 8: In deze lijndiagram is de pachtwaarde van het heideveld weergeven van 1749 tot 1906.

De hoogste pacht van 24 gulden per jaar werd meteen in 1749 betaald en vanaf dat moment
werd de pachtprijs met regelmaat gereduceerd, totdat de prijs in 1791 stabiel werd en 12
gulden per jaar opbracht. In 1867 werd de pacht afgeschaft.

Met grote onregelmatigheid werden de producten van het heideveld in het rekeningenboek
opgeschreven en dan voornamelijk met het type heide dat de maalschap verkocht had. Zo
werd melding gemaakt van bezemheide, brandheide zonder grond, snijheide, strooheide en
dekheide. Bezemheide moet lange oude heide zijn geweest, brandheide werd wellicht voor
bakkersovens gebruikt, snijheide was waarschijnlijk jonge heide die als veevoer werd
gebruikt, strooheide was jonge heide die als strooisel in de stal werd gebruikt. Van dekheide
is de betekenis niet bekend, maar wellicht werd het voor dakbedekking gebruikt.
331
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Afb. 37: De Berkenlaar is een voormalig heideveld in de maalschap. Tegenwoordig is het nog

steeds een open plek, waar een wildweide is aangelegd en waar de overige heide door
successie vergrast is en spontane opslag heeft van vliegdennen.

Kwekerijen
Hoewel in de archieven al in 1752 melding wordt gemaakt van het graven van vierhonderd
kuilen om die te bepoten met “beuken en heesters” komt de eerste vermelding van een
kwekerij pas uit 1872.332 In dat jaar werd een post opgenomen om de kwekerij 2½ voet diep
te spitten.333 Het is dan ook de vraag of de duizenden eikenheesters, die vanaf 1784 werden
aangekocht meteen werden uitgeplant of dat deze eerst verder opgekweekt werden in een
kwekerij. De latere kwekerijen van de maalschap lagen op wisselende plekken. Zo werd in
1888 de “aanleg eener Kweekerij met aankoop van mest en vervoer daarvan” genoteerd
voor een bedrag van 273 gulden.334 Een kwekerij, waarin specifiek loofhout werd
opgekweekt, komt pas in 1893 voor in de notulen van een bestuursvergadering: “Met de
kwekerij van de heesters gaat het goed vooruit. Er is een gedeelte bij de grote kwekerij
aangetrokken en de kwekerij voor beukenstek bij het Boschhuis is met ijzergaas omheind
tegen de konijnen.”335 Er bleek dus ook een grotere kwekerij te bestaan en een kwekerij voor
beukenstek bij het Boshuis, maar het is met het huidige archiefmateriaal niet te bepalen
wanneer kwekerijen voor het eerst voorkwamen in de maalschap.
Werkzaamheden die bij de kwekerij hoorden zijn in enkele gevallen in de rekeningen terug
te vinden, waaronder het poten in de kwekerij, het aanbrengen en inmaken van mest onder
het plantsoen, het aanvoeren en onderwerken van rijzen en plaggen onder het plantsoen,
het snoeien en schoonmaken van jong plantsoen, het wenden van plantsoen, het spaden in
jong plantsoen, het afzetten en opbinden van eikenstek en het verpoten van beuken- en
eikenheesters.336
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De kwekerijen werden tot het einde van de negentiende eeuw met wallen beschermd tegen
wildvraat. Nog in 1881 werd een post opgenomen voor het opzetten van wallen.337 Maar
vanaf 1889 komt daar met de komst van ijzerdraad verandering in: “Uit een inspectie van de
nieuwe plantsoenkwekerij in de Koppel (van 25 are) blijkt dat de herten nog zeer onlangs
daarin gelopen hebben. […] Het wordt raadzaam geoordeeld het reeds afgewerkte gedeelte
voor den winter te laten omrasteren, waartoe de nodige eiken paaltjes voorhanden zijn. De
paaltjes worden met ijzerdraad en krammen verbonden.”338 Het ijzerdraad werd gekocht bij
ijzerhandelaar Holsein in Harderwijk en kostte 111 gulden per 100 kilo. Hetzelfde
gegalvaniseerde ééndraad werd in het Leuvenumsche Bos gebruikt en daar voldeed het
draad aan de verwachtingen.339
Bosturf
Een jaarlijks terugkerende werkzaamheid in de maalschap was het turf steken, het
zogenaamde bosturf of schilturf. Dit was niet het gebruikelijke turf, zoals dat uit de laag- en
hoogvenen werd gehaald, maar een ophoping van bosstrooisel. Z.W. Sneller en J.P. Bakker
wijten dit in hun Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw uit 1943 vooral aan het
zuurder worden van de bodem, waardoor het strooisel moeilijk mineraliseert en tot ophoping
van bosturf kan leidden. Deze bosturf was in de bosbouw niet gewenst, omdat het bos daar
slecht van groeide, vooral bij naaldhout, bosbessen en struikheide was de verwachting dat
deze de bosturf stimuleerde.340
De inwoners van Gortel waren vanouds geprivilegieerd “om zoo veel turf als tot haar eigen
gebruik noodig is te mogen steken, zullende echter op requisitie van de holtrigter verpligt zijn
met eede te verklaren den Bosch direct noch indirect, met turf te verkoopen of op eenige
andre manier schade toegebragt hebben.” 341 De statuten uit 1618 maken in artikel 17 zelfs
een melding van een “turfvelt”.342 Op 22 september 1628 besloten de maalmannen dat
voortaan niemand meer binnen de traa turf mocht steken. Op 1 april 1629 werd dit
aangescherpt en mocht niemand, zowel malen als andere, binnen of buiten de traa turf
steken, op een boete van 6 gulden van “ieder voeder turffs”.343 Deze regel is later weer
afgeschaft of in onbruik geraakt, want in 1748 komt dezelfde regel weer voorbij: “1748, den
30 Julii. Is by samentlyke malen van ’t Gorteler Bosch geresolveert dat van nu voortaan van
niemand binnen de traa turff (onder wat praetext [voorwendsel] het mag siin) sal mogen
gestooken worden, ’t sy door erfgenamen of anderen.” De boete voor het weghalen van turf
werd op 20 gulden en inbeslagname van de gevonden turf gezet.344
Wat de maalmannen en inwoners van Gortel met de bosturf deden valt te lezen in het boek
Verhandelingen der maatschappij tot bevordering van den landbouw uit 1778 van Cesar
Noël Guerin. Hij verstaat onder bosturf “het oppervlakkige, de zode of den ros van de heide
[en bos], met het gewas daar op, omtrent twee duimen dik, 15 à 16 lang, en 7 à 8 breet, ook
wel door sommigen in onregelmatige stukken met de vlagge of hak afgehouwen. Deeze turf
wordt gemeenlyk van de Akkerlieden, die omtrent de heide woonen, als brandstoffe gebruikt.
Ook veel om de beesten te strooijen, en dan als mest te laaten dienen.”. Volgens Guerin
bevatte de bos- en heideturf tot wel ¾ deel zand en was eigenlijk ongeschikt om te
verbranden tot as om daarmee het land te bemesten.345
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In 1790 gaf de maalschap haar turf niet meer weg, maar ging het verkopen. In dat jaar werd
voor het eerst een post opgenomen voor het ontvangen van 19 gulden en 5 stuivers voor het
steken van 38.500 turven.346 Dit gaat jaarlijks door tot 1870 met een minimum van 15.450
turven in 1795 en een maximum van 72.250 in 1856.347 Elke maalman had het recht om
jaarlijks van elk aandeel van honderd bomen 2.000 schilturf te mogen laten halen, tegen
betaling van 50 cent per honderd stuks.348 De boswachter moest bijhouden wie er hoeveel
turf stak en of deze daar recht op had. Zo staat in 1858 in het rekeningenboek vermeld dat
“Hendrik Visch [de toenmalige boswachter] grondgeld van 68.250 turven” verschuldigd is
van 34 gulden en 12,5 cent.349

Kader 8: Over het jaar 1841 is de lijst met turfstekers bewaard gebleven:350

Het Grondgeld Vande Turf 1841
LB Vangerven
ID Goijen
J Roes
A Brouwer
J Brouwer
J Scholten
G. Waagenaar
GW Vels
D Jonker
G. Jonker
Hooijen
Sassenberg
V Maanen
H Wijnen
De Weduwe henk Lumps
H Mulder
Meurs

12 Duisend 5 hondert
3 Duisend
8 Duisend
4 Duisend 5 Hondert
2 Duisend
3 Duisend
2 Duisend
1 Duisend
1 Duisend 5 hondert
1 Duisend
5 Duisend
3 Duisend
1 Duisend
1 Duisend
1 Duisend 2 hondert 50
2 Duisend
6 Duisend

te saamen 57 Duisend agtehalfhond.
57750 Turven a 50 c .. f 28,875
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Aantal turven per jaar
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Grafiek 9: De grafiek geeft het aantal turven per jaar aan tussen 1749 en 1870. Pas vanaf 1790
werd duidelijk hoeveel bosturf jaarlijks gestoken werd binnen de grenzen van de maalschap,
doordat men toen geld ging vragen voor de turf. Hoewel er een conjunctuur waar te nemen is
er toch sprake van een duidelijk toename van het aantal gestoken turven per jaar. Dit kan te
maken hebben met de aanplant van grove dennenbossen, die vanaf 1800 op kwam zetten en
die met hun naalden een zure uitwerking op de bodem hadden en voor een toename in bosturf
zorgden.

Vanaf 1870 werd de turf in niet meer in stuks, maar in percelen verkocht. Voor de
maalschap was dit vooral financieel een goede zet, want in 1870 werden 40 percelen met
turf verkocht voor 134 gulden en 50 cent.351 Een verdubbeling van wat men normaal
gesproken in twee jaar voor de bosturf opstak. In de rekening van 1871 wordt duidelijk dat
per perceel 1500 stuks turf gestoken werden.352 Het aantal percelen nam in een paar jaar
toe tot 110 percelen in 1877. Daarna is in het rekeningenboek niet meer te volgen hoeveel
percelen per jaar voor turf steken werden gebruikt. Wel is de omzet per jaar in te vullen en
dan blijkt dat het aantal percelen rond de 100 moet zijn gebleven.
De inwoners van Gortel krijgen na 1870 een gedeelte van hun privilege terug, want in 1872
werd melding gemaakt van een post “eenige vast perceelen Turft aan Gortelsche Inwoners”.
Ze moeten er echter wel een bedrag van 67 gulden en 80 cent voor betalen.353 Wanneer de
bosturf gestoken werd is niet bekend, maar doordat deze op de meivergadering werd
bijgeschreven lijkt het erop dat dit in de winter werd gedaan.
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Turvenopbrengst per jaar in guldens
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Grafiek 10: In de grafiek zijn de opbrengsten van de turf per jaar uiteengezet en opvallend is dat
vanaf 1870 het turfgeld omhoog schiet. Van 1790 tot 1870 kwakkelt het turfgeld tussen de 8 en
36 gulden per jaar. In deze jaren zijn de maalmannen en de inwoners van Gortel de
voornaamste afnemers of geprivilegieerden. Vanaf 1870 besloot de maalschap om de turf
commercieel te verkopen en werd de turf per perceel verkocht in plaats van per duizend stuks.
Topjaar was 1886 waarin voor 816 gulden aan turf werd verkocht.

Onderhoud wegen
Een nadeel van de ligging van het Gortelsche Bos was dat deze ver van de afzetmarkt
verwijderd was, waardoor de transportkosten hoog uit vielen. Goede wegen en directe
verbindingen waren daarom belangrijk voor de maalschap. In 1826 schreef Nijhoff daar al
over in zijn Statistieke beschrijving van Gelderland: “De meeste en de uitgestrekte
natuurlijke bosschen worden tegenwoordig in het binnenste gedeelte der Veluwe
aangetroffen, waar het kostbaar vervoer den prijs van het hout, hetwelk op de schrale
gronden ook minder zwaar valt, aanmerkelijk vermindert […].”354 Ook Tholen weet het in
1855 krachtig samen te vatten: “Het schoonste bosch opgaande dennen kan betrekkelijk
weinig waarde hebben, als er geene goede wegen of vaarten ter vervoering der rijpe
stammen aanwezig zijn.”355
In 1832 werd binnen de grenzen van de maalschap 46 kilometer aan wegen ingetekend.
Tegenwoordig ligt daarvan nog 10,6 kilometer op dezelfde plek. Dit is exclusief de traa’s, die
ook een lengte van 12 kilometer hadden. In totaal moest dus 58 kilometer aan wegen
onderhouden worden en onderhoud daarvan loopt dan ook als een rode draad door het
rekeningenboek. In de vergaderingen van de notulen tussen 1885 en 1906 werden jaren
achter elkaar pagina’s vol geschreven over het wel of niet verharden van de wegen en of de
gemeente bij moest dragen aan de uitvoering daarvan. Niet alleen moesten de wegen hard
genoeg zijn om begaanbaar te zijn met een vracht hout, ook de bomen die langs de weg
stonden werden opgesnoeid. Dit opsnoeien gebeurde al in 1762.356
354
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Vanaf 1870 begon de maalschap zich intensiever bezig te houden met het verharden van
wegen. Dit is vooral terug te zien in het zoeken en aankopen van grind, stenen en keien in
die jaren.357
Toch bleven de kosten van het transport hoog. In de aandeelhoudersvergadering van 1887
kwam naar voren dat het wenselijk was om de grindweg door de Vierhouter en Gortelsche
bossen tot aan Emst door te trekken, vooral nu daar een station van den spoorweg kwam.
De maalschap van het Vierhouterbos wilde echter niet meewerken en zonder hun
medewerking was het financieel niet haalbaar om tot uitvoering over te gaan. De spreker in
de vergadering sprak daar klare taal over: “Zolang de tegenwoordige bejaarden eigenaren
van dat bos het recht in handen hebben zal de medewerking onder de pia rota [betekenis
onbekend] blijven.”.358 Een jaar later werd de verharding van de weg weer behandeld in de
aandeelhoudersvergadering en besloten de maalmannen dat “hoe wenselijk het verharden
van de weg naar Emst ook mogen te zijn, de daaruit te verwachten voordelen niet kunnen
opwegen tegen de grote last die de vennootschap op zich zou moeten nemen, door de 3600
meter geheel alleen voor haar rekening te nemen en daarbovenop ook nog een derde
gedeelte daarvan te onderhouden.”359 De verharding van de weg zou bestaan uit een vloer
van keien of heide. Daarbovenop kwam dan 15 centimeter geklopte brik, grof en fijn grind.
Als toplaag kwam 3 tot 4 centimeter leem. De weg moest een breedte hebben van 2½ meter
en hoefde niet gewalst te worden van het bestuur. De weg kwam er niet en daarom besloot
het bestuur om 140 karren leem voor het dichtmaken van bestaande gaten te kopen voor
een bedrag van 14 gulden.360

Afb. 38: De Boshuisweg (links) was de oude weg naar Elspeet en had een wegbeplanting met

beuken. De zandweg rondom het Boshuis had een beplanting met eiken. Andere wegen
hadden geen wegbeplanting of kan geen wegbeplanting meer in worden herkend.

357
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Afb. 39: Op de gedetailleerde bodemkaart (1:10.000) uit 1949 stonden de grove, grindrijke

zanden. In totaal had de maalschap 45 hectare van deze gronden in bezit. Het zijn
kleinschalige oppervlaktes, die verspreid over het grondgebied voorkomen. Daarnaast wordt
duidelijk dat het Grevelt zijn naam te danken heeft aan de grindrijke gronden op het Gortelsche
heideveld, want in het Grevelt zelf komen weinig grindrijke gronden voor. Het gebied dat met
Grevelt werd aangeduid was dus veel groter dan alleen het noordelijk deel van de maalschap.
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Brandbestrijding
Naast overbekapping door de maalschap was bosbrand het grootste gevaar voor het
voortbestaan van het bos. In een droge zomer kon een bosbrand grote delen van het
opgaande hout verwoesten. De maalschap probeerde branden dan ook te voorkomen door
preventieve maatregelen te nemen. Zo werd in artikel XI van de boswachtersinstructie
vermeld dat zij bij felle droogte aanhoudend moesten waken tegen het gevaar van bosbrand
en dat ook op zon- en feestdagen.361
Een andere maatregel was het aanleggen van brandtraa´s (afb. 40). Een traa was een kale
strook aan de rand van het bos, die bescherming bood tegen heidebrand en meteen als
grens fungeerde.362 De maalschap had in totaal 12 kilometer aan traa’s die haar bos tegen
brand moesten beschermen en haar bezit aangaven. De eerste traa had een lengte van 6
kilometer en liep vanuit Gortel via het Grevelt langs de grens met het Vierhouterbosch. De
traa stopte ten oosten van de Beukheggeweg. Op dit punt kwam een traa vanuit het
Vierhouterbosch, die langs de zuidkant van het opgaande hout van het Gortelsche Bos liep,
richting de Niersense weg. Bij het Vorenhul liep deze, vijf kilometer lange, traa weer richting
het noorden naar Gortel. De derde traa lag in het zuiden aan de noordkant van het
Vreebosch en was één kilometer lang.

