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De Appeler maalschap 
De huishouding van de ‘Appeler maelen’ 
 
Peter Bijvank Vanaf  de middeleeuwen tot aan het midden van de 19e eeuw werden de 

heide en veengronden tussen Nijkerk en Voorthuizen, rondom de 
buurtschap Appel,  beheerd door de Appeler maalschap. Lokale boeren uit 
Appel en Voorthuizen bezaten gezamenlijk de niet ontgonnen 
heidegronden, die zij nodig hadden voor het weiden van vee, het steken 
van plaggen voor de bemesting van hun akkers en het graven van veen 
voor brandstof. Onderlinge afspraken over het gezamenlijke gebruik 
werden geregeld in de maalschap, feitelijk een beheerorganisatie. Het 
oudst bewaarde ‘malenboek’ van de Appeler maalschap stamt uit de 17e 
eeuw. Hierin werd door het bestuur van de maalschap de regelgeving en 
administratie bijgehouden. Het boek bevat de administratie van de 
maalschap uit de periode van het begin van de 17e eeuw tot het moment 
van opdeling in 1867. In dit artikel  wordt stilgestaan bij de huishouding 
van de Appeler maalschap in de 17e en 18e  eeuw; de ligging,  regelgeving en 
het gebruik van het veld. 

   

 
Figuur 1: Appelse heide bij Nijkerk 
 

e Appeler maalschap1  of het Appelerveld lag ten zuidoosten van de gemeente Nijkerk 
in en rond de buurtschap Appel, gemeente Nijkerk. Aan het begin van de 19e eeuw 
had het veld een oppervlakte van 770 ha. en daarvan lag 8.5 ha. in de gemeente 

Voorthuizen, de tegenwoordige gemeente Barneveld (zie figuur 2). Appel behoorde tot in de 
18e eeuw tot het kerspel Voorthuizen maar maakte tegelijkertijd  onderdeel uit van het ambt 
Nijkerk. De verbindingen met de kerk in Voorthuizen waren hierdoor groot en kerk en 
pastorie hebben ook tot de maalschap behoord.2 Over de ouderdom van de Appeler 
maalschap is niets bekend maar vermoedelijk zijn de markgenootschappen of maalschappen 
zoals ze op de Veluwe veelal werden genoemd, in de (late) middeleeuwen ontstaan.3 Na 
1335/36 ontgonnen o.a. de buren van Appel gronden om ze in ‘gemeente’, d.w.z. als 
gemeenschappelijk gebruikte woeste grond te laten liggen.4  Waarschijnlijk was dit de kiem 
van de Appeler maalschap. Het was een organisatie van plaatselijke boeren, de zogenaamde 
‘maalmannen’ of ‘geërfden’,  die afspraken maakten over het gebruik van de ‘woeste gronden’ 
omdat ze die nodig hadden voor het weiden van vee, het steken van plaggen voor de 

                                                           
1
 Het woord maal hangt samen met het gotische mahal wat ‘gerechtplaats’ betekent en het germaanse maal 

wat ‘teken’ of ‘grens’ aanduidt. Malen zijn diegene die binnen het gebied van een maalschap of mark aan de 
daar geldende wetten en afspraken onderworpen zijn en aan die rechtspraak zelf deelnemen (W.J. Hagoort, 
1984) 
2
 P. van der Born et al (2004) 

3
 De oudste schriftelijke bronvermeldingen over marken en maalschappen dateren uit de 13

e
 eeuw (B.H. Slicher 

van Bath, 1972). 
4
 R. Wartena (1975) 
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bemesting van het akkerland, het winnen van turf als brandstof, etc.  Door de groei van de 
bevolking werd het noodzakelijk om afspraken te maken over het gebruik van de 
ongecultiveerde gronden om zodoende het agrarisch bedrijf in stand te kunnen houden. 
Vanaf de middeleeuwen werden veel van deze ongecultiveerde gronden op de zandgronden 
van oostelijk Nederland door markengenootschappen of maalschappen beheerd. Nabij 
Voorthuizen lag de maalschap ‘der Voorthuizer-, Harseler- en Wixelervelden’.5  Rondom 
Putten lagen een dertiental maalschappen waaronder  veldmaalschappen (bijv. het 
Hellerveld) die vooral uit relatief droge heidevelden bestonden, broekmaalschappen waarin 
vooral veengronden en moerassige hakhoutbosjes lagen (bijv. het Hoeverbroek maar ook het 
Nijkerkse Appelerveld was een broekmaalschap) en bosmaalschappen (bijvoorbeeld de 
bosmaalschap van het Sprielderbos).6  
 

 
3      Diepenbosch 12       Gr. Meereveld 20      Westenappel 32    Erf die Selder 54  Gr. Arental 
4      Gr. Overhorst 13       Den Daalen 21      Scharepot 33    Erf die Plas 55  Huys ten Schuer 
5      Cl. Overhorst 14       Kemna 22      Erf ten Hofsteed 34    Erf die Peer 58  Herberg Den Appel 
8      Dusschoten 15       Erf de A 23      Kl. Proevengoed 35    G. in Coopersteeg  
9      Lankeren 16       Bij de Meule 26      Appeler meule 46    Westenveld  
10    Den Akker 18       Hammetjesgoet 27      Cuylengoed 47    Blankenhoef  
11    De Keelis 19       Gr. Appel 31      Middendorp 48    Swerte Verken  
 

Figuur 2: Ligging Appeler maalschap (19e eeuwse situatie), geprojecteerd op de huidige 
topografische kaart (bron: Kadastrale atlas Gelderland, 1832). De boerderijen die rechten hadden in 
de maalschap en waarvan de ligging kon worden achterhaald, zijn ook weergegeven. De nummering 
en schrijfwijze correspondeert met het overzicht van rechthebbenden in 1764 (bijlage 1). 
 