Afb. 40: De scheidingstraa tussen de maalschappen van het Vierhouterbos en het Gortelsche
Bos wordt tegenwoordig nog steeds door de brandweer als brandgang gebruikt. Een gebruik
dat honderden jaren terug te voeren is op de maalschappen.

In de eerste rekening van het rekeningenboek uit 1749 komt een uitgave van 16 gulden voor
“voor het traabouwen in ´t noorden aan het Grevelt” en vanaf deze eerste rekening kwam
het “traabouwen” vrijwel elk jaar terug als uitgavepost. Het is daarom aannemelijk dat het
“traabouwen” ook voor 1749 een belangrijke plaats als preventieve maatregel tegen
bosbrand innam. Door de jaren heen werden dan ook veel meldingen van het aanleggen en
onderhouden van de traa gedaan. Tussen 1760 en 1763 werd in drie delen een nieuwe traa
aangelegd tussen “den Nieuwen Bosch en de Vreebosch”. In maart 1839 maakten drie
361
362
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arbeiders de traa van het Vreebosch schoon door 261 roeden onderhanden te nemen voor
een bedrag van 20 gulden en in mei 1852 kwam een nieuwe traa in het Grevelt.363 Het
Gortelsche Bos en het Vierhouterbos hadden een scheidingstra. De traa’s werden
schoongehouden door het verwijderen van heide en opslag, omdat vermindering daarvan
“zeer nuttig tegen brandgevaar” is.364
Ondanks de bewaking bij felle droogte en het aanleggen van traa’s kwam bosbrand
regelmatig voor. In 1753 woedden bijvoorbeeld twee branden binnen de grenzen van de
maalschap. Als onkosten werd 10 gulden betaald “voor 1½ ton dicke-bier aan die van Gortel
en Niersen, hebbende de brant van de 10 Meij 1753, en nog een volgende, helpen blussen
[…]”.365 Bij een brand kwamen buurtbewoners uit Gortel en Nierssen dus helpen blussen en
stelde de maalschap daar bier tegenover. In andere gevallen was jenever de beloning, zoals
in 1796, waarin twee kannen jenever uitgedeeld werden na het blussen van de brand.366 Het
kon ook voorkomen dat de blussers een gedeelte in geld uitbetaald kregen. In juli 1819 werd
in totaal 3 gulden en 12 stuivers betaald voor het blussen van brand.367 Een jaar later, in
1820, was er weer brand en werd 2 gulden uitbetaald aan iemand voor “zijn bijzondere
Diensten bij het blussen der brand”. Jan Stegeman was in dat jaar minder gelukkig en kreeg
4 gulden “wegens het verlies van Zijn huis door een brand.”368
Hoe men bovenop de Veluwe een felle bosbrand bluste, vaak zonder water en materieel,
bleef lange tijd onduidelijk in de archieven, totdat in de aandeelhoudersvergadering van 31
juli 1902 de heer Cramer het uitlegde aan de aanwezige leden. Hij vond dat bij brand in een
bos dikwijls niet met genoeg overleg gehandeld werd en gaf aan dat “men eerst den brand
aan de beide zijden moet beperken om ten slotte dwars voorheen te blussen”. De
boswachter werd door het bestuur in de vergadering geroepen en verklaarde dat dit ook zijn
wijze van handelen was, namelijk om de brand aan beide zijden te beperken en ten slotte in
een punt te doen uitlopen.369
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Grafiek 11: In deze grafiek is het voorkomen van brandmelding in het rekeningenboek van 1749

tot 1906 uiteengezet. De eerste melding van een brand is in 1753, waarin zelfs twee branden
woedden. Tussen 1814 en 1820 waren er vier bosbranden en opvallend is dat in de jaren
daarna, wellicht door aangescherpte controle en maatregelen, tot 1873 geen bosbrand meer is
vermeld. Tussen 1873 tot 1906 kwam gemiddeld elke vier jaar weer een bosbrand voor.

Opvallend is dat tussen 1873 en 1906 gemiddeld om de vier jaar een bosbrand was (grafiek
11). In 1888 is van één van deze branden een verslag opgenomen: “Wat betreft de
bosbrand haasten de bestuursleden zich onmiddellijk naar het bos om het verbrande terrein
op te nemen en voorlopige informatie te verkrijgen, waarna de Eper politie een onderzoek
instelde en zoals gewoonlijk in geval van brandstichting geen afdoende resultaat gehad
[…].” Voor de oorzaak van de brandstichting had het bestuur wel een idee, want tussen
“boswachter Van den Esschert en de Gortelse buurtbewoners was het misverstand ontstaan
dat het bestuur aan de boswachter had gemeld om uit een paar hoekjes in het bos alleen
voor zichzelf en met uitsluiting van de Gortelsen gras te mogen plukken als een kleine
tegemoetkoming in het gemis van bosweiden van zijne koeien […]”. De Gortelsen zouden
daarop een gedeelte van het bos in brand hebben gestoken. Of het daadwerkelijk om een
misverstand ging valt te betwijfelen, want het bestuur maakt ook melding dat in een “met
Gortelsen gehouden conferentie is bepaald dat dezen voortaan geen gras meer mogen
halen uit 1 en 2-jarigen akkermaals- en ingepote boompercelen, waar dit dan voortaan enkel
en voortaan uit de nodige voorzorg door de boswachter gedaan mag worden.”370
Om bosbranden op te kunnen vangen werd in 1888, in navolging van het Elspeterbos, door
de maalschap een eigen reservefonds opgezet. Elk jaar zou daar 200 gulden in gestort
worden “waaruit de voorkomende bosbranden, de schade geheel of gedeeltelijk verhaald
kan worden”. De reden van het opzetten van dit fonds was dat de hoge premie, die
waarborgmaatschappijen vroegen aan de grote bossen op de Veluwe voor verzekeringen
tegen brandgevaar niet door de maalschap te betalen waren. Met een eigen reservefonds
kon zonder grote opofferingen toch de schade van brand opgevangen worden.371
370
371
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In 1894 dacht het bestuur wederom dat de brand was aangestoken en de rijksveldwachter
deed daarom onderzoek naar de oorzaak van de brand. Een reden tot brandstichting kon
zijn de afdracht die de bosbessenplukkers per vaatje moesten betalen aan de maalschap.
De bosbessenpluk had dat jaar namelijk 150 gulden voor de maalschap opgebracht en dat
was voor de jaarlijkse bosbessenoogst een aanzienlijk bedrag. Er werd besloten om een
advertentie te plaatsen in de Eper Courant, waarbij 50 gulden beloning werd uitgeloofd aan
degene die de dader van de brandstichting kon aanwijzen. De brand was deze keer namelijk
weer op een zondagmiddag. In 1895 werd daarover nog in het notulenboek vermeld: “De
brand wordt door velen aan ontevredenheid voor de [bosbessen]regeling toegeschreven. De
boswachter heeft in eerste instantie de Elspeters toegelaten en vervolgens verteld hebben
dat ze niet mochten. Dit zou ontevredenheid bij zowel de Elspeters als bij de Gortelsen
hebben veroorzaakt. De boswachter gelooft niet dat de prijs een aanleiding is geweest voor
ontevredenheid. Hij heeft altijd evenveel uitbetaald als in andere bossen werd betaald.”372
Spoedig waren ongeveer 80 personen bij de brand aanwezig geweest om te helpen met
blussen. Het bestuur besloot al deze personen 50 cent uit te betalen. De boswachters van
Vierhouten, Emst, Niersen en het Gortelsche Bos kregen 1 gulden en 50 cent.373

Kader 9: In 1895 werd inzichtelijk wat een brand van tien hectare de maalschap ongeveer kostte,

exclusief inkomstenderving:374

Het uitmaken van de verbrande bosch
Voor brandblussen
Verbrande dennen haken en waken bij de brand
Bewerking verbrande bos
135.000 plukdennen
15 kilo dennenzaad

46,126,60
395,73
81,51,------700,33

Alverkochte verbr. dennen
en op de groote houtverkoop

56,25
71,10
-------127,35
Blijft

573,-

Jacht
Tot 1852, toen J.R. Thorbecke de Wet inzake jacht en visserij tot stand bracht, had de
maalschap geen recht op de jacht op het eigen grondgebied. Met de wet van Thorbecke
werd jagen of vissen op andermans grond alleen na schriftelijke toestemming van de
eigenaar mogelijk. Vóór 1852 behoorde jagen en vissen aan de Rekenkamer van Gelre en
kon deze het in pacht uitgeven aan heren van stand. De eerste keer dat dit voor het
Gortelsche Bos bekend is, is in 1642. In dat jaar gaf Elbert van Isendoorn à Blois van kasteel
de Cannenburgh in Vaassen aan dat hij een konijnenwarande had bij Niersen, genaamd “het
Gorteler ende Vierholterbos ende velden”. Hij vertelde de “Reeckeninghe in Gelderlandt” dat
hij de warande wilde voortzetten en uitbreidden op zijn eigen kosten, indien “des Heeren
reght” tijdelijk in erfpacht aan hen over werd gegeven. De Rekenkamer besloot om Elbert en
372
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374
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zijn erven de erfpacht over het Gortelsche en Vierhouterbos te geven “om daerinne conijnen
te poten ende peupleren”, wanneer daarvoor jaarlijks een erfpacht van “eenen daeler van
dartich stuyver” aan de rentmeester van de Veluwe betaald werd. De brief werd ondertekend
door de “Caemer vander Reeckeninge des Vorstendoms Gelre ende Graaffschap Zutphen
t’Arnhem den XIIII Juny XVIC twe ende vertich”.375 In 1797 wordt uit de archieven duidelijk
dat de heer van de Cannenburgh, samen met vijf andere jagers, 18 gulden betaalde voor
“d’acte voor het Quartier van Veluwe”. Zij waren niet de enige in het ambt Epe, die jachtrecht
hadden, want nog enkele andere tientallen jagers stonden op de lijst voor 3 gulden per
persoon. Het is echter onduidelijk of de jagers ook aan een bepaald jachtgebied waren
gebonden of door het hele Veluwekwartier mochten jagen.376
De heren van de Cannenburgh hadden vóór 1642 dus al een warande in het Gortelsche Bos
en zouden het jachtrecht nog eeuwen behouden, totdat het in 1852 met de wet van
Thorbecke werd afgeschaft. Dat ze behalve de jacht nog meer invloed hadden blijkt uit een
overdracht van 50 bomen uit 1707, waaronder staat geschreven: “den vijftichsten pennijnck
is mijn onderss van desen koops brijef betalt op den 2 Januarij 1708. H.V. Isendoorn.”377 De
vijftigste penning was een belasting op de eigendomsovergang van onroerende goederen of
daarmee gelijkgestelde rechten. In 1635 werd deze ingevoerd tegen 2%, later werd deze
verhoogd tot 3%. In de verpondingscohieren tussen 1660 en 1664 was de heer van
Cannenburgh één van de grootaandeelhouders met 300 bomen.378 In 1879 is de invloed van
de Cannenburgh nog steeds groot in het Gortelsche Bos. Craandijk schrijft in dat jaar:
“Onder de geërfden in de omgelegen bosschen en velden, en met name in het 900 bunders
groote Gortelsche bosch, worden de Heeren van den Kannenburg sinds eeuwen als tot de
rijksten en magtigsten behoorende genoemd. Sedert omstreeks 1563 is het fraaije kasteel
met uitgestrekte landerijen in 't bezit der familie d' Isendoorn à Blois, na alvorens, voor
zoover bekend is, door de geslachten van Herwen, van Keppel en van Rossem te zijn
bezeten.”379
Tot 1852 zijn in de archieven van de maalschap dan ook maar weinig jachtgerelateerde
posten opgenomen, omdat het recht ergens anders lag. Eén van de schaarse meldingen
komt uit 1823 en 1824, waarin J. Wijnoldij hagel en kruid leverde voor vier gulden en 15
stuivers en een premie betaald werd aan Pieter Fimmanlids voor het schieten van 56 reigers
in 1823 en 70 reigers in 1824 voor 2 stuivers per stuk.380 Waarom de reigers werden
geschoten wordt niet duidelijk uit de archieven. Op de Veluwe, bij paleis Het Loo, werden in
deze tijd wel reigers gevangen met de valkenjacht. Wellicht was reigers schieten onderdeel
van deze sport.381
Het wild wat in die tijd in de bossen aanwezig was, werd door Haasloop Werner in 1855
opgesomd: “Tot de wilde viervoetige dieren, die zich thans nog in de bossen ophouden,
behoren herten, reeën, hazen, konijnen, vossen, dassen, marters, bunzings, wezels,
hermelijnen en eekhoorns.” Wilde zwijnen waren er niet meer. Haasloop Werner geeft aan
dat het laatste wilde zwijn rond 1825 werd geschoten, nadat de boeren de wilde zwijnen zo
goed als uitgeroeid hadden door aardappelen van peperkorrels te voorzien.382 Vijftig jaar
later bleek het wilde zwijn weer terug te zijn in het Gortelsche Bos en het haalde zelfs de
Middelburgsche Courant op 3 en 4 april 1874: “Te Gortel werd men vorige week verontrust
door het gerucht, dat er ’s nachts grote verwoestingen aan akkers rogge waren veroorzaakt
door een wild zwijn. Eergisteren vernam men dat er zich 5 à 6 stuks hadden laten zien,
375
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komende uit Gortelsche Bos. Als het zich bevestigt, behoort het op de Veluwe tot de
zeldzaamheden.”383 In 1878 werd een melding van toename van roodwild gemaakt: “Het
grove wild (herten en reeën) heeft zich in de laatste tijd in deze streken buitengewoon
vermenigvuldigd. Koppels herten van 20, 30 en zelfs van 40 stuks worden in en bij de
Elspeter en Gortelsche bossen dikwijls gezien.”384
In 1852 kreeg de maalschap het jachtrecht in eigen handen en werd voor de eerste keer
geld betaald voor de jacht door de heren d’Isendoorn à Blois van de Cannenburgh “voor
beruijden tot de Jagt in het Gortelerbosch één à 10 gl: en één à 5 gulden te zamen (over
1852) 15 gulden”. De heer Meerts en de heer Cokant betaalden ook allebei voor de jacht,
respectievelijk 10 en 5 gulden. Blijkbaar was er een verschil in jachtrecht dat gekocht kon
worden met respectievelijk 5 of 10 gulden. Langzaam maar zeker stegen de inkomsten van
de jacht en in het seizoen 1862/3 levert de jacht 140 gulden op, waaronder 70 gulden van
“Zeven Heeren uit Utrecht”. In 1865 kon ook per dag betaald worden en werd 1 gulden
opgeschreven voor “eene dag jagh als logee”. De heren uit Utrecht kwamen ook in 1867 in
de rekeningenboeken voor 110 gulden en de totale jacht werd voor 228 gulden verpacht,
waaronder aan de jager van de Cannenburgh, baron van Dedem, de graaf van Regteren,
mr. E. Weerts, bestuurslid van de maalschap en burgermeester van Epe. Daarnaast werd 13
keer het recht om 1 dag te jagen verkocht voor 1 gulden per dag.385
Vanaf het seizoen 1869-1870 kwam een einde aan deze methode van het verpachten van
de jacht en werd het jachtrecht alleen aan de heer Goethart verpacht voor 350 gulden
(grafiek 12).386 De maalschap begreep echter dat het jachtrecht nog winstgevender kon zijn
en in 1872 vond in Epe een diner plaats waaronder de jachtverpachting werd besproken.
Het diner kostte in totaal 108 gulden en 70 cent en “voor de rijtuigen en koetsiers op dien
dag” werd 9 gulden en 45 cent betaald.387 Het is dan ook de laatste keer dat de heer
Goethart de jacht pachtte voor een bedrag van 350 gulden, want in het seizoen 1873-1874
moest 1161 gulden voor het jachtrecht betaald door de heer Goethart en L. Vas Visser.388 In
de Zierikzeesche Courant van 5 oktober stond hierover vermeld: “Epe, 28 september. Door
de eigenaren van het Gortelerbosch werd donderdag alhier de jacht in dat Bosch op grof
wild en korhoenders, bij publieke inschrijving, gegund aan de hoogste inschrijvers de heeren
Goedhardt en Vas Visser, voor f 1161 per jaar, gedurende zes achtereen volgende jaren. De
oppervlakte van het bosch is circa 1000 bunders.”389
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Grafiek 12: Na een twijfelend begin van het verpachten van de jacht op het grondgebied van de

maalschap in 1852 werd vanaf 1873 een bedrag van 1.161 gulden per jachtseizoen
opgestreken, wat later aangepast werd tot 1.200 gulden. Tot 1887 was dit gemiddeld zo’n 10
procent van de jaarlijkse inkomsten. Vanaf 1887 kon dit bedrag zelfs tot 20 procent van de
jaarlijkse inkomsten uit gaan maken, omdat de overige inkomsten sterk terugliepen.

Koningin Emma had in 1895 het plan om de heerlijkheid Het Loo af te rasteren en de
maalschap verwachtte dat dit grote schade zou toebrengen aan de wildstand, en daarmee
dus aan de jacht in de omliggende bossen. Het bestuur probeerde per verzoekschrift de
afrastering dan ook tegen te houden.390 De koningin antwoordde echter “dat tot haar
leedwezen niet op deze maatregel kon worden teruggekomen om de schade die de
omliggende landbouwers leden door den wildstand, doch dat het niet de bedoeling was
geweest om de andere bosschen te benadeelen.”391 De afrastering kwam er en het
jachtgezelschap wilde daardoor niet meer de volle prijs van 1.200 gulden betalen.392 Na
enige onderhandeling van het bestuur met het jachtgezelschap kwam men uiteindelijk uit op
een pacht van 975 gulden per jaar voor een periode van zes jaar, waarbij het
jachtgezelschap gebruik mocht maken van de boskamer en de stallingen. Tevens moest het
jachtgezelschap de konijnenplaag terugdringen.393 Het afrasteren van Het Loo kostte het
Gortelsche Bos daarmee toch jaarlijks 225 gulden. In de rekeningen van 1895-1896 is
ironisch genoeg een aankoop van de heer G. Huiskamp van Het Loo terug te vinden voor
590 eikenpalen en een partij eikenbomen.394 Waarschijnlijk heeft het Gortelsche Bos de
palen voor het omrasteren zelf geleverd.
Hoe de afrastering eruit zag wordt duidelijk in het Deventer Dagblad van 22 juni 1906.
Tijdens een zitting van de arrondissementsrechtbank te Zutphen tegen een stroper werd een
beschrijving gegeven van de afrastering rondom de heerlijkheid aan de kant van het
Meervelder Bos: “Het geheele wildpark is omgeven door een afrastering, zoo hoog
aangebracht, dat er geen hert overheen kan. De afrastering bevat geen andere openingen
390
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dan die, welke vereischt worden voor de publieke wegen in het Meerveldsche Bosch en
deze openingen zijn voorzien van trechters van gevlochten ijzerdraad, waardoor een
mensch ongehinderd komen kan, doch een hert hoogstmoeilijk zoo niet onmogelijk [...].”395
Ondanks de verwachte terugloop van de wildstand ten gevolge van de afrastering hadden
de boeren overlast en schade van de herten, doordat deze zich op de bouwlanden begaven.
Hoezeer de boeren hiermee zaten werd in 1888 duidelijk: “Tot grote vreugde van de
Veluwse boeren werd wederom een grote slachting aangericht onder de bewoners van de
Vierhouter en Gortelsche bossen. Een dertigtal jagers uit alle delen van het land mochten ’t
genoegen smaken een tiental herten, bijna alle met schone geweien, te bemachtigen.”396
Om tegemoet te komen aan de boeren besloot de maalschap in 1901 om het
jachtgezelschap dennen voor “rikhout” (= rondhout) te leveren om herten hier en daar van
de buurt af te sluiten.397
Het jachtgezelschap had echter ook last van de Gortelse buurtbewoners, want in 1903 had
het een klacht over het werken en sprokkelen van hout in het bos. Vroeger was de jacht
maar enkele dagen geoorloofd, maar sinds een paar jaar mocht alle dagen gejaagd worden.
Het werken in het bos kon niet gestaakt worden en het sprokkelen werd als een recht
beschouwd, maar de jacht werd hierdoor bemoeilijkt. Afgesproken werd dat het
jachtgezelschap voor elk seizoen de dagen dat er gejaagd ging worden doorgaf aan de
boswachter. Deze kon dan acht dagen tevoren het sprokkelen verbieden en het werken er
op aanpassen.398

Afb. 41: Het Gortelse jachtgezelschap nuttigt rond 1905 een maaltijd in het veld, vlak voor de

overname van de maalschap door koningin Wilhelmina.
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De resultaten van het Gortelsche jachtgezelschap werden op de voet gevolgd door
journalisten en verschenen regelmatig in de dagbladen. In 1885 werd gemeld dat “door het
Gortelsche Hertenjacht-Gezelschap [van] 16 jagers 3 reeën gedood [werden]” en dat het
wilde zwijn, “dat zich sedert geruime tijd in de Vierhouter en Gortelsche bossen onder Epe
ophoudt, zich weder vertoond heeft. Bij een jacht door enige jachtopzienders werd een schot
op het dier gelost, doch zonder het dodelijk te treffen. Het zwijn is zeer groot van stuk en
donker van kleur.”399
Behalve op rood wild werd door het jachtgezelschap ook op korhoenders gejaagd in het
Gortelsche Bos. Deze jacht ging als volgt: “Het doel is, de overtollige hanen te doden, om
het broeden van de hennen gunstiger te maken. De jager begeeft zich in het holst van de
nacht naar de bepaalde plaatsen waar kuilen gegraven zijn om in hinderlaag te stellen. Hier
wacht men geduldig af, de dingen, die komen zullen. Met het krieken van de dag ontwaken
de vogels en bewegen zich door het dichte kreupelhout. Onraad bemerkende, verdwijnen
ze, en men ziet ze niet terug. Het is dus een heel wisselvallige jacht. Dat een
jachtgezelschap een paar opeenvolgende nachten geen schot krijgt, is geen wonder. Zeven
of acht dieren te machtigen in een nacht is al veel.”400
Toen op 1 januari 1907 de eigendommen van de maalschap door koningin Wilhelmina
werden overgenomen, werd bedongen dat de huur van het jachtrecht, die liep tot einde van
jachtseizoen 1910/11, werd gehandhaafd.401 Prins Hendrik hield echter wel van de jacht en
door lid te worden van het Gortelsche jachtgezelschap kon hij mee jagen (afb. 42).402 In
1910 is te lezen dat de leden van het Gortelsche Jachtgezelschap “naar gewoonte” in het
Hotel de Keizerskroon op het Loo verbleven.403 Een relatie tussen het Loo en het
jachtgezelschap was er dus al geweest. In dat jaar werd ook duidelijk wie de leden van
Gortelsche jachtgezelschap waren en stuk voor stuk waren het lieden van stand, die uit het
hele land kwamen om mee te jagen in het Gortelsche Bos: “Het „Gortelsch
Jachtgezelschap", bestaande uit de heren jhr. mr. Van Sandberg tot Essenburg uit
Colmschate, jhr. mr. J.J. Kochussen uit Amsterdam, jhr. mr. De Blocq van Haersma de With
uit De Bild, E. Cramers uit Den Haag, jhr. Vertholen de Salve de Bruneton uit Diepenveen,
ridder Pauw van Wieldrecht uit Zeist, mr. Clotterbooke Patijn van Klootinge, burgemeester te
Zeist, baron Stratenus uit Diepenveen, W. Labouchère uit Zeist, E. Völcker uit Warnsveld en
baron Van Pallandt van Duinrell uit Diepenveen arriveerde zondagavond en hedenmorgen
op Het Loo. De jagers logeerden in het hotel De Keizerkroon en vertrokken van daar des
morgens per auto naar Gortel en omstreken ter jacht op grof wild. Z.K.H. prins Hendrik, voor
deze jachtpartij uitgenodigd, nam tevens deel.”404
Later, toen het de huur van het jachtrecht was afgelopen en er hofjachten werden
georganiseerd, werd de uitnodiging omgekeerd en nodigde prins Hendrik leden van het
vroegere Gortelsche jachtgezelschap uit om aan de jacht deel te nemen. De leiding van de
hofjachten was dan in handen van opperhoutvester Tutein Nolthenius. Bij de hofjachten in
1925 reed elke ochtend een tiental auto’s van het Koninklijk Paleis naar het jachtterrein.405
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Afb. 42: Twaalf leden van het Gortelsche jachtgezelschap in 1906, waar prins Hendrik – met
opgeheven geweer achter het geschoten wild – ook al bij was, staan voor het Boshuis met de
buit van die dag. De leden van het jachtgezelschap kwamen uit het hele land om in Gortelsche
Bos te jagen.

Imkerij
Binnen de grenzen van de maalschap was een immenveld aanwezig, waar imkers hun
bijenkasten neer konden zetten. Voor het immenveld moest wel een pacht worden betaald,
die in periodes van zes jaar aan één persoon werd uitgegeven. Deze persoon kon dan aan
de andere imkers per bijenkast een bedrag vragen. De inwoners van Gortel waren volgens
oud gebruik vrij van betaling aan de pachter van het immenveld.406 In 1749 werd voor het
immenveld 19 gulden per jaar betaald en in de jaren daarna ging de pachtprijs voor het
immenveld in stappen omhoog, totdat in de pachtperiode van 1767 tot 1773 een bedrag van
26 gulden per jaar betaald werd. De hoogste prijs in 150 jaar tijd. Vanaf 1774 zakte de
pachtprijs naar 20 gulden en in 1785 hoefde de pachter nog maar 5 gulden per jaar te
betalen. Een daling van 80 procent in slechts 12 jaar tijd. De oorzaak van de daling wordt
niet duidelijk uit het rekeningenboek en ging tegen de sterk stijgende honingprijs in. Tussen
1750 en 1850 zou de prijs van inlandse honing meer dan verdubbelen.407
Tussen 1791 en 1800 krabbelt de pachtprijs nog iets op om vanaf 1801 tot aan 1867 stabiel
te blijven op 8 gulden per jaar. Vanaf 1867 werden wisselende prijzen betaald voor de pacht,
maar de prijs zal niet meer boven de 10 gulden per jaar uitkomen (grafiek 13).408
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Grafiek 13: In de grafiek is te zien dat tot 1785 een relatief hoge prijs van jaarlijks 20 gulden of
meer voor het immenveld betaald werd en dat vanaf dat moment de pachtprijs in een vrije val
kwam en uitkwam op een bedrag tussen de 5 en 10 gulden per jaar.

Hoeveel kasten op het immenveld stonden is slechts uit één jaartal bekend en wel uit de
nadagen van de imkerij in 1898. In dat jaar had G. van Eek 56 bijenkasten op het immenveld
staan voor 5 cent per stuk.409 Dit bleek een laag aantal kasten te zijn, want in 1901 schaffen
de aandeelhouders het immengeld af en kunnen de imkers de kasten gratis in de bossen
neerzetten, want “de bijen zijn nuttig voor de bevruchting en daarbij gaat het met de imkerij
slecht”. Om toch nog enig toezicht te houden had de boswachter wel de vrijheid om 5 cent
per kast te vragen.410
Bosbessenpluk
In de notulen van de bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen tussen 1885 en 1906
neemt de bosbessenpluk een groot gedeelte in. Dit is vrij opmerkelijk, omdat de opbrengsten
van de bosbessenpluk slechts over een korte periode een klein gedeelte van de rekening
voor zich nam, maar omdat de pluk voor vele boerengezinnen en dagloners een belangrijke
bron van inkomsten werd moest ook de maalschap extra aandacht aan het
bosbessenplukken besteden. In augustus 1845 werd voor het eerst melding gemaakt van
bosbessen in het rekeningenboek, want er werd 1 gulden uitgegeven aan E. Pletter, die hij
had “verdiend aan de Boschbessen”.411 Niet voor zichzelf, maar waarschijnlijk voor bij de
maaltijd van de maalspraak van de maalschap. Bosbessen waren dus minimaal vanaf 1845
in het Gortelsche Bos te vinden. Dat de bosbes al eeuwen voor 1845 in de Veluwse bossen
te plukken was is in 1654 in het boek van Slichtenhorst te lezen, waarin hij de bosbes “een
lekker tafelgerecht" noemde. Verder vermeld hij nog dat “de schippers van Veluwsche
plaatsen in den tijd van zes weken, aan vervoer naar Amsterdam, daarmee als vrachtloon
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verdienden de aanzienlijke som van drie a, vierhonderd gulden. De Harderwijker beurtman
had hiervan 't leeuwendeel.”412
In 1851 bleek dat nog niet het maximale rendement uit de bosbessenpluk werd gehaald,
want de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant meldde dat er “scheepsladingen
bosbessen groeien in de Elspeter, Gortelsche, Soerelsche en andere bossen, die niet
geplukt worden, of in onbeduidende hoeveelheden.”413 Van een massale en georganiseerde
pluk lijkt in die periode dan ook geen sprake, hoewel een bron uit 1853 dit weer tegen
spreekt:”In de maanden Julij en Augustus worden bosch-beziën in de Sprielder, Elspeter,
Vierholter en Gortelsche bosschen gezocht, die vroeger gewoonlijk over Harderwijk of
Elburg naar Amsterdam werden gezonden; doch sedert de laatste jaren in groote
hoeveelheid over Kampen naar Engeland tegen 2½ cent voor de 5 oncen.”414 Ook in 1863
werden de bosbessen uit het Gortelsche Bos met de Kamper stoomboot naar Engeland
gezonden.415 Naast bosbessen werd “onder Epe” ook wilde hop in hagen en “akkermaalsbosschen” gezocht, waarvan jaarlijks 600 pond werd afgeleverd tegen 5 cent per pond.416
Toch hoefde in deze periode voor de bosbessenpluk nog geen geld afgedragen te worden
aan de maalschap. Pas in 1887 werd voor de eerste keer de pluk van bosbessen en
vossenbessen verpacht aan de heer Van Dijkkamp voor 50 gulden (grafiek 14).417 Toch
waren de aandeelhouders over de hoogte van de pacht niet helemaal gerust en waren bang
dat deze ontevredenheid bij de plukkers zou bewerkstelligen. Het seizoen daarop nam
boswachter Van den Esschert de pacht over tegen 40 gulden.418 Blijkbaar was de pacht op
de bosbessenpluk toch te verkopen aan de plukkers. Normaal gesproken werden alleen
“Gortelsen, Niersenders en Emsters” toegelaten om te plukken.419
De plukkers kregen minimaal 5 cent per vaatje van vier kilo van de maalschap. In het begin
van de plukperiode was de prijs hoog, maar naarmate de plukperiode langer duurde zakte
de prijs. In 1894 was de hoogste prijs aan het begin 80 cent per vaatje en later zakte dat af
naar 30 cent. De boswachter kreeg, zoals alle opkopers die agenten van de eigenlijke
koopman waren, 10 cent per vaatje. Hiervoor moest hij de vaatjes alle ochtenden op de
eerste trein vanuit Nunspeet brengen, de plukkers uitbetalen en de vaatjes vullen. In 1894
ontving de maalschap over alle vaatjes 150 gulden, het hoogste bedrag in de negentien jaar
dat er bosbessenpacht werd betaald. De boswachter had bruto ongeveer 700 gulden
ontvangen, maar volgens hem had hij “daar heel wat moeite voor moeten doen en zijn paard
en wagen beschikbaar moeten stellen”.420
In het volgende plukseizoen werden 4.200 tonnetjes van vier pond geplukt. Een oogst van
16.800 pond aan bosbessen dus. De boswachter had daarvoor 1.172 gulden uitbetaald aan
133 plukkers, wat neerkwam op 7 cent per pond. In 1896 werd er naast bosbessen ook nog
1.200 kilo aan vossenbessen geplukt.421 De plukkers bestonden vaak uit vrouwen en
kinderen, die door het plukken van bosbessen enige verbetering in hun bestaan hadden.422
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Grafiek 14: Pas vanaf 1887 ontving de maalschap pacht voor de bosbessenopbrengst, De
opbrengst kon door het weer per jaar behoorlijk verschillen. De laagste opbrengsten waren in
de jaren 1889 en 1901. Beide jaren waren goed voor 15 gulden opbrengst. Hoogtepunt was het
jaar 1894 met een bedrag van 151 gulden. Ook in de jaren 1897 en 1898 waren de opbrengsten
hoog met respectievelijk 100 en 91 gulden.