Op Nijkerks grondgebied lag de maalschap van het Hellerveld7 en de Appelermaalschap. Van 
oorsprong verenigden de bewoners van nederzettingen zich in ‘buerschappen’, zoals de 
buurschap van Slichtenhorst of Wullenhove maar ook, de buurschap van Appel. Dit waren 

                                                           
5
 Deze maalschap ontstond in 1644 als samenvoeging van een aantal afzonderlijke besturen, P. van der Born et 

al (2004) 
6
 Zie voor een beschrijving van de Puttense maalschappen K. Friso (2005) en W.J. Hagoort (1984) 

7
 Gedeeltelijk in Nijkerk (283 ha.) en Putten (798 ha.). 
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(vroeg) middeleeuwse verbanden tussen bewoners van waaruit vermoedelijk de 
markgenootschappen en maalschappen in de late middeleeuwen zijn ontstaan.8  
 
Het Malenboek van het Appelerveld 
De maalschappen rondom Nijkerk, Putten en Voorthuizen legden hun gebruiken en regels 
vast in zogenaamde ‘malenboeken’. Van de Appeler maalschap zijn twee boeken bewaard 
gebleven: Het ‘Nieuw Male-boek vant Appeler-velt Vernieuwd in den Jare 1686’9 en het 
laatste malen- of resolutieboek met maaldagverslagen van 1828 t/m 1869.10 Ondanks het 
jaartal dat op het 17e eeuwse malenboek is aangegeven zijn in het boek aantekeningen 
opgenomen uit het begin van de 17e eeuw. Gezien de naam en de verwijzingen in de tekst van 
het boek is er een ouder malenboek geweest maar dat is helaas verloren gegaan. Hierdoor 
hebben we een beeld van de maalschap zoals dat in de 17e eeuw tot aan haar opheffing in 
1867 werd beheerd. In met name het malenboek uit de 17e eeuw werd de huishouding of het 
administratief beheer van de maalschap vastgelegd.  
 

    
Figuur 3: Het ‘Nieuw Male-boek vant Appeler-Velt’ met een bladzijde uit het boek. 

 
Een belangrijk deel van het boek wordt ingenomen door de verslagen van de maaldagen. 
Deze vergadering werd jaarlijks gehouden en aangekondigd in de kerk van Nijkerk en 
Voorthuizen.11 De maalmannen kwamen samen in de herberg Vergulden Appel12 op ‘meij 
avont’ (30 april). Tijdens deze jaarlijkse ‘maalspraek’ werden de bestaande gebruiksregels of 
‘overgiften’ bevestigd en werden voor dat jaar afspraken gemaakt over het gebruik van het 
veld zoals het graven van turf en het weiden van vee. De jaarlijkse inkomsten uit 

                                                           
8
 In de loop van de 16e en 17

e
 eeuw nemen de maalschappen sommige taken van de buurschappen over. In de 

Appelermaalschap is dat bijvoorbeeld het beheer van watergangen en wegen (zie ook J. Heringa, 1982 en B.H. 
Sicher van Bath, 1972, ). 
9
 Gelders archief, Markenarchief (ingang 0366), inv.nr. 11. 

10
 Gelders archief, Markenarchief (ingang 0366), inv.nr. 12. 

11
 De koster van de kerk in Voorthuizen mocht als tegenprestatie voor zijn diensten van de Appeler malen in 

1712 gratis twee koeien laten grazen op het veld:  ‘De custer van Voorthuijsen sal voor extra diensten en 
publicatiën 2 koeyen op de gemene stegen mogen weijden en niet meer of anders daer voor betalen als hier 
boven gesteld is’. 
12

 Vermoedelijk wordt vanaf het einde van de 17
e
 eeuw vergaderd in Vergulden Appel of Den Appel zoals het 

dan wordt genoemd. In een verslag van de vastlegging van de regelgeving van het malenveld uit 1610 wordt 
aangegeven dat ze deze regels overeengekomen zijn ‘Op Meij Avont anno 1610 aen den Huijnden Bosch’. De 
precieze lokatie van deze plek is onduidelijk maar mogelijk werd hier in de periode voor 1600 vergaderd. 
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malenthijnsen en malenkeuren werden eveneens vermeld.  Voor veel boeren uit Appel was de  
maaldag een leuk verzetje waarbij stevig werd gegeten en gedronken. Voor het ‘gelag’ werd 
omstreeks 1700 aan de herbergier van de Vergulden Appel zo’n f. 50,- betaald. Ter 
vergelijking: de jaarlijkse inkomsten van de malenthijns of malenpacht bedroeg ongeveer  
f. 100,-.   
 
Het bestuur van de Appeler maalschap 
De maalschap werd bestuurd door een dijkgraaf, vier veldgraven ondersteund door een 
schrijver (scriba). De dijkgraaf, veelal een adellijk persoon uit bijvoorbeeld  de familie Van 
Deelen of Goltstein, werd voor het leven aangesteld. De veldgraven, twee uit Voorthuizen en 
twee uit Nijkerk, werden om de twee jaar verkozen uit de groep maalmannen. De veldgraven 
hadden uitvoerende taken als het beoordelen van overtredingen en het uitvoeren van 
zogenaamde ‘keuren’ (bijvoorbeeld het beoordelen van de waarde van boerenerven, waarde 
van vrachten turf, etc.). Voor het toezicht op het veld werd een zogenaamde ‘scheuter’ of 
‘schoter’ aangesteld. Loslopend vee of illegaal gegraven turf mocht hij ‘schutten’, of in 
bewaring nemen.  
 