In 1901, 1904 en 1905 werden door de droogte geen bosbessen bij de bosmaaltijd van de
aandeelhoudersvergadering geserveerd, iets wat wel de gewoonte was. Het notulenboek
vermeld: “Het mag hier echter niet onvermeld blijven dat aan deze disch, de bosbessen, het
wapen van Gortel ontbraken, zodat men recht heeft aan de echtheid van dit wapen te gaan
twijfelen.”423
Niet altijd was duidelijk wat in Engeland met de bosbessen gebeurde. Zo werd in 1849 nog
gemeld dat “tot welk een doel Engeland aankoopt, is ons niet regt bekend is.”424 In latere
krantenberichten komen wel productbeschrijvingen van de bosbessen naar voren, zoals
verfstof, portwijn, anti-diarrhéemiddel en goedkope inkt.425 De bessen moesten niet te rijp
zijn, voordat ze op transport gingen, omdat ze anders verrot aankwamen. In juli 1894 werd
daarom bijvoorbeeld het plukken gestaakt, “daar de bessen voor verzending te rijp zijn”.426
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4.3 Financiën
Rekenboek van de maalschap
Dankzij het Reken-Boek van Ontfang en Uitgaaf van de Gorteler Bosch beginnende met den
Jaere 1749 dat bewaard wordt in het Koninklijk Huisarchief bij Paleis Noordeinde in Den
Haag kan een goed beeld worden geschetst van de inkomsten en uitgaven van de
maalschap gedurende de periode 1749 tot 1906 (afb. 43).427
Van 1749 tot 1870 werd de rekening tweejaarlijks opgemaakt door één van de twee
holtrichters en vanaf 1870 tot 1906 werd dit jaarlijks gedaan. De holtrichters waren
afwisselend verantwoordelijk voor het opmaken van deze tweejaarlijkse rekening. De
rekening begon met het vermelden van de naam van de holtrichter en de periode waarover
verslag werd gedaan. In 1755 zag de vermelding er als volgt uit: “Reekening van Antonij
Barnveld, als Holt Richter van de Gorteler Bosch, soo van Ontvangs als Uijtgave,
beginnende met den 29 Julij 1755, enz.” 428 Op de linkerpagina werden de ontvangsten
genoteerd en op de rechterpagina de uitgaven. Een rekening begon na de maalspraak aan
het einde van juli of begin augustus en liep door tot aan de maalspraak, die twee jaar later
was.
De ontvangsten begonnen altijd met het saldo dat was overgedragen van de vorige
rekening. Daarna volgden de ontvangsten van het verkochte hout dat onder de eigen
aandelen van de maalschap viel, gevolgd door het overige hout dat uit het bos was verkocht
en dat niet onder de maalmannen verdeeld werd. Als laatste werden de inkomsten van het
heide- en immenveld verantwoord. De uitgavenpagina was wat minder gestructureerd, maar
over het algemeen kwamen ook daar elk jaar dezelfde posten terug. Dit betrof het loon voor
de boswachters, het onderhoud aan de traa, de uitgevoerde werkzaamheden in het bos, de
uitgaven voor de maalspraak, de kosten voor het maken van de deling en als laatste de
belastingafdracht.
Vervolgens sloot de holtrichter de rekening door de ontvangsten en uitgaven van elkaar af te
trekken en uit te rekenen welk bedrag daarmee overging naar de volgende rekening, die viel
onder een andere holtrichter. In 1762 werd de rekening bijvoorbeeld als volgt afgesloten:
“De Holtrichter H: van Westervelt rekening doende voor gemeene malen van de GortelerBosch, wegens ontfang en ujtgave over 1761 en 1762. hier voor en ervintelijk, en bevonden
de geheelen ontfangh te bedraagen 1297,-:-8 en daar tegen ujtgegeven 988-17-12, dus
meerder ontfangen als ujtgegeven f 308-2-12. Welke driehonderd en aght guldens, twee
stuivers en twaalf penningen aan de volgende Holtrichter sijn overgetelt, om in sijn
eerstkomende Rekening verandwoord te moeten worden, aldus deels opgenomen,
geapprobeert en geslooten op een ordinaris maalspraak tot Gortel d. 26. Julij 1763.”
De opvolgende holtrichter zette zijn handtekening onder de rekening. Drie tot zes
maalmannen vormden een commissie en controleerden de rekening en zetten ter
goedkeuring ook hun handtekening onder de rekening.

427
428

KHA G56, D11
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Afb. 43: Het Reken-Boek van Ontfang en Uitgaaf van de Gorteler Bosch beginnende met den
Jaere 1749, opgeslagen in het Koninklijk Huisarchief bij paleis Noordeinde in Den Haag, is een
belangrijke en bijzondere bron om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de maalschap
van het Gortelsche Bos. Het boek bevat meer dan driehonderd pagina’s aan handgeschreven
begrotingen tussen 1749 en 1906.
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Ontvangsten tussen 1749 en 1906
Ontvangsten op de tweejaarlijkse rekening tussen 1749 tot 1870
Op de maalspraak werden de te verwachte ontvangsten in de komende twee jaar in kaart
gebracht. Op deze verwachte ontvangsten stemde de holtrichter de uitgaven af. Op deze
manier voorkwam de maalschap dat men op een negatief saldo uitkwam. Tussen 1749 en
1870 kwam dan ook slechts twee keer een negatief saldo voor. In 1793-1795 kwam de
holtrichter 33 gulden, 6 stuivers en 6 penningen tekort en in 1835-1837 wederom 33
gulden.429 Het negatieve saldo kwam op de volgende rekening dan niet bij de ontvangsten,
maar bovenaan bij de uitgaven.
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Grafiek 15: In deze grafiek zijn de tweejaarlijkse ontvangsten en uitgaven van de maalschap
tussen 1749 en 1870 tegen elkaar afgezet. Doordat de maalschap de verwachte uitgaven en
ontvangsten van de komende twee jaar op elkaar afstemden in de maalspraak kwam het maar
weinig voor dat meer werd uitgegeven dan er binnenkwam. Het grillige patroon werd in de
periode tot 1803 vooral bepaald door de houtinkomsten, die de maalschap met eigen aandelen
binnenhaalde. Vanaf 1803 beïnvloedde de uitkering van dividend het grillige patroon ook.

De laagste ontvangst werd geregistreerd in 1751-1753, doordat er in deze twee jaar minder
hout dan gebruikelijk was verkocht. In deze twee jaar was er voor 924 gulden aan
ontvangsten. Tot 1793 bleven de jaarlijkse inkomsten schommelen tussen de 1.000 en
3.000 gulden, waarin 1793 wederom een dieptepunt was met 1.041 gulden aan
ontvangsten. Maar vanaf 1794 maakte de ontvangstenrekening een gestage groei door. Niet
zozeer, omdat er meer hout werd verkocht, maar omdat er jaarlijks een stuk minder werd
uitgegeven, dan er binnen kwam. Het geld in de kas groeide daarmee en stond elk jaar
bovenaan op de ontvangstenlijst, wat de indruk wekt dat de inkomsten uit houtverkoop
omhoog schoten. Dit was wel gedeeltelijk het geval, maar in feite groeide vooral de spaarpot
gestaag. Dat was mogelijk, omdat er in die jaren nog geen dividend werd uitgekeerd. In
1803 zou de eerste keer zijn, zodat de spaarpot minder vol bleef. Ondanks het afromen van
429
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de spaarpot met een totaal dividend van 2.025 gulden werd in 1807-1809 een voorlopige
ontvangstenpiek bereikt van 6.558 gulden. In 1807-1809 en 1809-1811 werd daarom nog
twee keer dividend uitgekeerd en omdat ook de houtinkomsten naar beneden schoten had
de maalschap in 1813-1815 weer een relatief lage ontvangstentotaal van 2.492 gulden.
Vanaf 1815 werd er onregelmatig dividend uitgekeerd, waardoor de ontvangsten en uitgaven
ook een onregelmatig patroon kregen. De houtinkomsten gingen echter wel geleidelijk
omhoog en in 1843-1845 kwam de ontvangstenrekening van de maalschap voor het eerst
boven de 7.000 gulden uit. Het hoogtepunt van de tweejaarlijkse rekening werd bereikt in
1859-1861 met ontvangsten ter waarde van 8.446 gulden.
Ontvangsten op de jaarlijkse rekening tussen 1870 en 1906
Het seizoen van 29 juli 1870 tot 27 juli 1871 was het eerste seizoen waarin de maalschap
overging op een jaarlijkse rekening en geen “honderden” meer werden gemaakt, maar
waarin al het uitgekozen hout voor de verkoop was bestemd. Dat is terug te zien in de
rekeningen, omdat nu niet alleen het hout uit de aandelen van de maalschap verkocht kon
worden, maar het totale hout dat in het bos gekapt werd. Tevens konden nu de uitgaven nog
beter op de ontvangsten worden afgestemd, doordat het dividend hoger of lager kon
uitvallen naar gelang de hoeveelheid geld dat in de kas zat.
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Grafiek 16: De ontvangsten- en uitgavengrafiek tussen 1870 en 1906 is minder grillig dan de
grafiek tussen 1749 en 1870, doordat met het introduceren van alleen dividend de ontvangsten
en uitgaven beter op elkaar afgestemd konden worden. Uitschieters in de ontvangsten werden
dan ook meteen opgevangen door het dividend te verhogen en zo ook een uitschieter in de
uitgaven te creëren.

Ondanks dat de maalschap van een tweejaarlijkse rekening naar een jaarlijkse rekening
ging stegen de inkomsten per rekening, omdat de totale houtverkoop na 1870 in de kas
terecht kwam. Na enkele jaren gestage financiële groei werd een nieuw hoogtepunt in de
ontvangsten bereikt in 1877-1878 met een bedrag van 16.349 gulden. De hoogte van deze
ontvangsten hield tot 1881-1882 stand. Na 1882 gingen de ontvangsten snel naar beneden
en, afgezien van een eenmalige verkoop van een dennenbos voor 7.000 gulden in 1887,
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werden tot 1906 niet meer zulke hoge ontvangsten binnengehaald. In 1893 verlaagde het
bestuur de verwachte opbrengst van brandhout door de lage houtprijzen.430 Een jaar later
meldde het bestuur dat de toestand van het bos vooruit ging, maar dat dit nog niet terug te
zien was in de begroting, omdat de houtprijzen laag bleven.431

Kader 10: Begroting van de houtverkoop in 1892432

Akkermaalshout
Eiken- en beukenbomen
Dunsel
Dennenrijzen
Droge eiken- en beukenrijzen
Verbrande dennen
In het voorjaar voor turf

Begroting
900
1200
200
100
40
40
600
----------3080,-

Werkelijk
589
1172
81,50
75,40
39,50
32,30
294
----------2283,70

Het dieptepunt was in het jaar 1896-1897 toen 5.105 gulden aan ontvangsten binnenkwam.
Toch zou daarna weer een gestage groei van de ontvangsten inzetten om in 1905-1906 net
onder de 8.000 gulden te eindigen.
Uitgaven tussen 1749 en 1906
De uitgaven van de maalschap waren tot de eerste dividenduitkering in 1803 behoorlijk
stabiel te noemen en de tweejaarlijkse rekening schommelde meestal tussen de 1.000 en
2.200 gulden (grafiek 17). Op het moment dat het dividend werd uitgekeerd schoot dit
omhoog naar 4.000 gulden of meer. Wanneer het dividend niet wordt meegerekend in de
uitgaven dan bleef de schommeling zelfs doorgaan tot de rekening van 1835-1837. Daarna
begonnen de uitgaven te stijgen, met als hoogtepunt de uitgaven in 1859-1861, waarin
7.490 gulden werd uitgegeven, inclusief dividend. In dat jaar nam de maalschap veel posten
op voor het omspitten van grond in de maalschap.
Na 1870 gingen de uitgaven zonder dividend omhoog, vooral wanneer bedacht wordt dat het
dan een jaarlijkse rekening betreft. Van 4.000 gulden per twee jaar werd dan tussen 1875 en
1881 ineens 6.000 gulden per jaar uitgegeven. De grootste uitschieter is de rekening van
1887-1888 waarin 7.879 gulden werd uitgegeven, zonder het dividend mee te tellen. Dit
bedrag kwam onder andere doordat 5.500 gulden van de 7.000 gulden, die ontvangen was
voor het dennenbos, weggezet werd op een spaarrekening en afgeboekt werd via de
uitgaven.
De eerste keer dat dividend tussen 1749 en 1906 werd uitbetaald was op 21 december 1803
(grafiek 18). In de periode tussen 1749 en 1802 keerde de maalschap alleen de
houtdelingen aan de maalmannen uit. In 1803 staat in het rekeningenboek “een Extra
Uitdeeling van de Eigenaaren van de Gortelerbosch voor 6000 Boomen welke op de
maalspraak gehouden den 2 augustus was bepaald op 40 gulden op ieder 100 boomen
[…]”.433 De jaren daarna werden, zonder regelmaat, weer extra uitdelingen uitgekeerd.

430

KHA G56, D9-10, bestuursvergadering 2 oktober 1893, 36
KHA G56, D9-10, aandeelhoudersvergadering 26 juli 1894, 38v
432
KHA G56, D9-10, bestuursvergadering 10 oktober 1892, 33
433
KHA G56, D11, 1803
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Uitgaven van de maalschap
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Grafiek 17: In deze grafiek zijn de uitgaven tussen 1749 en 1906 te zien. De onderbreking van de
twee lijnen geeft het jaar 1870 aan, waarin de maalschap overging naar een jaarlijkse rekening.
De ruimte tussen de twee lijnen is de hoogte van het dividend dat uitgekeerd werd in dat jaar.
In de uitgaven zonder dividend zitten de kosten voor het beheer, het loon van de boswachters
en holtrichters, de kosten van de maalspraak en de grondbelasting.

Tweejaarlijks dividend tot 1869
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Grafiek 18: In deze grafiek is de hoogte van het tweejaarlijkse dividend te zien. Tussen 1803 en

1831 werd sporadisch dividend uitgekeerd, wanneer de hoogte van de kas dat toeliet. Vanaf
1837 werd het gebruikelijk om dividend uit te keren. De hoogste uitschieter was in 1859-1861,
toen 60 gulden werd uitgekeerd naast de gebruikelijke houtdeling.
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Waarschijnlijk beviel de dividenduitkering de maalmannen zo goed, dat besloten werd om de
houtdeling af te schaffen en alleen nog maar dividend uit te keren. De opbrengst van de
houtverkoop op 18 november 1869 waren de inkomsten voor de eerste volledige
dividenduitkering (grafiek 19). De begroting voor dat seizoen kwam uit op 9.097 gulden,
waardoor een dividend van 90 gulden per 100 bomen mogelijk was. Het Gortelsche Bos
behield zelf nog wel haar aandeel van 937½ bomen en kreeg daar ook dividend voor
uitbetaald.434 In het seizoen 1871-1872 werden de waardelen van het Gortelsche Bos niet
meer uitbetaald bij de dividenduitkering. Op dat moment ging het totaal aantal waardelen
terug van 6000 bomen naar het ongebruikelijke aantal van 5062½ bomen, oftewel 505/8
aandeel.435
Jaarlijks dividend vanaf 1870
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Grafiek 19: Vanaf 1871 groeide het dividend door naar boven de 100 gulden per aandeel van 100

bomen. In 1877-1878 betaalde de maalschap zelfs een recordbedrag van 170 gulden uit. Na
1882 werd het allemaal iets minder door tegenvallende houtprijzen. Het bedrag werd bijgesteld
tot 100 gulden per aandeel om in 1893 op 50 gulden per aandeel uit te komen.

Op de aandeelhoudersvergadering van 20 juli 1893 besloot het bestuur om het dividend
wegens de lage houtprijzen te verlagen naar 50 gulden.436 Tot aan 1906 zou het dividend op
50 gulden per jaar blijven staan. Tussen 1870 en 1906 werd een totaal bedrag van 175.922
gulden aan de maalmannen uitgekeerd.
De uitkering van het dividend ging vanaf 1885 volgens dividendkaartjes. Van deze kaartjes
is niets overgeleverd in de archieven. De maalschap had dan ook in 1901 besloten om de
uitbetaalde dividendbewijzen te vernietigen en dit in het vervolg te blijven doen.437
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Belasting
In 1651 werd in de drie kwartieren van Gelderland de verponding ingevoerd, ter vervanging
van de schildschatting. Het was een belasting op alle onroerende goederen waaruit
inkomsten werden verkregen. Woeste markegronden vielen hier niet onder, omdat daaruit
geen direct op geld waardeerbare inkomsten verkregen werden, maar waardelen in
maalschappen weer wel. In de verponding was verschuldigd de zesde penning van de
belastbare pachtwaarde van landerijen en hoeven en de negende penning van de
belastbare huurwaarde van huizen en molens.438
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Grafiek 20: De belasting die het Gortelsche Bos moest betalen is in deze grafiek uiteengezet. Tot

de onderbreking van de lijn zijn de gegevens uit de tweejaarlijkse rekeningen van voor 1870
gehaald, na de onderbreking uit de jaarlijkse archieven. Soms is niet helemaal duidelijk welk
deel van de belasting bij welk jaar hoort, waardoor er onduidelijkheden in de grafiek kunnen
voorkomen. Wel wordt duidelijk uit de grafiek dat de belasting voor 1749 hoger is geweest dan
de gangbare verponding van 480 gulden per twee jaar tussen 1755 en 1811, doordat
extraordinaire verponding werd geheven. Na 1811 begint de belasting op te lopen tot 1.000
gulden per 2 jaar tussen 1855 tot 1863. Vanaf 1870 werd de belasting per jaar betaald en was
en bleef deze stijgen tot boven de 600 gulden per jaar. Vanaf 1893 werd weer een stabiele
belasting betaald van 290 gulden per jaar.

Andere en eenmalige belastingen komen ook voor in de rekeningenboeken. Zo werd vanaf
1789 tot 1796 jaarlijks vier gulden en vier stuivers betaald aan de “Verwalter Rentmeester
van Veluwe de Heeren Guldens [een soort thijns] verschenen Petri”. Het rekeningenboek
verwijst naar folium 206 van het Veluwsch boek, maar het is onduidelijk wat daarmee
bedoeld werd.439 In 1796 werd de mogelijkheid geboden om de Heeren Guldens in één keer
af te kopen, wat gebeurde voor 84 gulden.440 Op 23 juni 1815 werd aan een zekere heer
Van Kom “75 gedeelten” van de oorlogsbelasting betaald van 63 gulden, 18 stuivers en 4
penningen.441
438
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4.4 Relicten
Ondanks meer dan 100 jaar beheer door het Koninklijke Huis zijn er in het voormalige
grondgebied van de maalschap nog veel relicten te herkennen (afb. 4). Het meest tot de
verbeelding spreken het oude opgaande loofhout, waarvan nog vele hectares aanwezig is,
en het doorgeschoten eikenhakhout in het Grevelt. Maar ook de traa’s, het boshuis, de
entree en de grenswallen zijn nog intact. Het groene, levende erfgoed staat echter op
instorten, doordat het zijn maximale ouderdom bijna bereikt heeft. Uit de laan bij de entree
van het Gortelsche Bos vallen regelmatig grote beukenbomen weg, wat geresulteerd heeft in
een halve laan aan de westkant van de entree. Hetzelfde geldt voor de oude beukenbomen,
die in het bos zelf staan. Kroondomein Het Loo heeft bij het eikenhakhout in het Grevelt nog
wel geprobeerd om deze opnieuw af te zetten, maar door hun ouderdom lopen ze niet meer
uit. Ook dit levende erfgoed zal dus in de toekomst verloren gaan, al zal dit langer duren dan
de enkele tientallen jaren die de beukenbomen nog hebben.
De open plekken die nu nog in het huidige Gortelsche Bos aanwezig zijn, zijn relicten van de
voormalige heidevelden van de maalschap. Door successie en het aanleggen van
wildweides zijn ze echter niet meer als heidevelden herkenbaar.
De wegen van de maalschap zijn, op enkele doorgaande wegen na, bijna allemaal
verdwenen. De grenspalen en doelen zijn niet meer in het terrein herkenbaar en van andere
relicten, zoals de bosboom, het turfveld, het immenveld en de waarschijnlijk bestaande
kwekerijen, is zelfs de locatie niet meer bekend.
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Afb. 44: Ondanks meer dan 100 jaar beheer door het Koninklijke Huis liggen nog veel relicten in

het gebied van de voormalige maalschap, die uit die tijd stammen.
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4.5 Conclusies en vergelijkingen
Conclusies
De maalschap maakte in de periode tussen 1749 en 1906 een ontwikkeling door van een
organisatie waarbij de houtdeling voor eigen gebruik voorop stond naar een organisatie
waarin kapitaal en dividend centraal stonden. Deze ontwikkeling is niet alleen terug te zien in
de organisatie maar ook in het grondgebruik en het beheer dat daar voor nodig was. Alle
ingrepen wezen erop dat de maalschap rendabeler moest worden.
Bosbeheer
 De ontwikkeling van het eikenhakhout in de maalschap is in drie periodes in te delen:
het passieve beheer tussen 1749-1783, de opkomst tussen 1784-1844 en het
actieve verjongings- en uitbreidingsbeleid tussen 1845-1881.
 Opgaand loofhout maakte ten opzichte van het eikenhakhout een omgekeerde
ontwikkeling door en werd in de periode 1749 tot 1906 steeds minder belangrijk,
doordat eikenhakhout rendabeler bleek.
 Opgaand naaldhout verscheen vanaf 1800 op het toneel en deze ontwikkeling is in
vier perioden in te delen: het kleinschalige begin tussen 1800-1803, de doorstart
tussen 1837-1874, de grote ontginningen tussen 1875-1882 en de instandhouding
tussen 1883-1906.
Overig grondgebruik en beheer
 Tegelijkertijd met deze bosbouwkundige ontwikkelingen nam het heideareaal af,
werden kwekerijen aangelegd, kwam de afzetmarkt voor bosturf opzetten, werd de
jacht geprivatiseerd, daalde de inkomsten van het immenveld en nam vanaf 1887 de
bosbessenpluk een vogelvlucht.
Financiën
 In 1803 werd het eerste dividend uitgekeerd, naast de gebruikelijke houtdeling.
 In 1870 stapte de maalschap volledig over op dividend en vanaf dat moment was de
binding tussen de maalmannen en het bos voorgoed verdwenen
Relicten
 Het meest tot de verbeelding spreken het oude opgaande loofhout, waarvan nog vele
hectares aanwezig is, en het doorgeschoten eikenhakhout in het Grevelt. Ook de
traa’s, het boshuis, de entree en de grenswallen zijn nog intact. De wegen zijn bijna
allemaal verdwenen.
 De grenspalen en doelen zijn niet meer in het terrein herkenbaar. Van andere
relicten, zoals de bosboom, het turfveld, het immenveld en de waarschijnlijk
bestaande kwekerijen, is de locatie niet meer bekend.
Deze trend van uitbreiding van de bosbouwkundige activiteiten komt overeen met de
expansiefase van de economische groei, die Nederland doormaakte vanaf 1750. Tussen
1650 en 1750 was het spanningsveld tussen bevolkingsomvang en voedselproductie
afgenomen, met als gevolg dat het prijspeil van de agrarische producten en grondstoffen
daalde. Investeringen in de maalschap waren daarmee niet rendabel. Vanaf 1750 begon de
bevolking weer te groeien en trad een tweede expansiefase in.442 Het lijkt erop dat de
maalschap hier ook van profiteerde en zich vanaf 1784 en 1800 richtte op het rendabel
maken van de gronden in de maalschap.
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Vergelijkingen met andere onderzoeken
Bij onderzoeken naar andere maalschappen werd duidelijk dat de manier waarop de
maalschappen hun gronden beheerden slechts in mondjesmaat aan ons overgeleverd is.443
Ook bij de maalschap van het Gortelsche Bos is dit het geval en het is moeilijk om een
duidelijk beeld te schetsen. Het enige onderzoek waar de resultaten van de maalschap van
het Gortelsche Bos mee vergeleken kan worden is de maalschap van het Edese Bos, dat
door De Rijk goed is onderzocht.444
Binnen de methode van verjonging die door maalschappen werd gebruikt zijn twee periodes
te onderscheiden, namelijk de periode voor 1800 waarvan de meeste onderzoekers ervan
uit gaan dat natuurlijke verjonging de algemene manier van verjongen is geweest, en de
periode na 1800, waarin voornamelijk beplant werd.445 De Rijk is het echter met deze theorie
niet eens.446 Onderbouwingen van zijn theorie vindt hij in de rekeningen van de maalschap
van het Edese Bos. Al in de eerste rekeningen uit 1680 en 1686 werden uitgaven voor eikels
lezen en uitpoten op bewerkte grond verantwoord. Ook in de maalschap van het Gortelsche
Bos worden in de eerste rekeningen uit 1749 werkzaamheden genoemd, waaronder het
graven van kuilen en het planten van heesters. Het standaardbeeld van de natuurlijke
verjonging tot 1800 kan daarmee definitief ontkracht worden.
Wat wel merkwaardig is, is dat de eerste vermelding van een kwekerij in de maalschap pas
uit 1872 stamt. Het is dan ook de vraag of de duizenden eikenheesters meteen werden
uitgeplant of dat deze eerst verder opgekweekt werden in een onbekende kwekerij. Het
ontbreken van een kwekerij is goed mogelijk, want ook in het Speulderbos waren in 1830
nog geen kwekerijen aanwezig. Vanaf 1892 kwamen op een stuk bouwland in Drie echter al
drie kwekerijen voor.447 Haaks hierop staat de melding van een kwekerij in 1700 in de
maalschap van het Edese Bos voor verjonging van eik.448 Een eenduidig antwoord over de
opkomst van kwekerijen kan daarmee nog niet worden gegeven.
Vergeleken met de maalschap van het Edese Bos liep de maalschap van het Gortelsche
Bos enkele tientallen jaren achter met het aankopen van plantsoen. In het Edese Bos werd
het eerste eikenplantsoen in 1739 gekocht, terwijl de eerste aankoop in het Gortelsche Bos
pas in 1784 geschiedde. Het eerste dennenplantsoen werd in het Edese Bos in 1778
aangekocht. De maalschap van het Gortelsche Bos kocht het eerste dennenzaad in 1800.449
Door het ontbreken van andere vergelijkbare onderzoeken is niet aan te geven of de
maalschap van het Edese Bos vroeg was met deze ontwikkeling of dat die van het
Gortelsche Bos laat was.
Een andere manier om aan nieuwe aanplant te komen was het verzamelen, of lezen, zoals
dat ook wel werd genoemd van eikels en beukennoten. In de maalschap van het Edese Bos
liet men in de kerk omroepen dat het bos zaad wilde kopen. Door de Edenaren werd het
zaad in het bos geraapt en per inhoudsmaat verkocht. Voor de maalschap van het
Gortelsche Bos zijn dergelijke verzamelmethoden niet naar voren gekomen. Wat niet
betekent dat deze niet gebruikt kunnen zijn, want sporadisch werden wel eikels aangekocht
door de maalschap.
Bij de diepte van het spaden en het spitten is wel een goede vergelijking te maken. In het
Edese Bos werd bij de aanleg van eikenhakhout eerst de grond diep gerioold tot op een
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diepte van 2 tot 4 voet, dat is ongeveer 60 tot 120 cm. In het Gortelsche Bos was dit 3 voet
voor eikenhakhout. In beide maalschappen werd 2 tot 4 voet diep gespit voor de aanleg van
opgaand loofhout en tot 1 voet gespit bij het spaden.450 Aan grondbewerking werd in het
Edese Bos een groot belang toegekend en er werd veel geld aan besteed. Ook in het
Gortelsche bos was dit het geval. Over plantdichtheden zijn van beide maalschappen
nauwelijks gegevens voorhanden.
De omlooptijd van het opgaand loofhout is iets wat uit andere onderzoeken niet naar voren
komt. De enige aanwijzing die inzicht geeft in het kapmoment van de opgaande bomen geeft
De Laveleye in 1867 met een periode van 50-55 jaar.451 Een andere, indirecte aanwijzing
voor de omlooptijd van opgaande bomen is te halen uit de archieven van de Rheder- en
Worth-Rhederbossen. Deze bossen werden in 1660 en 1662 voor respectievelijk veertig en
zestig jaar gesloten, niet alleen voor vee, maar ook voor kap en plaggenwinning. Het sluiten
van het bos zal een laatste poging zijn geweest het bos te redden.452 Maar de vraag is hier
of deze veertig en zestig jaar ook een indicatie van de omlooptijd zijn in een bos? In de
maalschap van het Gortelsche Bos kwam de enige aanwijzing voor het kapmoment uit 1902,
waar van een kap met een doorlooptijd van tachtig jaar werd uitgegaan. De jaartallen liggen
echter te ver uit elkaar om deze goed met elkaar te vergelijken.
In 1813 schakelde het Edese bos over van plenterkap naar kaalkap, waarbij kapvlaktes
werden aangewezen. De reden hiervoor was dat bij plenterkap het jonge plantsoen te veel
door de oude bomen verdrukt werd.453 In de maalschap van het Gortelsche Bos is deze
kaalkap voor opgaand loofhout echter nooit uitgevoerd. De dennenopstanden werden wel
met een kaalkap geoogst.
Ook het uitbetalen van het dividend kan alleen vergeleken worden met de maalschap van
het Edese Bos. 454 Hieruit bleek dat tot aan het einde van de zeventiende eeuw een
tweejaarlijkse deling van hout de gewoonte was. Vanaf dat moment kwam er een jaarlijkse
deling in geld bij, die uitdeling der penningen genoemd werd. Dit systeem, waarbij zowel
hout als geld aan de eigenaren werd uitgekeerd bestond tot 1753. Na 1753 werd al het hout
openbaar verkocht en de winst aan de eigenaren uitgekeerd. De maalschap van het
Gortelsche Bos bleek bij deze ontwikkeling meer dan honderd jaar achter te lopen. In 1803
werd naast de houtdeling het eerste dividend uitgekeerd. Na 1870 stapte de maalschap
definitief over op alleen een uitkering van dividend. Wederom is het door het ontbreken van
andere vergelijkbare onderzoeken niet aan te geven of de maalschap van het Edese Bos
vroeg was met deze ontwikkeling of dat die van het Gortelsche Bos laat was.
De bosturf, het onderhoud van de wegen, de brandbestrijding, de jacht, de imkerij en de
bosbessenpluk zijn niet vergelijkbaar met andere onderzoeken naar de Veluwse
maalschappen. De reden hiervoor is dat in andere onderzoeken nog niet uitgebreid verslag
is gedaan van dit overige grondgebruik in een maalschap. Toekomstige onderzoekers
zouden op deze thema’s hun pijlen kunnen richten, zodat vergelijkingsmateriaal beschikbaar
komt.
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5. Epiloog; De periode 1907-2010
De laatste honderd jaar zwaaide niet de maalschap de scepter over het Gortelsche Bos,
maar waren dat houtvesters in opdracht van de Koninklijke familie. In deze epiloog wordt in
vogelvlucht behandeld hoe het bezit in handen van koningin Wilhelmina kwam en hoe het
grondgebied van de maalschap zich vanaf 1907 ontwikkeld heeft.

5.1 Overname door het Koninklijk Huis
De maalschap is aan het einde van de negentiende eeuw veranderd van een groep
maalmannen, die jaarlijks hout voor eigen gebruik en doorverkoop uit het bos haalde, naar
een groep aandeelhouders die een zo hoog mogelijk dividend nastreefden. Door de lage
houtprijzen werden de inkomsten echter steeds lager. Daarnaast werd de opkomst van de
aandeelhouders op de jaarlijkse vergadering minder, omdat met dividend er geen noodzaak
was om het bos fysiek te bezoeken. En door het achterwege blijven van jonge aanwas onder
de aandeelhouders werd de gemiddelde leeftijd steeds hoger. De naamloze vennootschap
dreef echter door op een kleine kern aandeelhouders, die wel geïnteresseerd waren in
bosbouw, maar het leek een situatie, die niet oneindig door kon kabbelen. Niet alleen de
maalschap van het Gortelsche Bos verkeerde in deze toestand ook de andere Veluwse
maalschappen hadden het moeilijk. In 1860 werd op het XVe Nederlandsch Landhuiskundig
Congres in Amersfoort gemeld: “De minder gunstige toestand, waarin nog enkele groote
bosschen verkeeren, werd door sommige leden toegeschreven aan [het] gemeenschappelijk
bezit en aan [de] zeer weinig wetenschappelijke behandeling […].”455 Het lijkt er daarmee op
dat de maalschappen ingehaald werden door een nieuwe lichting boseigenaren, omdat hun
organisatie te ouderwets en te log was om met de vernieuwing binnen het bosbeheer in de
negentiende eeuw mee te komen.
Evenwijdig aan deze ontwikkelingen begonnen koningin Wilhelmina en prins Hendrik hun
gronden rondom paleis Het Loo in Apeldoorn uit te breiden door markegronden en
maalschappen op te kopen. Beide ontwikkelingen zouden uiteindelijk bij elkaar komen en
daarmee kwam de eeuwenlange geschiedenis van de maalschap ten einde. Tussen 1901
en 1914 verdubbelde het koninklijk echtpaar de omvang van Kroondomein Het Loo door
ruim 5.000 hectare woeste heidegrond aan te kopen, die zij vervolgens voor een groot deel
liet bebossen. Koningin Wilhelmina schreef aan haar moeder Emma dat ze haar echtgenoot
iets te doen wilde geven. Prins Hendrik mocht zich namelijk niet met staatszaken bemoeien,
maar had wel veel verstand van jagen en van bosbouw.456
De overname van de maalschap door koningin Wilhelmina begon op het moment dat
rentmeester Tutein Nolthenius voor haar in korte tijd aandelen begon op te kopen. In oktober
1906 had zij al 221/8 aandelen opgekocht, waarbij soms 4.000 gulden per aandeel werd
betaald. In datzelfde jaar kwam voor het eerst het verzoek voor totale aankoop van de
maalschap van H.M. de Koningin binnen. Het bestuur besloot om eerst het bod van de
koningin af te wachten en daarna een bestuursvergadering in Epe te beleggen. In deze
vergadering konden één of meerdere deskundigen worden benoemd aan wie werd
opgedragen de waarde van de totale houtmassa in het bos te schatten en daar de waarde
van de grond bij op te tellen. Op die manier kon de waarde van het bos berekend worden en
een tegenbod worden gedaan.457
Op donderdag 15 november 1906 had het bestuur de afgesproken bestuursvergadering in
Hotel ’t Wapen van Epe in Epe om 11 uur ’s ochtends belegd, want rentmeester Tutein
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Nolthenius had namens koningin Wilhelmina een bod van 151.875 gulden uitgebracht (afb.
45). De boswachter had daarna de waarde van het opgaand hout getaxeerd, waarna de
heer Mulder een berekening maakte voor de totale waarde van het bos en beiden heren
kwamen tot een heel ander totaalbedrag:458
Jonge beuken en eiken
Oudere bomen
Dennen
Dennen op de beukenvakken
Kluitdennen
Dennen in ’t Grevelt
Totaal opgaand hout
Eikenhakhout
637 ha bosgrond a fl. 150,Jachtrecht
Huis met rechten in buurtgronden
Kwekerij
Totaal

fl. 7.955,- 75.712,- 29.860,- 6.546,- 1.384,900,----------fl. 122.357,- 30.000,- 95.550,- 21.000,- 6.000,800,----------fl. 275.707,-

Op woensdag 28 november 1906 werd een buitengewone aandeelhoudersvergadering
ingelast. De heer Tutein Nolthenius was met 221/8 aandelen aanwezig, maar had slechts het
maximale van drie stemmen in de vergadering. In totaal waren nog dertien andere
aandeelhouders aanwezig waardoor het aantal aanwezige aandelen op 435/8 aandelen en
23 stemmen kwam. Het bestuur had de vraagprijs inmiddels bijgesteld naar 250.000 gulden
voor het gehele grondgebied met opstand en Boshuis. Daarnaast moest boswachter
Slijkhuis zijn baan behouden en de huur van het jachtrecht moest tot het einde van
jachtseizoen 1910/11 doorlopen.459
De heer Tutein Nolthenius meende dat de taxatie te hoog was uitgevallen, maar één van de
sprekers gaf aan dat wanneer iemand uitsluitend uit liefhebberij gronden in bezit wilde
hebben, in dit geval voor de jacht en aangesloten grondbezit, deze altijd hoog boven de
werkelijke waarde betaald moesten worden. De spreker wilde dan ook liever meer dan
minder als 250.000 gulden vragen.460 De voorzitter bracht daarop in stemming of de
koopsom voor het Gortelsche Bos vast te stellen was op 250.000 gulden, wat neer kwam op
4.938 gulden per aandeel: 13 stemden voor, 1 tegen en 6 blanco.461 Koningin Wilhelmina
moest nog enkele maanden op alle schriftelijke verklaringen van de aandeelhouders
wachten, maar op 1 februari 1907 was het dan toch zover. Op dat moment besloot de
gemeenteraad te Elburg als laatste om de verkoop van 4½ aandeel van het
Schipluidenfonds aan de koningin goed te keuren.462 De overname van de gronden van de
maalschap door de koningin werd in december echter al in vele kranten gepubliceerd,
waaronder de Nieuwe Tilburgsche Courant, het Rotterdams dagblad en de Amersfoortse
Courant.463
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Afb. 45: In hotel-cafe Het Wapen van Epe kwam op 28 november 1906 het eeuwenoude bezit van

de maalschap van het Gortelsche Bos tot een einde. De maalschap was ooit begonnen om het
bos tegen overbekapping te beschermen, maar eindigde als een naamloze vennootschap, die
dividend uitkeerde aan haar aandeelhouders.