Familie Van Goltstein 
Twee leden van de familie Van Goltstein zijn dijkgraaf geweest van de Appeler maalschap. In 
het midden van de 18e eeuw werd Evert Jan Benjamin van Goltstein (1751-1816) dijkgraaf en 
aan het begin van de 19e eeuw zijn jongste zoon Jan Karel baron van Goltstein (1794-1872). 
De Goltsteins kwamen voort uit een oud adellijk geslacht uit Gulik. Johan van Goltstein 
(overleden in 1544) vocht als legeraanvoerder aan de zijde van de Hertog Karel van Gelre in 
de 16e eeuw. Na deze roemruchte Johan bekleedde een groot aantal familieleden bestuurlijke 
functies op zowel lokaal als landelijk niveau.  
Zo was Evert Jan Benjamin van Goltstein gedurende zijn leven ambtsjonker van Nijkerk en 
Renkum, burgemeester van Wageningen, bewindhebber van de VOC, lid van de Raad van 
Staten en lid van Gedeputeerde Staten in Gelderland. Hij was heer van Grunsvoort (een huis 

bij Wageningen), heer van Vanenburg en …. heer van Groot Appel. 
Deze boerderij in Appel (gerechtigd op de Appeler maalschap)  
kreeg de familie in 1685 in bezit.13  
 
De familie kocht in 1845 het huis Olden-Aller en de oudste zoon 
van Evert Jan Benjamin, Hendrik Rudolph Willem baron van 
Goltstein ging het huis bewonen en noemde zich vanaf dat 
moment heer van Olden-Aller. De jongste zoon van Evert Jan 
Benjamin was Jan Karel baron van Goltstein. Deze jurist uit 
Utrecht werd tot twee maal toe voorzitter van de Tweede Kamer 
en in 1858 minister van Buitenlandse Zaken. Hij had zeer veel 
nevenfuncties en tussen alle bedrijven door was hij ook nog 
dijkgraaf van de Appeler maalschap.14 
 
Figuur 4: Jan Karel baron van Goltstein(bron: Parlementair                                               
Documentatie Centrum). 

 
De inkomsten van de maalschap bestonden uit malentijnsen, keuren, verpachtingen, 
weidegelden en eventueel boetes. De malenthijns was een bedrag dat jaarlijks moest worden 
betaald als een soort erfpacht voor het oprichten van een gebouw op de malengrond. 
Wanneer de boer van een erf overleed en zijn zoon nam het bedrijf over trad hij daarmee toe  
tot de maalschap en moest hij een eenmalige malenkeur betalen. Cornelis van Dusschoten 

                                                           
13

 Groot Appel was een leengoed van het klooster de Abdinkhof te Paderborn. De Van Goltsteins betaalden aan 
dit klooster in 1713 een vergoeding of ‘heergewaad’ van 21 gulden en een paar witte winden (jachthonden), 
Kelnarijarchief, inventarisnr. 39. 
14

 Bron: www.denederlandsegrondwet.nl. 
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werd in 1718 eigenaar van het erf de Selder (huidige boerderij de Zelder aan de Zelderseweg). 
Hij verzocht het bestuur van de maalschap om als maalman aangenomen te mogen worden 
‘Het welcke men hem niet heeft kunnen verweijgeren maar in de maelschap ingelaten en 
daervoor betaelt tot keur aan den heer Dijckgreef f. 3,- en voor de schrijba 12 stuivers’. 
 
Rechten op het veld 
De rechten van de boeren die op of rond het veld woonden hingen af van de rechten die aan 
het erf dat ze bewoonden, waren verbonden. Deze rechten werden in de maalschappen van de 
noordwest Veluwe uitgedrukt in ‘zichtgangen15’, een oppervlakte die een boer mocht 
gebruiken om plaggen te steken of heide te maaien. Deze zichtgangen werden jaarlijks door 
de veldgraven uitgezet op die plekken waar voldoende turf of plaggen aanwezig waren.  
Specifiek voor de Appelse maalschap werden de rechten van de maalmannen behalve in het 
aantal zichtgangen ook uitgedrukt in het aantal dagen om turf (of ‘slijck’) te mogen graven.  
In figuur 2 en bijlage 1 zijn de boerderijen weergegeven die rechten hadden op de maalschap 
van Appel.  De kern van de boerderijen lag in de buurtschap Appel. Dit waren veelal oude 
domeingoederen16, in dit geval kloostergoederen van de kloosters uit Paderborn (de 
Abdinkhof) en Elten. Van dit laatste klooster stond in Appel ook een hof17, het huis Kemna 
met vlak daarbij een boerderij met dezelfde naam. Deze kloostergoederen stonden hier al in 
de middeleeuwen en behoorden tot de groep erven die van oorsprong de rechten hadden op 
de Appelse maalschapsgronden.  
 

 
Figuur 5: Het Westerveld westelijk van de Barneveldseweg. 

 
De gerechtigde boerderijen op het veld westelijk van Appel in de tegenwoordige gemeente 
Barneveld,  lagen in de 19e eeuw op relatieve grote afstand van het malenveld in de streek met 
de naam Westerveld. Het gaat om boerderijen als  het Swarte Varken, Blankenhoef, De Hoef, 
de Lage Hoef, Ceetelenhoef18 , allen gelegen aan of in de buurt van de tegenwoordige 
Leemsteeg en het betroffen relatief jonge erven (17e/18e eeuws).  Ondanks het feit dat deze 
boerderijen op een paar kilometer afstand van het veld lagen hadden ze wel rechten binnen 
de maalschap. Mogelijk behoorden deze gronden van oorsprong tot de Appeler maalschap en 
werd het de boeren van genoemde boerderijen toegestaan zich op het Appelerveld te vestigen. 
In het malenboek is hier echter niets van terug te vinden en het druist in tegen de gewoonte 
van de maalschap om nieuwkomers op het veld toe te staan. Het is waarschijnlijker dat de 

                                                           
15

 Het woord ‘zichtgang’ is vermoedelijk afkomstig van het werkwoord zichten; maaien met een zeis. In 
markgenootschappen in het oosten van Nederland wordt van ‘waardelen’ gesproken.  
16

 Grootgrondbezit van een bepaalde grondheer (in dit geval abdijen) dat bestond uit één of meerdere centrale 
hoven (curtes) en daarbij behorende boerderijen en landerijen (domeinen) in de omgeving van deze hof. 
17

 Een ‘filiaal’ van het klooster van waaruit de goederen van het klooster werden beheerd. 
18

 De uitgang –hoef of hoeve duidt op ‘een bepaalde hoeveelheid ontgonnen land’ (W.J. Hagoort, 1984). De 
ontginning verliep op het Westerveld in rechte stroken (‘opstrek’).  
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eigenaren van deze erven de rechten hebben gekocht. In het malenboek komt in een verslag 
uit 1612 namelijk de volgende passage voor ‘Sal oock niemant slijck ofte sichtganck moogen 
vercoopen dan op meij avont en daer van die meemaelen eerst den voorcoop daer van 
presenteren’. Het was dus blijkbaar niet ongewoon om zichtgangen te verkopen, dit in 
tegenstelling tot de gebruiken van naburige maalschappen als het Hellerveld of Huinerveld 
waar het ongewoon was om rechten te verhandelen.  
 

 
Figuur 6: Erf Ten Hofsteed of Groot Proevengoed had 2 zichtgangen op het Appelerveld. 

 
De regelgeving van de Appeler maalschap 
In het malenboek zijn twee zogenaamde ‘overgiften’ opgenomen waarin de regels over het 
gebruik van het veld worden beschreven, zie bijlage 2.19 Het bestuur draagt in deze teksten de 
regels over aan de malen, vandaar de naam ‘overgifte’. Deze regels werden opgesteld omdat 
er op dat moment problemen speelden met bijvoorbeeld het afgraven van turf of het weiden 
van vee. Daarmee geven de overgiften een goed beeld van het gebruik van het veld op dat 
moment.  Soms werden de regels herhaald of overgenomen uit een ouder malenboek. De 
regels in het Appeler malenboek gingen aanvankelijk20 vooral over het gebruik van het veld 
en wie gerechtigd waren het veld te gebruiken. In de loop van de 17e en 18e eeuw is in de 
notulen van de maaldagen zichtbaar dat de taken van de Appeler maalschap zich verbreden.  
 

Nieuwkomers op het Appelerveld 
De maalschap was van oorsprong opgericht om nieuwkomers op het veld te weren zodat er 
voldoende ‘woeste gronden’ overbleven voor de gerechtigde boeren. Uit een maaldagverslag 
uit 1716 blijkt hoe de malen met ‘vreemdelingen’ omgingen: 
Op 3 juni 1716 brandde de houten woning van de smid Joost ter Well  af. Het houten hutje 
stond op het Appeler veld zonder dat daar toestemming voor was verleend door de 
maalschap. Tijdens de maaldag op 16 juni 1716 werd besloten dat Joost ‘het selve niet weder 
op het malenvelt te her timmeren bij pene (=boete, PB) dat het selve aan de maelschap sal 
vervallen wesen ende genootsaeckt sijn de malengront te verlate’.  Een jaar later had Joost 
waarschijnlijk toch zijn hutje weer herbouwd en woonde hij nog op de Appeler velden en 
vroeg de predikant van Nijkerk de maalschap om Joost ter Well met zijn familie toe te staan:   
‘… te wonen als op schade en bate van de voorss maelschap off dat andersints genoockt 
sullen sijn hem door den scholtis des ampt Nijckerck te doen delogeren (= verhuizen, PB).’  
De maalschap verwijst echter naar haar besluit van het vorige jaar en ‘… gedogen dat den 
scholtis des ampts Nijckerck (ongekrenckt het maelschaps reght) hem te weten smith (de 
smid Joost ter Well, PB) doet delogeren’,  met andere woorden, de smid moest vertrekken.   