5.2 Beheermaatregelen
Als het aan prins Hendrik had gelegen was het hele Kroondomein vol geplant met
snelgroeiende bomen. Prins Hendrik liet op de verworven heide rechte wegen aanleggen om
de bosbouwpercelen te verkavelen, de gronden diepploegen en inplanten met voornamelijk
grove den.464 Voor dit doel werden in 1907 de nieuwe privébezittingen onder één beheer
gesteld en het gebied ingedeeld in drie houtvesterijen met elk twee boswachterijen. Het
grondgebied van de maalschap werd ingedeeld bij de boswachterij Gortel. Voor de jacht
werd in 1916 naast het Boshuis een jachthuis gebouwd. In WOII bouwden de Duitsers er
een blokhut bij. Deze blokhut is nu nog door Kroondomein Het Loo in gebruik.
Opgaand loofhout
Dat er toch heidevelden en oude malenbossen over zijn gebleven is te danken aan koningin
Wilhelmina. De koningin bekommerde zich om de inrichting van het landschap en hield van
uitgestrektheid. Ze had weinig op met rechte paden en bomen en voorkwam dat haar
echtgenoot korte metten maakte met de oude malenbossen en eikenhakhoutbossen van de
maalschappen.465 Jaap Spek was tussen 1954 en 1995 opperboswachter in de boswachterij
Gortel en geeft aan dat er in het oude beukenbos inderdaad weinig beheerd werd. Toen hij
in dienst kwam was Wilhelmina al afgetreden, maar hij geeft aan dat zij zich tot aan haar
dood in 1962 bezig hield met het beheer in de boswachterij Gortel. Koningin Juliana, en later
koningin Beatrix, hielden zich minder bezig met de bosbouw.
De opperhoutvesters gaven wel aan dat de gronden waarop de oude beuken stonden de
beste gronden voor de bosbouw waren, maar koningin Wilhelmina wilde er niet aan om haar
oude loofbossen op te geven. Opperhoutvester Brantsma voerde aan de Lankertsweg nog
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wel een groeitest met lariks op oud beukenbos uit, maar hij heeft dit nooit uit kunnen
breiden.466
Iemand die dat ook opviel was B.J. Schoenmaker. Hij liep in 1948 stage in de boswachterij
Gortel en zijn opdracht bestond uit het inventariseren van alle grove dennenbos ten behoeve
van een komend bedrijfsplan. Over de oude loofbossen schreef hij: “Het Gortelsche bos
bestaat uit een loofhoutkern die zich voornamelijk over de betere gronden uitstrekt. De
belangrijkste houtsoort is hier de beuk, waar we echter in het algemeen kunnen roepen, dat
de stamvorm doorgaans slecht is. De eiken die we ook op deze gronden hebben, munten
meestal juist uit door een goede stamvorm, zowel zomer- als wintereik. Het is wel jammer te
noemen dat juist op de goede gronden dit oude boombos voorkomt, d.w.z. dat de beste
gronden de minste opbrengst geven, […]. Uit sociaal-economisch oogpunt is dit natuurlijk
niet in de haak. De hoogste waarde die deze bossen hebben, zijn dan ook die uit recreatief
oogpunt bezien. Er zijn echter gedeelten waar wij een goed aangelegd en onderhouden
cultuurbos zouden prefereren voor de talloze kromme beuken.”467

Afb. 46: Deze foto is dichtbij het Boshuis genomen aan het begin van de twintigste eeuw. Op de

achtergrond zijn beuken te zien, die op dat moment nog relatief jong waren en tegenwoordig
deel uitmaken van de boombossen.
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De kromme beuken werden overigens wel aangepakt door de boswachters, want tot aan de
jaren tachtig werden de rechte beuken vrijgesteld om op die manier kwaliteitshout te kunnen
maken. In de jaren tachtig kwam een ommekeer in dit beheer en besloot opperhoutvester
Kuper dat het opgaande loofhout te eenvormig was geworden. De gemiddelde boom moest
daarom uit het bos worden gehaald, zodat alleen de dikke en dunne beuken en eiken
overbleven.468

Afb. 47: In dit gedeelte van het opgaande loofhout van de maalschap, naast het Boshuis, zijn
redelijk kromme beuken overgebleven. Lang werd gedacht dat de bijzondere vorm van deze
dansende beuken veroorzaakt werd door alleen de rechte bomen te kappen, zodat de kromme
bleven staan. Tegenwoordig gaat men ervan uit dat de kromme beuken de herinnering zijn aan
de eikenbossen waarin de beuken oorspronkelijk stonden. Doordat eikenkronen zonlicht
doorlieten, groeiden de jonge beuken naar de lichte plekken toe, in plaats van recht omhoog.
De afgelopen eeuw kregen echter de beuken de overhand, waardoor de lichtminnende eiken
het moesten afleggen.

In de beginperiode van Spek stonden veel meer eiken in de oude malenbossen dan
tegenwoordig het geval is. Doordat de eiken door de schaduw van de beuken te weinig licht
kregen gingen de meeste van nature dood. Enkele eiken werden vrijgesteld, zodat ze door
konden groeien. Natuurlijke verjonging trad bijna niet op in de vakken met opgaand loofhout,
doordat de wildstand zo hoog was. Zelfs na mastjaren ontkiemde er weinig en wat er
ontkiemde werd onmiddellijk weer opgegeten. Daarnaast was er een grote schaduwdruk
door de beukenbomen, zodat van een kruidlaag en struiklaag geen sprake was.469
Van al het boombos bestaat in Nederland nog maar zo’n 600 hectare en hiervan ligt 165
hectare in Kroondomein Het Loo, met name in de oude malenbossen van de Uddeler
Heegde en het Gortelsche Bos. De beuken hebben echter bijna hun maximale leeftijd van
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ongeveer 250 jaar bereikt en vallen van ouderdom uit elkaar. Deze levende relicten van de
maalschap zullen daarmee binnen enkele decennia definitief verdwenen zijn.470
Eikenhakhout
In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd een eikenhakhoutomvormingssubsidie in het leven geroepen. Ook in het Gortelsche Bos was dit de bedoeling
en de overgebleven spaartelgen in het Grevelt werden aangewezen om plaats te maken
voor snelgroeiende exoten als douglas en lariks. Opperboswachter Spek zag deze
omvorming echter niet zitten en wilde liever het oude eikenhakhoutbos bewaren. In overleg
met de opperhoutvester werd daarom van de omvorming in het Grevelt afgezien.471 In de
decennia daarvoor werd echter wel zonder omvormingssubsidie hakhout omgevormd of
vermengd met naaldhout: Schoenmaker schrijft hierover: “Ook komt men in en om deze kern
nog vrij veel hakhout tegen. Dit wordt en is voor een deel omgezet in opgaand bos door
middel van spaartelgen, waarbij veel gemengd is met grove den.”472 Spek vertelde dat
enkele eiken voor de mast in het grove dennenbos konden blijven staan en zo het wild in
voedsel konden voorzien.473
In 1954 was alleen in het Grevelt nog een groot aaneengesloten eikenhakhout perceel te
vinden. En vanaf 1954 werd er weinig tot niets meer in dat perceel gedaan. De stoven waren
allemaal op enen gezet en konden rustig uitgroeien tot volwassen bomen. Onder
opperhoutvester Kuper is nog éénmaal geprobeerd om het oude eikenhakhout in het Grevelt
weer nieuw leven in te blazen, door ze opnieuw af te zetten, maar de eiken bleken te oud te
zijn om weer opnieuw uit te lopen. De struiklaag onder de spaartelgen was voornamelijk
bezet met bosbesstruiken. De overige opslag werd opgegeten door het wild. Het meest
noordelijke stuk van het Grevelt werd door koningin Juliana verkocht om de medewerkers
van de Koninklijke houtvesterij in te kopen bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.474
Naaldbossen en heide
Al meteen nadat de gronden in het bezit van de koningin waren gekomen begon prins
Hendrik met het aanleggen van naaldhoutpercelen (afb. 49). De maalschap van het
Gortelsche Bos was al begonnen met het aanplanten van grove den en prins Hendrik vulde
de overgebleven heidevelden voor het grootste gedeelte op. In en om het Gortelsche bos
betekende dit het einde van ruimtelijke vergezichten en een nieuwe structuur met rechte
wegen en bosvakken. Daarna werden geen nieuwe naaldhoutpercelen meer aangelegd.475
De percelen werden om de drie jaar gedund en na zestig tot honderd jaar kwam er dan een
kaalkap. Deze percelen werden vervolgens weer ingezaaid. Ook de stormvlaktes, die
ontstonden in het seizoen 1972/1973 werden ook weer ingezaaid. Oude grove den
opstanden uit de tijd van de maalschap zijn door de kaalkapmethodiek niet meer aanwezig.
Vanaf de jaren tachtig werd niet meer gezaaid, maar gekozen voor natuurlijke verjonging in
combinatie met bodembewerking, zonder enige vorm van bemesting. Onder de grove
dennen groeiden vooral bosbessen en vanaf de jaren tachtig werd geprobeerd meer
loofhout in de naaldhoutbossen te brengen door eikels te strooien of in te planten.476
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Afb. 48: Wedstrijden in houtzagen door personeel van de boswachterij Gortel bij de Blokhut, die

tegenover het Boshuis van de maalschap ligt, in 1948.

De overgebleven heidevelden hoefden nauwelijks beheerd worden door de boswachterij,
omdat de hoge wildstand alle opslag opat. Wanneer de heide toch door groeide dan werd
deze gemaaid en gebruikt als fundering voor drainagebuizen of als voedsel aan dierentuinen
geleverd. Sporadisch kwam er een schaapskudde op de heides te lopen en af en toe werd
opslag met mankracht verwijderd.477
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Afb. 49: Op deze Bonnekaart (nummer 373) uit 1915 vallen de rechte wegen en de aanleg van