                                                           
19

 Ook in de maaldagverslagen, met name in de verslagen uit het begin van de 17
e
 eeuw, worden regels 

beschreven. Daarnaast wordt verwezen naar de overgiften van 1617 en 1618 maar deze ontbreken in het 
malenboek. 
20

 In de overgiften uit 1607 en 1610. 
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In de loop van de 18e eeuw werd het beheer van de watergangen en wegen in het veld steeds 
belangrijker en de vergaderdatum van de maaldag verschuift in de periode van 1699 tot 1715 
langzaam van eind april (van oorsprong de vergaderdatum, de ‘meij avont’) naar begin juni, 
de periode van de schouw van de watergangen en wegen. Vermoedelijk zijn dit van oorsprong 
taken die door de buurschap werden uitgevoerd maar deze organisatievorm verdwijnt steeds 
meer naar de achtergrond.21   
 

 
Figuur 7: De voormalige herberg Vergulden Appel aan de Barneveldseweg waar vanaf het midden 
van de 17e eeuw de jaarlijkse maaldag van de Appeler malen werd gehouden.   

 
Turf en slijck.  
Uit de verslagen blijkt dat er op twee verschillende manieren turf werd gegraven op het 
Appelerveld: het graven van ‘harde turf’ uit de zichtgang22 en het graven van ‘slijck’ of 
‘slijckaerde’ uit beken en de aanwezige vennen. Het Appelerveld was een laag liggend gebied 
met hoge grondwaterstanden. Door deze vochtige, moerassige omstandigheden waren hier in 
de afgelopen duizenden jaren meters dikke veenpaketten ontstaan. Dit veen werd door de 
eeuwen heen door locale boeren afgegraven en de gedroogde turven gebruikt als brandstof.23  
In de 17e en 18e eeuw waren op het Appelerveld de beste veenpaketten al lang weggegraven en 
werd turf een steeds schaarser product. Dit blijkt uit de verslagen van de maaldagen waarbij 
er regelmatig jaren voorkwamen waarin geen turf mocht worden gegraven. Daarnaast 
mochten de maalmannen niet zelf hun turf of bagger graven maar gebeurde dit door 
turfgravers die in dienst waren van de maalschap. In het begin van de 17e eeuw zijn nog ‘drie 
span gravers’ actief (d.w.z. zes turfgravers) maar in de loop van de 18e eeuw wordt nog maar 
één turfgraver aangesteld.  
 
Uit onderstaande tekst uit een maaldagverslag uit 1702 blijkt de turfschaarste:   
‘.. te weten alleen het baggeren toegestaen, en geensins te graeven turf of zoeyen (= zoden, 
PB)), maar omdat het baggeren soo veel niet aenschiet, sal ijder gerechtighde naer 
proportie een mensch mogen bij doen te weten neffens de twee turfgraevers op een heel 
dagh weerck twee mans of vrouwen maer niet anders als uijt de drije gaeten t’moortgat, 
lijmgat en mannengat oock sonder peerden te baggeren op boete als boven’.  

                                                           
21

 Slicher van Bath (1972) beschrijft deze verschuiving van taken van de marken en maalschappen van de 
oostelijke zandgronden eveneens en stelt vast dat bepalingen over bijv. de dijkschouw voor het eerst in ca. 
1500 voorkomen. In Appel lijkt dit pas in de 17

e
 eeuw plaats te vinden.     

22
 Waarschijnlijk was harde of droge turf in de 17

e
 eeuw al zeldzaam aangezien de veendikte steeds geringer 

werd door het turfgraven. Ook op het veld werd veelal baggerveen gegraven uit plaatselijke kuilen.  
23

 Een belangrijk deel van het veen zal ook zijn verdwenen door oxydatie (natuurlijke verbranding van het 
veen). Door de ontginningsactiviteiten ontwaterde het veen sneller en werd het droger. Van het Appelerveld 
zijn geen grootschalige bedrijfsmatige verveningsactiviteiten bekend. 
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Figuur 8: Het heideven het Lijmgat op de Appelse heide. Van oorsprong vermoedelijk een klein ven 
dat door het eeuwenlang uitbaggeren van de oevers en de bodem door de maalmannen van het 
Appelerveld  een verveningsplas werd met de huidige grootte.  

 
Uit bovenstaande tekst blijkt ook dat de meeste bagger of ‘slijckaerde’ uit de nu nog 
bestaande vennen het Lijmgat, Moordgat24 en Mannengat (niet duidelijk welk ven hiermee 
wordt bedoeld) werd gegraven. Deze veenbagger werd gedroogd en vervolgens als turf 
gebruikt.  
 
Aangezien de turf alleen in het voorjaar werd gegraven en de hoeveelheden te wensen over 
lieten was de drang bij menig maalman groot om  illegaal turf te graven. Op 18 mei 1790 
betrapt de schoter (toezichthouder namens de maalschap) Lammert Hernsen Plas  
’s ochtends om vier uur Reinder Berendts: 
‘Lammert Hernsen Plas geeft aan hoe dat op Reinder Berendts 18 maij 1790 hutt gevonden 
des smorgens ongeveer 4 uuren in het Appeler maelenvelt werkelijk bezig zijnde om turf te 
slaen. Wort geresolveert (=besloten, PB) dat den schoter den voorss sal aenseggen binnen 8 
dagen sig sal hebben te vervoegen bij den schriba om dese saek in den minne te komen 
afmaken’. 
 
Tussen de maalmannen werden de baggerrechten (‘slijck’ graven) op de maaldag gedeeltelijk 
herverdeeld of onderling verkocht. In de maaldagverslagen in m.n. de 18e eeuw komen lijstjes 
voor van maalmannen die hun rechten of een gedeelte daarvan overdragen aan een buurman. 
Soms gebeurde dit zonder betaling maar in een aantal gevallen werd er voor betaald. Zo 
verkopen Gijsbert Janssen en Geertjen Bessels (waarschijnlijk zijn vrouw) in 1705 een dag 
baggeren van de schrijver (schriba)25 voor 11 stuivers. 
  
Dit jaren lang turven graven heeft sporen achtergelaten in het huidige landschap. In de eerste 
plaats in de vorm van de veengaten als het Moordgat en Lijmgat. Maar plaatselijk komen op 
de Appelse heide ook kleinere veenputten26 voor, plaatsen waar het natte veen met schep of 
een baggerbeugel (soort stevig baggernet) werd uitgegraven, zie figuur 9 .  

                                                           
24

 Moordgat of Moergat, waarin moer de betekenis heeft van veen of veengrond (M.Schönfeld, 1980). Het 
Moordgat lag overigens op de grens met het Hellerveld en vermoedelijk werd het de Appeler malen toegestaan 
hier veen te baggeren.  
25

 De schrijver kreeg ook 2 dagen ‘slijck graven’ naast zijn normale aandeel als maalman om te verkopen (extra 
inkomstenbron). 
26

 P.Bijvank (2008).  
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Figuur 9: Veenputten op de besneeuwde Appelse heide, stille getuigen van het plaatselijk afgraven 
van turf. 

 
Plaggen ‘slaen’  
De akkers van de boerderijen op de zandgronden oostelijk van Nijkerk waren van nature arm 
aan voedingstoffen. Bemesting was dus hard nodig om granen (vooral rogge, haver en in 
mindere mate gerst), boekweit en peulvruchten te verbouwen.  
Vanaf waarschijnlijk de 14e eeuw begonnen boeren op de oostelijke zandgronden van 
Nederland de mest van het vee te vermengen met humusrijk materiaal als heide- en 
grasplaggen en bosstrooisel.27 Er bestond daarbij een vaste verhouding tussen het areaal 
bouwland, het areaal plaggengrond of heidegrond en  het areaal weidegrond (dat uiteindelijk 
bepaalde hoeveel wintervoer er kon worden gewonnen en daarmee hoeveel vee er kon 
worden gehouden en daarmee hoeveel mest er beschikbaar was). De verhouding tussen 
akkerland en plaggengrond was voor de verschillende regio’s  in Nederland sterk verschillend 
en een algemene lijn is hier nauwelijks uit te destilleren. Binnen de Appeler maalschap werd 
de hoeveelheid plaggengrond per gerechtigd erf door de maalschap gereguleerd door de 
verdeling van rechten in zichtgangen. In een overgift uit 1607 staat de volgende tekst: 
‘… en hebben de erffgenaemen daartoe overgegeven eendrachtelicken bij den gemeen 
Maelen als dat nijemant sich ondersta van eenijge malen dat sij luijden meerder rouwe 
plaggen28 tho meijen dan tot ider sichtganck vier voeder29 meerder en minder nae advenant 
(= in overeenstemming met het vorige, PB) en andere plaggen soe alse van oldts gewone 
sijn en dit op peene van vijf en twintigh Ricxdaelders en de gemeijde plaggen.30 
 
Op basis van deze tekst is de zichtgang op het Appelerveld zo’n 2.5 -3 ha. Een gemiddeld erf 
had rechten op het veld van 1-2 zichtgangen; ruim 4 ha. ongecultiveerde plaggenveld. In 
totaal had het Appelerveld ruim 70 zichtgangen (zie bijlage 1) en werd er dus jaarlijks,  in 
principe,  zo’n 200 ha. plaggengrond geplagd (25% van de totale oppervlakte van het veld dat 
vrijwel geheel uit heidegrond bestond). In principe, want het bestuur van de maalschap 
verbood het de maalmannen in de 17e en 18e eeuw verscheidene jaren om plaggen te steken. 
De heidegrond had zeker 4 tot 5 jaar nodig om weer te herstellen en te intensief plaggen 
leverde slechte plaggen op en mogelijke zandverstuivingen op het veld.  In figuur 10 zijn de 
verhoudingen schematisch weergegeven.  

                                                           
27

 T. Spek (2010), J. Bieleman (1987). 
28

 Met ‘rouwe plaggen’ werden plaggen bedoeld waar grond aan was verbonden.  
29

 Hier een zeldzame opmerking over de oppervlakte van een zichtgang: ‘vier voeder’. Een voeder is een 
maataanduiding voor hooiland op de zandgronden van de Veluwe. Het was vermoedelijk een bij de exploitatie 
aansluitende maat, nl. een oppervlakte waarvan een voer (wagenvracht) hooi gewonnen kon worden. De 
oppervlakte van één voeder is daardoor sterk variërend (0,21-1.13 ha), bron: H.K. Roessingh, 1969.  
Uitgaande van het gemiddelde zou een zichtgang dan ca. 0.67 ha. maal 4 is 2.7 ha. groot zijn. 
30

 Gelders Archief, Markenarchief, (ingang 0366), inv.nr. 11. 
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 Figuur 10: Schematisch overzicht van de verhouding plaggenveld, akkerlanden hoeveelheid vee 
(gebaseerd op de veetelling van 174931) in de 17e & 18e eeuw op het Appelerveld. 
 