naaldbossen (donkergroen) meteen op. Binnen de grenzen van de voormalige maalschap
werden vooral overgebleven heidevelden ingezaaid met dennenzaad. Daarna werden ze
beheerd volgens de kaalkapmethodiek met bezaaiing, totdat de boswachterij in de jaren
tachtig weer overging op natuurlijke verjonging met moederbomen en grondbewerking.
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6. Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
Het natuurlijke landschap
Het voormalig grondgebied van de maalschap van het Gortelsche Bos ligt, net als alle
andere Veluwse maalschappen, bovenop de stuwwal van het Veluwemassief. Het heeft
daarmee in hoofdlijnen slechts één grotere landschapseenheid, namelijk hoge stuwwal.
Binnen de hoge stuwwal wisselen witte en bruine zanden elkaar af, in bredere en smallere
banen volgens de strekkingsrichting van de stuwwal. De witte zanden zijn leemarm en
daarmee mineralogisch arm. De bruine zanden zijn daarentegen iets leemrijker. Deze
bodemkundige onderverdeling correspondeert met de latere vegetatie- en
bewoningsgeschiedenis van het gebied. Ze waren de aantrekkelijkste plek voor beiden om
zich te vestigen. Vanaf de Vroege Middeleeuwen kwam de maalschap opzetten.
Organisatie in de periode 1618-1906
Tussen 1618 en 1906 is een geleidelijke vervreemding tussen de maalschap en het fysieke
bos waar te nemen. Het lijkt erop dat vanaf de zeventiende eeuw uitheemse maalmannen in
aantal toenemen en meer invloed kregen in de maalschap. Het is een tijd van economische
groei in Nederland, waarin de prijs van grondstoffen stijgt en het aantrekkelijk is om te
investeren in maalschappen. De maalschap maakte daarna een ontwikkeling door van een
organisatie waarbij houtdeling voor eigen gebruik voorop stond naar een organisatie waarin
kapitaal en dividend centraal stonden. Het aantal maalmannen loopt in deze tijd terug, de
maalschap breidde haar eigen aandelen uit, kapitaal werd opgebouwd en dividend
uitgekeerd. In 1870 stapte de maalschap volledig over op dividend en was de binding tussen
de maalmannen en het bos voorgoed verdwenen.
Beheer in de periode 1749-1906
In lijn met de ontwikkeling van de organisatie maakte ook het beheer in de periode tussen
1749 en 1906 een ontwikkeling door waarbij kapitaal voorop stond. Alle ingrepen wezen
erop dat de maalschap rendabeler moest worden. Oorspronkelijk stond het opgaande
loofhout en hakhout op de bruine zanden en lag de heide op de witte zanden. Tussen 1784
tot 1881 werd een actief verjongings- en uitbreidingsbeleid van het eikenhakhout gevoerd en
een gevolg daarvan was dat het opgaande loofhout en de heide afnamen. Vanaf 1800 kwam
hier ook nog het inzaaien van naaldhout bij. Dit werd vooral aangelegd op de armere, witte
zanden. Tegelijkertijd kwam de afzetmarkt voor bosturf opzetten, werd de jacht in 1852
geprivatiseerd, daalden de inkomsten van het immenveld en nam vanaf 1887 de
bosbessenpluk een hoge vlucht. Deze trend van uitbreiding van de bosbouwkundige
activiteiten kwam overeen met de tweede expansiefase van de economische groei, die
Nederland doormaakte vanaf 1750.
Relicten
Ondanks meer dan 100 jaar beheer door het Koninklijk Huis herbergt het voormalig
grondgebied nog veel relicten uit de tijd van de maalschap. Het meest tot de verbeelding
spreken het oude opgaande loofhout, waarvan nog vele hectares aanwezig is, en het
doorgeschoten eikenhakhout in het Grevelt. Ook de traa’s, het boshuis, de entree en de
grenswallen zijn nog intact. De wegen zijn echter bijna allemaal verdwenen. Van andere
relicten, zoals de bosboom, het turfveld, het immenveld en de waarschijnlijk bestaande
kwekerijen, is de locatie niet meer bekend.
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Bijdrage aan de wetenschap
Op primaire bronnen was het de eerste keer dat de financiële ontwikkeling van een
maalschap doorzocht werd en dat hierbij een relatie met het loskomen tussen maalschap en
buurschap gezocht werd. Niet voor de eerste keer, maar zeker zo belangrijk is dat er wat
betreft beheer nu een tweede rapport ligt naast het rapport van J.H. de Rijk uit 1985. Tevens
is het de eerste keer dat de ontwikkeling van de jacht op het grondgebied van een
maalschap beschreven wordt. De loting van een houtdeling is ook voor de eerste keer
uitvoerig beschreven. Haasloop Werner had dit in 1863 weliswaar al een keer voor het
Puttense Bos gedaan, maar door meerdere bronnen te raadplegen kon de delingen van het
Gortelsche Bos verder worden uitgewerkt.
Daarnaast is het voor de modelvorming van maalschappen belangrijk dat duidelijk werd dat
in 1832 slechts veertig procent van de oppervlakte met opgaand loofhout was bedekt. Zestig
procent had een ander grondgebruik. Of dit voor alle maalschappen het geval is geweest
moet uit toekomstig onderzoek duidelijk worden, maar geeft wel aan dat de beeldvorming,
dat maalschap en malenbos één zijn, moet worden bijgesteld.
Andere resultaten werden vergeleken met eerder verschenen publicaties over
maalschappen. De belangrijkste uitkomsten van de vergelijking zijn:
Organisatie
In navolging van Löhnis in 1897 wordt, voor het loskomen van de maalschappen van de
buurschappen, dezelfde periode gesignaleerd, namelijk het begin van de zeventiende eeuw.
Het standaardbeeld dat de maalschappen bestuurd werden door twee holtrichters en vier
gecommitteerden gaat voor de maalschap van het Gortelsche Bos niet op. Bij de maalschap
van het Gortelsche Bos ontbraken de gecommitteerden in de organisatie, maar werd dit
werk gedaan door de boswachters, die geen maalman waren. Een ander standaardbeeld
was dat wanneer een maalman meerdere aandelen in het bezit had, dit dan niet betekende
dat hij ook meerdere stemmen kon uitbrengen, blijkt ook niet te kloppen. In de maalschap
van het Gortelsche Bos wordt aan het einde van de negentiende eeuw duidelijk dat het
bezitten van drie aandelen of meer recht gaf op drie stemmen. Hoever dit terug gaat is
echter niet bekend.
Beheer
De meeste onderzoekers gingen ervan uit dat vóór 1800 de maalschappen zich alleen
richtten op natuurlijke verjonging. De Rijk toonde in 1985 aan dat dit niet voor de maalschap
van het Edese Bos geldde. Ook bij de maalschap van het Gortelsche Bos werden al, vanaf
de eerst bekende rekeningen uit 1749, eerder kuilen gegraven en heesters geplant. Het
standaardbeeld van de natuurlijke verjonging tot 1800 kan daarmee definitief ontkracht
worden.
Vergeleken met de maalschap van het Edese Bos liep de maalschap van het Gortelsche
Bos enkele tientallen jaren achter met het aankopen van plantsoen. In het Edese Bos werd
het eerste eikenplantsoen in 1739 gekocht, terwijl de eerste aankoop in het Gortelsche Bos
pas in 1784 geschiedde. Het eerste dennenplantsoen werd in het Edese Bos in 1778
aangekocht. De maalschap van het Gortelsche Bos kocht het eerste dennenzaad in 1800.
Door het ontbreken van andere vergelijkbare onderzoeken is niet aan te geven of de
maalschap van het Edese Bos vroeg was met deze ontwikkeling of dat die van het
Gortelsche Bos laat was.
Bij de diepte van het spaden en het spitten is wel een goede vergelijking te maken. In het
Edese Bos werd bij de aanleg van eikenhakhout eerst de grond diep gerioold tot op een
diepte van 2 tot 4 voet, ongeveer 60 tot 120 cm. In het Gortelsche Bos was dit 3 voet. In
beide maalschappen werd 2 tot 4 voet diep gespit voor de aanleg van opgaand loofhout en
tot 1 voet gespit bij het spaden. Vooral archeologisch gezien is de diepte van het spitten
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interessant, omdat het de kans op een gave ondergrond reduceert. Het beeld dat
malenbossen archeologische schatkamers is daarmee te relativeren.
De omlooptijd van het opgaand loofhout is iets dat uit andere onderzoeken bijna niet naar
voren komt. Alleen De Laveleye geeft in 1867 een omlooptijd van 50-55 jaar. In de
maalschap van het Gortelsche Bos werd in 1902 een omlooptijd van tachtig jaar genoteerd.
Ze liggen te ver uit elkaar om harde conclusies te trekken.
Ook het uitbetalen van het dividend kan alleen vergeleken worden met de maalschap van
het Edese Bos. Deze stapte al aan het einde van de zeventiende eeuw over op dividend
naast de tweejaarlijkse deling van hout. De maalschap van het Gortelsche Bos deed dit pas
in 1803. Het Edese Bos was toen al vijftig jaar overgestapt op volledige dividenduitkering.
Het Gortelsche Bos stapte in 1870 definitief over op alleen dividenduitkering. Wederom is
het door het ontbreken van andere vergelijkbare onderzoeken niet aan te geven of de
maalschap van het Edese Bos vroeg was met deze ontwikkeling of dat die van het
Gortelsche Bos laat was.
Mogelijkheden voor vervolgonderzoek
De belangrijkste kans voor vervolgonderzoek naar de geschiedenis van de maalschap van
het Gortelsche Bos biedt de hypothese dat de maalschap tussen 1600 en 1650 los komt van
de buurschap, doordat steeds meer buitenmalen zich inkopen. De schildschattingen tussen
1624 en 1644 geven daar de eerste aanzet toe, maar met vervolgonderzoek kan dit
belangrijke proces beter onderbouwd worden en inzichtelijk worden gemaakt. Dit zou niet
alleen voor de maalschap van het Gortelsche Bos kennis opleveren, maar een kennislacune
opvullen voor maalschappen op de Veluwe in het algemeen.
Ondanks dat met dit rapport een tweede rapport over beheer in de maalschappen is
verschenen blijven de resultaten gering. Wanneer in de toekomst meer van deze
onderzoeken over andere maalschappen beschikbaar komen, kan het beheer van
maalschappen in het algemeen inzichtelijker worden.
Verder bieden de archieven, die in dit rapport behandeld zijn, voldoende aanknopingspunten
om de menselijke kant van de maalschap te laten zien. Wie waren de maalmannen, wat was
hun functie in de maatschappij, welke generaties maalmannen volgden elkaar op, welke
personen hadden in welke periode de meeste invloed in de maalschap, etc. Allemaal
vragen, die niet behandeld zijn in dit onderzoek, maar waar wel voldoende informatie voor
beschikbaar is.
Dit geldt, zij het in mindere mate, ook voor de veldnamen, die in de maalschap voorkwamen.
In dit onderzoek is voornamelijk voortgeborduurd op eerdere publicaties, maar gaandeweg
het onderzoek werd duidelijk dat hier nog een slag te slaan valt, zowel bij de inventarisatie
als bij de verklaring van de veldnamen.
Als laatste voor de maalschap van het Gortelsche Bos is het interessant om nog duidelijker
te analyseren welke ontwikkeling het grondgebied na 1907 heeft doorgemaakt. De epiloog in
dit onderzoek heeft daar de eerste aanzet voor gegeven. Ook hier zijn nog voldoende
gegevens voor aanwezig in de archieven, in het veld en bij oud-medewerkers van de
Koninklijke Houtvesterij.
Voor maalschappen in het algemeen missen tot nu toe nog gegevens over de overgang van
het publiek- naar privaatrecht. Hoe gebruikten de maalschappen vóór 1798 hun recht en op
welke manier beleefden ze de overgang? Belangrijk is om parallellen te zien met de
markegenootschappen.
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De bosturf, het onderhoud van de wegen, de brandbestrijding, de jacht, de imkerij en de
bosbessenpluk zijn niet vergelijkbaar met andere onderzoeken naar Veluwse
maalschappen. Er is namelijk nog geen uitgebreid verslag is gedaan van dit overige
grondgebruik in een maalschap. Toekomstige onderzoekers zouden op deze thema’s hun
pijlen kunnen richten, zodat vergelijkingsmateriaal beschikbaar komt.
Tot slot
De relicten van de maalschappen bestaan vooral uit, tot de verbeelding sprekende, oude
beukenbossen van “dansende bomen”. Het is daarmee vooral het levend erfgoed dat nog
herinnert aan de eeuwenoude maalschappen op de Veluwe. De beuken zijn echter bijna aan
het einde van hun levenscyclus en zullen binnen enkele decennia verdwijnen. De vraag voor
de toekomst is dan ook of we het levend erfgoed in stand houden door opnieuw aan te
planten en daarmee (gedeeltelijk) het bosbeheer van de maalschap weer overnemen of dat
we de oude beukenbossen in elkaar laten storten en voorgoed laten verdwijnen. Wat dan
nog rest zijn rapporten, zoals deze, waarin een glimp van de oude maalschappen kan
worden opgevangen, maar waar niet meer het gevoel van de oude organisaties kan worden
beleefd door tussen hectares kromme beuken en eikenhakhoutstoven te wandelen en relict
na relict te ontdekken. Voor de fysieke herinnering aan de maalschappen is het wat dat
betreft twee voor twaalf.
Als laatste staat nog het vraagstuk vanuit het theoretisch kader open: “Kunnen de
gemeenschappelijke gronden, en de maalschap van het Gortelsche Bos in het bijzonder,
model staan voor de huidige maatschappelijke vraagstukken?” Een sluitend antwoord op
deze vraag is niet te geven, maar de lange termijntrend is wel te volgen en daar kan lering
uit worden getrokken. Binnen de maalschap van het Gortelsche Bos was een belangrijk
omslagpunt dat uitheemse maalmannen meer invloed kregen op de van oorsprong
gemeenschappelijke boerengronden. Buitenstaanders werden dus toegelaten, indien ze
genoeg geld mee brachten om zich in te kopen. Zij zorgden voor een nieuwe ontwikkeling
binnen het bosbeheer en maakten de gronden rendabeler. Toch bleef de maalschap
uiteindelijk stilstaan. Al in de negentiende eeuw werd deze trend voor de Veluwse
maalschappen gesignaleerd op het XVe Nederlandsch Landhuiskundig Congres in
Amersfoort: “De minder gunstige toestand, waarin nog enkele groote bosschen verkeeren,
werd door sommige leden toegeschreven aan [het] gemeenschappelijk bezit en aan [de]
zeer weinig wetenschappelijke behandeling […].”478 De maalschappen werden ingehaald
door een nieuwe lichting boseigenaren, omdat hun organisatie te ouderwets en te log was
om met de vernieuwing van het bosbeheer in de negentiende eeuw mee te komen.
Eeuwenlang had de organisatie van de maalschap de gemeenschappelijke gronden kunnen
beschermen tegen overexploitatie, maar in de negentiende eeuw werden ze ingehaald door
de tijd. Het was niet zo dat de maalschap, zoals Hardin het in 1968 schetste, zichzelf
vernietigd had, maar hun ouderwetse manier van beheren had ze onrendabel gemaakt.
Onrendabel in de ogen van een samenleving die constante groei wilde doormaken en waar
stilstand achteruitgang was.
Deze trend van stilstand is nog niet zichtbaar bij de internationale, collectieve goederen.
Sterker nog: de reglementen zijn nog niet eens voldoende scherp opgesteld en de aandelen
zijn nog niet verdeeld. Wel zijn er een hoop buitenstaanders die zich reeds hebben
ingekocht. Dat het proces reeds in gang is gezet kan niet meer worden teruggedraaid, maar
onze samenleving zou er goed aan doen om uiteindelijk tevreden te zijn als ons
gemeenschappelijke bezit, door het juiste reglement, tot stilstand komt en geen groei meer
door hoeft te maken. Stilstand is dan vooruitgang geworden. Dat is de enige manier om te
ontkomen aan de “tragedy of the commons”.
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Bijlage 1 – Het reglement van de maalschap uit 1618
Reglement van het Gortelsche Bos uit het malenboek van 1618479
Deze nabeschreven articulen siin van de malen der Gorteler bus tot vordeel van dien onderteickent,
daermede belovende samtlick wat se inholdende binnen na te komen.
Als men holtsprake holt so sal men die lesen voor die malen, daermit dat nimant onwetenheyt hebbe
voor te wenden.
1. In den eersten siin die gemene malen overcomen dat ghien holtrichter noch malen enich
ongedeelt holt, opte struicken binnen traes staende, mogen wechgeven ofte vercopen; ende
daer buiten tot vordeel van haer selfs end niet van anderen te gebruicken.
2. Oick en sal nimandt enich gedeelt holt ofte angeslagen als dat gestort ofte nedergehouwen is
in den bus aen stucken sagen, houwen nog korten mogen, by dat den eygenaer verboeren
sal het holt, unde die pachters twintich olde schilt.
3. Item oick ghien holt op den stammen staende te mogen bleeken ofte schellen, by to
verboeren tien dalers.
4. Dat sich oick nimant onderstaen sal enich togedeelt holt, dat in den herbst, winter ofte Mey
aengeslagen ofte gelotet is, langer in den bus to laten staen, het boecken voor den Mey, het
eicken voor den uytgaenden Mey, dat het alsdan tsamen van den stammen sal siin
nedergehouwen inde voor ste Johan uyt den bus te siin; alles by verlos des holts dat na
voors. Tyden, een ieder int syne, in den bus bevonden sal worden.
5. Ende so sich daerenboven imant onderstonde na de voors. Tyden enich togedeelt holt uyt
den bus to vervueren, die sal daeran verbrueckt hebben van een ider hindert bomen ses
dalers.
6. Nimant sal enige vrembden dan mit vereren tot maelluden mogen maecken, by verbroeckt to
hebben viiftich gulden, ende daerenboven wesende noch de malen die naeste tot de coop.
Op den 26 September 1623 is by de malen eenparich goetgevonden dat
tselve oick in buitscap plaets sal hebben; in welkcken val die malen tgoet,
waervoor enoch holt verbuitet sal siin, by onpartidigen sullen mogen laten
weerderen ende voor sodanigen priis tverbuitede holt aen haer nemen.
7. Die malen sullen den anderen getrouwelick helpen alle bruecken, tot bescherminge de bus
vallende, melden ende inne to helpen winnen, unde dat se oick voor diegene, die gebrueckt
hebben, niet mogen bidden, by die bruecke van elcke mense vier dalers.
8. Item so oick enich ongedeelt holt steelde sal ontmaelt siin, unde siin holt van die eerste
vallende deilinge sullen die gemene malen genieten; unde sal dieselve, die sulcke overhege
gedaen heeft, daerenboven verbrueckt heben viifendtwintich dalers, die hem sonder enige
genade sullen afgenomen werden.
9. Niemat sal enige quasen ofte rysen uyt den bus moegen voeren, by die broecke van twe
daler so menich voeder holts daer die quasen aen bevonden worden.
10. Dat sich oick nimant onderstaen sal enich holt, dat gefleckt is und mit geen deelbyle
aengeslagen siinde, tho houwen ofte uyt den bus to voren, by verlos unde broecke van
viifendtwintich dalers, als hier boven gemelt.
11. Nymant sal enich gedeelt holt houwen mogen den wesende een maelman, ofte door een
andere, ofte door anseggen van de buswaerder.
12. Als men holtsprake holt ofte deilt in den bus so sal van ider viiftich bomen niet meer komen
dan een man, die daerop geholden sal wesen maelscap te winnen ende allet wat daer
getractiert ende versproken wordt van houwen, stelen, scutten end schade in den bus niet to
verswygen maer te melden, op pene van ontmalinge end daerenboven te verbruecken viif
dalers.
13. In den bus en sullen ghine beesten noch schapen gaen veertien dagen voor Mey tot veertien
dagen na Lamberti, noch op sne; die syne beesten daer over, peerden ofte schapen
geschuttet worden sullen verbrueckt hebben elcke schotinge tien dalers.
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14. Oick mede als men holtsprake holt sullen die gemene malen, nadat sy wetlick gevordert sint,
aldaer compariren, by de bruecke van twe dalers, ten ware dat sy sich behoorlick konden
excusiren.
15. Unde een igelick maelman sal und mach scutten die beesten in den bus, soo hy die beesten
siet, als een schoter, op die voornombde schotinge.
16. So een buswaerder overtuiget wort dat hy eenige schoting versuimt hadde, sal hy geholden
westen dieselve te boeten, und by verlos siins ampts.
17. Unde sal den holtrichter alle halsholt und ander holt dat van den bus verkocht wort, und
turfvelt und immevelt, broecken und ankleef van dien, die penningen daervan komende
ontfangen, om daervan alle onkosten, die den bus gedaen heeft und doen moet, betalen, mits
doende alle jaer aen die gemene malen rekeninge.
18. Sal ocik nimant enige plaggen, stroeiheide ofte andere heide meien mogen binnen die tra dan
daer men van olts gewoenlick is to meien, by de bruecke van vier dalers.
19. Alle gemene bruecken sullen die malen het ene derdendeel vervallen siin, het anderde den
holtrichter, ’t derde voor den armen.
20. Die grove und sware broecken sullen die gemene malen genieten, to weten als ene overhege
gedaen heeft, ofte het bus bestolen heeft, ofte een ander siin togedeelde holt ontnomen.
21. Die velden sullen by nimant verhuirt worden als by den holtrichter und gemene malen, tot
vordeel van dien.
22. Men sal des jaers twemael deilen, eens in de lente ende eens in de herbst, end alsdan alle
onbehoorlicke onkosten vermyden, ende daer sal nimant by wesen als geërfde malen.
23. Nymant sal keelholt kopen of hy sal een maelman to burge stellen, ende dat binnen veertien
dagen te betalen.
24. Dan alle andere holtgewassen, die by de gemene malen verkocht worden, die sal een ieder
mogen kopen sonder dat te doen.
25. Ofte het gevele datter een moetwilligen ware, die sich den holtrichter niet wilde onderwerpen,
so sullen die gemene malen door eetshalven den vurs. holtrichter die hand byden om
denselven na behoor te straffen, by bruecke, van den moetwilligen edaen, to betaelen.
26. Den holtrichter sal sekere dagen in de weeck instellen, die wesen sullen sMaendachs en
Vrydaechs, op welcke dagen een ider siin holt halen sal unde op ghyne andere; unde weel
daerboven bevonden wort sal elcke reise verbrueckt hebben vier dalers.
27. Men sal ook gene loyen, staende in de wege, mogen knicken ofte mit gewelt breecken ofte
varen, dan so men by het gedeelte holt niet kan komen sal men tdragen an de wagens, dat
by de bruecke van vier dalers telcke reise to verbueren.
28. Oick sal men geine bomen, an den enck noch op de wallen staende, knicken tot vordeel van
haer vrede to maecken, ende so daer imant boven doende bevonden worde sal telckens drie
dalers verbruecken.
29. Nymant sal enich holt in den bus mogen kloven dan op die laer, buiten alle holtgewassen
viifendtwintich treden, by de bruecke van tien gl.
30. Weel oick enige onkosten buiten ontheet van den holtrichter op den bus doet sal geholden
wesen dieselve to betalen.
31. Tot alle tyden als daer sal gedeelt werden sal den holtrichter mit twe oft drie maelluyden acht
ofte tien dagen te voren door den bus gaen, om to besichtigen waer op het beste tot vordeel
end behoudenesse van den vurs. bus mach gedeelt werden, by peen die daerto geroepen
wort van twe dalers, ende niet erschiint.
32. Nimant sal oick eenich holt mogen verkopen aleer die deilinge gedaen is, by bruecke van vier
dalers, und sulx op Meydeilinge.
Op den 1 April 1639 is by de malen eenparich geresolveerd dat sy haer holt
mogen verkopen wanneer het haer sal gelyven.
33. De buswaerder sal geholden siin, hem van den holtrichter angesecht wesende op wat dach
die malen by bruecke in den bus byeen sullen wesen, haed dat wel te verwittigen, by peen
die bruecke selfs te betaelen.
34. Nymant sal eenich holt mit bylen moten anslaen, geen maelluden wesende noch pachters, by
bruecke van acht daler.
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Bijlage 2 – De statuten uit 1885
Statuten van de Naamlooze Vennootschap van het Gortelsche Bosch te Epe tussen 1885480
1906
Artikel één
De maatschappij voert den naam van Gortelsche Bosch, en is gevestigd in de gemeente Epe; zij
heeft ten doel het uitoefenen der boschcultuur, alsmede het door middel van ontginning zooveel
mogelijk voordeel te trekken uit hare gronden.
Artikel twee
De maatschappij vangt aan te werken op den eerste Juli achttienhonderd vijf en tachtig of zoodra de
Koninklijke bewilliging na dat tijdstip op deze bepalingen wordt verleend, en eindigt op den derstigen
Juni negentienhonderd vijf en tachtig, behoudens verlenging, wanneer daartoe wordt besloten, op de
wijze aangeduid onder artikel achttien, onder bewilliging des Konings.
Artikel drie
Door elk der vennooten wordt in de vennootschap ingebracht zijn aandeel in de onroerende goederen
bestaande uit de kadastrale perceelen der gemeente Epe en Oene, Sectie Q [… lijst met nummers
…], sectie R [… lijst met nummers …], tezamen groot negenhonderd een en dertig hectaren, een are,
vier centiaren, alle in hun geheel, benevens uit een kennelijk afgebaakt gedeelte aan de
zuidoostzijde, ter grootte van ongeveer drie hectaren, vijf en tachtig aren, vijftig centiaren van het
kadastrale perceel dierzelfde gemeente sectie R nummero 394 hakhout,, geheel groot zes hectaren,
vijf aren, vijftig centiaren, en eenige meubelen en ander huisraad zich bevindende in de boschkamer
te Gortel.
Deze goederen hebben een zuiver waarde van honderd een en vijftig duizend achthonderd vijf en
zeventig gulden; partijen verklaren, dat voormelde onroerende goederen door hen gemeenschappelijk
werden bezeten en beheerd, doch dat daarvan geene titels of bewijzen van eigendom bestaan of bij
hen bekend zijn, en dat zij ook niet weten nog uit eenig stuk blijkt, dat daarvan overschrijving in de
hypothecaire registers heeft plaatsgevonden.
Artikel vier
Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op honderd een en vijftig duizend achthonderd vijf en
zeventig gulden, en wordt verdeeld in vijftig en vijf achtste aandelen, elk van drie duizen gulden per
vol aandeel, hebbende elk der venooten deelgenomen voor zijn aandeel in voormelde goederen en
alzoo: [… lijst van aandeelhouders met totaal aantal aandelen …]. De aandelen zijn onsplitsbaar,
behoudens de rechten van de thans bestaande onderdelen.
Artikel vijf
Deze aandeelen worden doorlopend genommerd, zullende alzoo verkrijgen; [… lijst met
aandeelhouders en aandeelnummers …]. Van deze aandelen en onderaandelen zullen bewijzen
worden afgegeven, onderteekend door de hierna te noemen bestuurders, en ten name van den
verkrijger en in het daartoe bestemde register der vennootschap worden ingeschreven.
Artikel zes
Het bestuur der maatschappij bestaat uit drie bestuurders en één plaatsvervanger, te verkiezen uit de
aandeelhouders, door de daarvan ter vergadering aanwezigen, op de wijze als is bepaald bij artikel
12 dezer akte. Elk jaar treedt één der bestuurders of de plaatsvervanger af, in de volgorde bij de
eerste verkiezing bij loting te bepalen. De aftredende is telkens herkiesbaar. De eerste aftreding zal
plaats hebben in de vergadering van aandeelhouders, welke zal gehouden worden in het jaar
achttienhonderd zes en tachtig, en zoo vervolgens van jaar tot jaar. Indien één der bestuurdes
tusschentijds mocht sterven, bedanken of zijne bevoegdheid verliezen, wordt in de eerstvolgende te
houden vergadering een ander gekozen, die aftreeds op het tijdstip, waarop zijn voorganger had
moeten aftreden. De ontstentenis van een bestuurder wordt daarin tijdelijk voorzien door den
plaatsvervanger.
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Artikel zeven
De bestuurders zijn belast met het uitvoerend beheer en kiezen uit hun midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester, van welke betrekking ook twee in één persoon kunnne vereenigd
worden. Zij genieten voor hunnen werkzaamheden eene bezoldiging in de vergadering van
aandeelhouders bij hunne benoeming te bepalen.
Artikel acht
De secretaris draagt zorg voor de aanteekening van het verhandelde in de vergadering; voor het
opmaken en inschrijven der genomen esluiten; voor het oproepen tot de vergaderingen van
aandeelhouders; voor het bijhouden van het register aandeelhouders en voor de bewaring van het
archief.
Artikel negen
De penningmeester is belast met het geldelijk beheer. Hij zorgt dat jaarlijks op den eersten Juli de
boeken der vennootschap worden afgesloten; eene rekening en verantwoording worde opgemaakt en
in het daarvoor bestemde register ingeschreven, welke rekening door bestuurders wordt
onderteekend.
Artikel tien
De plaatsvervanger geniet geene bezoldiging dan alleen en in het geval dat hij een der bestuurders
vervangt.
Artikel elf
De bestuurders, besluitende bij meerderheid van stemmen, zijn bevoegd en gemachtigd in alle
opzichten voor de vennootschap te handelen en haar te vertegenwoordigen, waarvan alleen wordt
uitgezonderd hetgeen in deze bepalingen als zoodanig uitdrukkelijk mocht zijn vermeld.
Artikel twaalf
In de maand Juli van elk jaar zal, zoveel mogelijk op den laatsten Donderdag in het Boschhuis te
Gortel, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waartoe zij minstens
acht dagen te voren door den secretaris zullen worden opgeroepen. In die vergadering zal, behalve
de verkiezing van bestuurders of hun plaatsvervanger, door den penningmeester de rekening en
verantwoording der bestuurders over het afgeloopen dienstjaar worden ter tafel gebracht, welke
rekening, na door drie staande de vergadering benoemde aandeelhouders te zijn onderzocht, aan de
goedkeuring der vergadering wordt onderworpen. Voorts zal door de bestuurders een duideljik
verslag worden gedaan van den toestand der vennootschap en alle inlichtingen worden verschaft die
de aandeelhouders verlangen. Endelijk zal naar aanleiding der rekening en verantwoording, eene
begrooting worden ingeleverd van de vermoedelijke ontvangsten en uitgaven voor het volgende jaar,
en het uit te keeren dividend door de vergadering worden vastgesteld, welk dividen, na kennisgeving
aan de aandeelhouders, bij den penningmeester tegen quitantie beschikbaar wordt gesteld.
Artikel dertien
Voor de bevoegdheid, toegekend aan aandeelhouders, worden daarmede gelijgesteld hunne
schriftelijk lasthebbers en daarenboven van gehuwde vrouwen hare echtgenooten, van minderjarigen
en onder curateele gestelden hun voogd of curator, van afwezigen hun bewindvoerder, van
overledenen den uitvoerder hunner uiterste wilsbeschikkingen, en van zedelijke lichamen of
rechtspersonen een daartoe schriftelijk aangewezen lid van hun bestuur.
Artikel veertien
In de vergaderingen worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige
aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers, en wordt voor elk vertegenwoordigd vol aandeel één
stem uitgebracht; de venootten die gedeelten van aandeelen bezitten, kunnne zich onderling
vereenigen tot het uitbrengen van één stem voor elk aandeel, doch mogen door denzelfden persoon
uit eigen hoofde niet meer dan drie en in geen geval meer dan vijf stemmen worden uitgebracht. De
beide aandeelhouders echter, namelijk dr. Jacob Moll te Wageningen en Gerrit Rijkert Wijnne te
Elburg, en hunne rechtverkrijgenden, kunnen voor hun gedeelte, evenals vanouds, ieder één stem
uitbrengen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter, doch wanneer het de keuze van personen
betreft, welke bij ongeteekende briefjes geschiedt, na eene hernieuwde vrije stemming het lot.