In een maaldagverslag uit 1612 wordt het de maalmannen niet toegestaan om zgn. ‘rouwe 
plaggen’ te maaien. Wel mag in dat jaar heide worden gemaaid: ‘dit jaer op elck zichtganck 
drije voer, sonder plaggen daeraen bevonden, en sullen ’t selve moogen doen tusschen St. 
Jan (24 juni) en S. Jacob (25 juli)’. Ook in 1613 mochten geen rouwe plaggen worden 
gemaaid. In 1616 mocht er welliswaar 2 voeder rouwe plaggen maar weer geen heide worden 
gemaaid. Deze maatregelen moesten voorkomen dat het veld uitgeput raakte.32  
 

Figuur 11: Foto uit het begin van de twintigste eeuw in omgeving van Putten. Het plaggensteken 
bleef bij kleine boeren nog lang in gebruik.  Bron: Stichting Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum 

                                                           
31

 Gelders Archief, Staten van het Kwartier van Veluwe en hun Gedeputeerden. “Lijst of cedule van het ampt 
Putten vervattende de huysen, persoonen, etc. 1749, inv. nr. 272 
32

 In de 15
e
 en vooral 16

e
 eeuw was het aantal schapen dat werd gehouden veel hoger dan in de eeuwen 

daarna, H.K. Roessingh (1979), T. Spek (2004), P. Bijvank (2011). Deze intensieve beweiding in combinatie met 
mogelijk een minder beheersmatige wijze van plaggen had tot gevolg dat in die periode zandverstuivingen als 
gevolg van erosie meer voorkwamen.  
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Grenzen op de heide 
De grenzen tussen de maalschappen werden nadrukkelijk in acht genomen. Het Appelerveld 
grensde aan de noordzijde aan het Hellerveld en aan de zuidoostzijde aan het 
Voorthuizerveld.  De grens met het Hellerveld lag midden op de heide,  waarschijnlijk zonder 
noemenswaardige,  natuurlijk zichtbare begrenzing. In het verslag van de maaldag van 1611 
staat de volgende zinsnede: ‘… de Dijckgreben met de veltgreben sullen paelen stellen ofte 
bepaelinge maeken tusschen het Heldervelt en Appelervelt…’. Dit gebeurde meestal jaarlijks 
bij het uitzetten van de zichtgangen. Hoe deze ‘bepaelinge’, later ook wel ‘doelen’ of 
‘scheijdingen’ eruit zagen blijft onduidelijk maar het moest voor de maalmannen duidelijk 
zijn want op overtredingen stond een boete en de overtreder was de gestoken plaggen kwijt. 
Dit overkwam in 1714 Aelbert Reijersen, boer van boerderij Koestapel in Gerven nabij het 
Hellerveld. Hij werd bestraft voor het illegaal plaggen steken op het Appelerveld: ‘Door Jacob 
Henricksen(= scheuter van het Appelerveld op dat moment, PB)  geschut Aelbert Reijersen 
op Coestapel ter oorsaecke den selven plaggen onder dese maalschap geslagen heeft ende 
daer over geaccordeert en ontfangen f. 3,-‘. 
 

 
Figuur 12: Tegenwoordige heide op de grens tussen het voormalige Appeler- en Hellerveld. 

 
Heide maaien 
Naast het steken of ‘slaen’ van plaggen werd er ook heide gemaaid en ‘geplukt’. Zo staat er in 
de overgift uit 1610 de volgende regel: ‘Oock soo en sullen geen uijtheemsche, eenijgen 
harden Turff graven, sooden steecken ofte heijde maijen, ’t waere dan oock barheijde, Streij 
heijde ofte dop heijde, in de voorss Appelder maelschap’. In een andere regel wordt ook nog 
over ‘brantheide’ gesproken (zie bijlage 2). Waarschijnlijk werd de gewone struikheide 
(Calluna vulgaris) gebruikt als strooisel (streij heide) voor het vee en als brandstof (brant- 
heide).33 De dopheide (Erica tetralix) werd geplukt en gedroogd en vervolgens verkocht aan 
de maalmannen, waarschijnlijk als stro voor in de stal. In het verslag van 1710 komt de 
volgende passage voor: ‘Het dopheet publijck opgehangen en verpaght aen opgekomen op 
vijf gulden’. Deze dopheidepluk werd door de maalschap verpacht (veelal voor 6 of 12 jaren). 
De feitelijke pluk werd ook weer door een betaalde kracht van de maalschap uitgevoerd. In 

                                                           
33

 Mogelijk werd de struikheide ook gebruikt en/of verkocht voor het vervaardigen van bezems maar daar 
wordt in het malenboek niet over gesproken. 
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veel gevallen  werd de dopheide door de scheuter geplukt en soms mocht hij het ook zelf 
verkopen.  

 
Figuur 13: Gewone dopheide (Erica tetralix) 

 
Het graven van leem 
In de maaldagverslagen aan het begin van de 18e eeuw wordt voor het eerst vermeld dat er 
leem op het veld wordt gegraven. Waarschijnlijk gebeurde dit in de jaren daarvoor ook al 
maar werd het minder goed vastgelegd. In het verslag van het jaar 1701  komt het volgende 
overzicht voor:34 
 
Naam Hoeveelheid Bedrag35 Naam Hoeveelheid Bedrag 

Claas Ham  ? 1-0-0 Guert van Dompselaer 1 voer 0-10-0 
Klenis Plat 4 voer 2-0-0 Gijsbert Soetemelek 1 voer 0-10-0 
Gijsbert de Cuijper 5 karren36 1-10-0 Klaas Hendricksen 4 voer (van ’t 

jaar daarvoor) 
2-0-0 

Den heer van 
Middachten 

6 voer 3-0-0 Gerrit Dircksen 4 voer (van ’t 
jaar daarvoor) 