152

Leden van het bestuur mogen in vergaderingen geene andere lastgevingen op zich nemen, dan die
waaraan zij hunnen bevoegdheid ontleenen.
Artikel vijftien
De bestuurders hebben het recht om buitengewone vergaderingen van aandeelhouders te beleggen,
op de door hen te bepalen plaats en tijd, en verder op de wijze zooals voor de gewoone vergadering
is bepaald.
Artikel zestien
Overdracht van aandeelen of thans bestaande onderdeelen, hetzij door overlijden, hetzij ten gevolge
van overeenkomst, kan niet anders plaats vinden dan door eene verklaring van den vennoot en den
verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, en in
welk geval de secretaris de overdracht op de bewijzen van aandelen aantekent. Bij het in ongereede
raken van bewijzen van aandeel zal het bestuur, op aanvrage van den aandeelhouder, een duplicaat
kunnen geven, tegen betaling der kosten.
Artikel zeventien
Besluiten tot het aankopen van vast goed, het vervreemden daarvan en het opnemen van gelden
kunnen alleen door eene vergadering van aandeelhouders worden genomen, indien zulks vooraf bij
de oproeping is medegedeeld. Bestuurders zijn echter gemachtigd, de vereischte akten en stukken,
zoomede de schuldbewijzen te teeken en af te geven; ook zijn zij bevoefd alle conservatoire
maatregelen te nemen, ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit der venootschap;
doch kunnen overigens voor de vennootschap geene rechtsgedingen voeren of dadingen treffen,
buiten goedkeuring der vergadering der aandeelhouders.
Artikel achttien
Voor het einde van het jaar negentienhonderd drie en tachtig zal door de bestuurders eene
buitengewone vergadering worden belegd, ter beslissing van de vraag, of de vennootschap onder
bewilliging des Konings zal worden voortgezet dan wel ontbonden.
Artikel negentien
Ten opzichte van alle zaken deze vennootschap betreffende, kiezen zoowel de tegenwoordige
aandeelhouders als de toekomstige, domicillie ten huize van den secretaris dezer vennootschap.
Artikel twintig
Veranderingen in deze bepalingen zullen niet anders kunnen geschieden dan in eene vergadering
van aandeelhouders, waartoe het voorstel bij de oproeping is vemeld, en met eene meerderheid van
drie-vierde stemmen der aanwezige aandeelhouders wordt besloten, behoudens de Koninklijke
bewilliging.

153

Bijlage 3 – Boswachtersinstructie uit 1891
Naamlooze Vennootschap Gortelsche Bosch.
481
Instructie voor de boschwachters.
Art:I
De boschwachters worden ingevolge artikel II der Statuten,door het Bestuur aangesteld, geschorscht
en ontslagen.
Art:II
Zij leggen voor de aanvaarding van hunne betrekking in handen van den kantonrechter den eed af,
dat zij de verplichtingen, die hun bij die instructie worden opgeleze, getrouw en ijverig zullen
nakomen.
Art:III
Buitendien moeten zij, zoo het Bestuur dit verlangt zich laten aanstellen tot onbezoldigd Rijks- of
Gemeenteveldwachters, en zich als zodanig laten beeedigen.
Art:IV
Zij mogen zich, zonder last of verlof van een der Bestuursleden niet van hunne woonplaats of van het
terrein hunner werkzaamheden verwijderen.
Art:V
Zij mogen geen dienstbetrekkingen aannemen voor anderen. Het is hun verboden middelijk of
onmiddellijk deeltenemen aan verkoopingen, verhuringen of verpachtingen, die voor het Bosch
worden gehouden, tenzij hun dit door het Bestuur wordt opgedragen of vergund.
Art:VI
Zij zijn verplicht ten allen tijde en in alle omstandigheden voor de belangen der Vennootschap te
waken.
Art:VII
Zij zijn gehouden in allen deele de bevelen optevolgen, die hun door het Bestuur worden gegeven.
Art:VIII
Zij bewaken, zoowel uit eigen beweging als op uitdrukkelijken last van het Bestuur, de rechten en
eigendommen den Vennootschap en het verkochte hout. Van elke overtreding die zij onttrekken,
wordt door hem procesverbaal opgemaakt en kennis gegeven aan het Bestuur.
Art:IX
Zij houden toezicht op alle werkzaamheden in het Bosch, in diervolge als hun zulks door het Bestuur
wordt opgedragen en geven aan het bestuur kennis van plichtverzuim der arbeiders. Zij maken het
bestuur opmerkzaam op de verbeteringen, die huns inziens ten voordeel van het Bosch kunnen
worden ingevoerd.
Art:X
Zij moeten aan het Bestuur opgeven welk hout ieder jaar valbaar is, de percelen die verkocht zullen
worden uitbaken en aanwijzen en zorg dragen dat het verkochte hout op den daartoe bestemden tijd
worde geveld en opgeruimd.
Art:XI
Zij waken aanhoudend en bij felle droogte ook op zon- en feestdagen en in den nacht tegen het
gevaar van boschbrand.
Art.XII
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Zij genieten met uitzondering van buitengewone premiën die hun mochten worden toegelegd, geene
andere belooning uit de kas der Vennootschap dan hunnen door de aandeelhouders bepaalde
jaarwedde.
Art.XIII
De eerste boschwachter is inzonderheid belast met de regeling van de werkzaamheden in het Bosch,
en met de uitbetaling aan het werkvolk. Hij heeft het vrij genot van de woning in het Boschhuis te
Gortel en aan het daarbij behoorend land, zoo als dat is omschreven in de notulen der
Bestuursvergadering van 5 October 1891. Hij is verplicht de kamer van het Bestuur en hetgeen zich
daarin bevindt in orde te houden; bij de vergaderingen in het Boschhuis de leden van het Bestuur en
de aandeelhouders met hunne gasten in alles behulpzaam te zijn, en aan de belanghebbenden bij de
houtverkoopingen aan het Bosch toegang te geven in zijne woning.
Art:XIV
De tweede of adjunctboschwachter is in de bewaking der eigendommen van de Vennootschap en in
het toezicht op de werkzaamheden in het Bosch den eersten boschwachter volgens diens aanwijzing
behulpzaam, en hij vervangt hem bij ziekte of afwezigheid. Werk in het Bosch bij aanneming of op
daghuur kan hem door het Bestuur worden opgedragen.
Vastgesteld in de Bestuursvergadering te Gortel den 8 Juni 1892
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Bijlage 4 – Opbouw van de aandeelhoudersvergadering tussen 1885-1906
Tussen 1885 en 1906 werden zowel de bestuursvergaderingen als de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering in het Boshuis in Gortel gehouden. De gewoonlijke opbouw van de
algemene of gewone vergadering van aandeelhouders in die periode was:
1. De notulen van de vorige vergadering werden na voorlezing goedgekeurd door de
aandeelhouders.
2. De lijst van aanwezige aandeelhouders of gemachtigden werd dan opgemaakt, zodat
vastgesteld kon worden hoeveel stemmen uitgebracht konden worden.
3. De houtrichters brachten verslag uit van de toestand van het bos en de werkzaamheden, die
in het afgelopen jaar verricht waren. Het verslag werd in het archief gedeponeerd.
4. De rekening van ontvangsten en uitgaven van het laatst gelopen financiële dienstjaar werd
door het bestuur verantwoord en moest goedgekeurd worden door de aandeelhouders.
5. De begroting voor het nieuwe jaar werd opgemaakt, waarin de ontvangsten, uitgaven en welk
bedrag dan voor onvoorziene kosten overbleef. Tevens werd op dat moment bepaald welk
bedrag het komende financiële jaar aan dividend werd uitgekeerd.
6. Binnengekomen stukken en voorstellen uit de groep van aandeelhouders werden behandeld
en waar nodig werd gestemd om tot een besluit te komen.
7. Aanwijzing van vakken, die voor kap geschikt waren.
8. Per jaar was één van de vier bestuursleden (drie bestuursleden en één plaatsvervanger)
herkiesbaar, die kon aftreden, opnieuw benoemd worden of door een tegenkandidaat
weggestemd worden.
9. Wanneer er niets meer te behandelen was en niemand meer iets had voor te stellen werd de
vergadering gesloten.
10. De begroting werd door “eene Commissie uit de Eigenaren nagezien” en moest door de
commissie goedgekeurd worden.
11. Meestal werd na het afsluiten van de vergadering een wandeling door het Gortelsche Bos
gemaakt.
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