2-0-0 

Hendrik Gerritsen ? 1-0-0 Goosen Aertsen 1 voer 0-10-0 
Guert Willemsen 1 kar 0-6-0 Eijbert op Salentijn 1 voer 0-10-0 
Gerrit Aertsen 3 voer 1-10-0 Totaal  16-6-0 

 
Veelal waren de genoemde personen geen gerechtigden van het Appelerveld maar zgn. 
‘uitheemschen’ die deze vrachten van de maalschap kochten. De leem werd waarschijnlijk 
gebruikt als bouwmateriaal. De lemige gronden in Appel waren te vinden rond de zuidelijke 
beken (m.n. de Nooienbeek). Deze lage gronden waren in de middeleeuwen waarschijnlijk 
bedekt met veen. Door afgraving en verdroging van dit veenpakket bleef een lemige, sterk 
ijzerhoudende zandgrond (zogenaamde beekeerdgrond) achter die gebruikt werd als 
bouwmateriaal. 
 
Weiden van vee 
In de 17e tot halverwege de 19e eeuw werden  de koeien, paarden en varkens niet in het veld 
geweid maar alleen langs de wegen en paden van de maalschap (‘steeghen’ genoemd). Bij elke 
twee dieren diende één (‘bequame’) hoeder te lopen. Aanvankelijk mochten paarden en 
varkens helemaal niet worden geweid maar dat veranderd in de loop van de 18e eeuw.  Per 
koe werd hiervoor 15 stuivers per jaar betaald, voor een paard f. 1,- en 10 stuivers. Schapen 
werden op een aangewezen plek geweid: ‘de schaepen sullen haer oude streck houden maar 
niet op de steegen mogen hoeyen37 of op de steegen laten weijden..’. Het vee liep na 1600 dus 
niet vrij rond op de heide. Mogelijk was dat in de periode daarvoor anders. Van het 
Hellerveld weten we dat daar het vee, waaronder schapen, op de heide werd geweid.38  
 
Tijdens de jaarlijkse maaldag werd aangegeven welke dieren mochten worden geweid en deze 
dieren werden in de notulen vermeld. Illegaal vee werd geschut en tegen betaling van een 
boete teruggegeven. Over schapen wordt nauwelijks gesproken in het malenboek. De 

                                                           
34

 Vergelijkbare overzichten volgen in de jaren daarna in de maaldagverslagen.  
35

 Bedragen in guldens, stuivers en penningen. 
36

 Er werd onderscheid gemaakt tussen een wagenvracht (voer) en een karrevracht (verhouding 5:3). 
37

 ‘Hoeyen’ of ‘heuyen’ betekent het hoeden van vee.  
38

 P.C. Bijvank (2011). 
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schaapskuddes waren in de periode die het malenboek bestrijkt niet meer zo groot als in de 
eeuwen daarvoor. In de meeste jaren van de 18e eeuw werden een 5 - 10-tal koeien geweid in 
de bermen van de wegen. 
 

 
Figuur 14: Detail van het verslag van de malendag van 1694. Tekst luidt:  
‘Beesten soo op ‘d steeghen sullen worden geweijt op desen jaeren 1694 
Jan Gijsbertsen eene koeijen   Gerritjen Geurts eene koeijen 
Gerrit Killen alias Stijl eene koeijen  Evertjen Bessel Jans eene koeijen 
Gerritjen int ’t Wout eene koeijen  Maes Jansen eene koeijen’  
 

Maalschap of  waterschap van het Appelerveld? 
Tijdens de maaldagen van de Appeler maalschap werd regelmatig aandacht besteed aan de 
schouw of  de inspectie van de beken die door het Appelerveld stroomden. Dat is ook niet 
verwonderlijk aangezien het Appelerveld en stroomafwaarts het Zwartebroek, een nat en 
moerassig gebied was.39 Het was dus belangrijk dat het overtollige regenwater niet werd 
geblokkeerd door slecht onderhoud van de beken.  Het Appelerveld vormde het 
bovenstroomse gebied voor de belangrijkste beken in deze regio (zie figuur 15).  
Deze beken, de Raperbeek40, de Noeijen- of Nooienbeek en Klaerwatersche beek (de laatste 
twee vormen nu de Hoevelakense beek), behoorden en behoren tot het stroomgebied van de 
Barneveldsebeek en uiteindelijk de Eem. De Appelse beek wordt in de verslagen van de 
maalschap nooit genoemd maar behoort wel tot de oudere stroompjes van het Appelse veld.  
 
In de 17e eeuw vergaderde de maalschap op 30 april (meij avont) en was de schouwdag 
gewoonlijk op 1 juni.41 In de loop van de 18e eeuw verschoof de datum van de maaldag naar 
begin juni. De schouw van de beken was dan uitgevoerd en vervolgens konden tijdens de 
maaldag direct besluiten worden genomen wanneer er sprake was van slecht onderhoud, een 
zogenaamde ‘quaatschouw’. In de loop van de 18e eeuw is het in de maaldagverslagen 
merkbaar dat het onderhoud van de watergangen tenminste zo belangrijk is als het winnen 

                                                           
39

 In de verslagen van de maalschap van het Hellerveld of Huinerveld komen geen opmerkingen of regels over 
het onderhoud van de beken (bijvoorbeeld De Veldbeek) voor.  
40

 De naam is later verbasterd tot Rubberbeek en zo wordt deze beek in Appel nog genoemd. In het Westerveld 
heeft de beek tegenwoordig de naam Wielbeek en Bellemansbeek. 
41

 In 1702 wordt de schouw uitgesteld van 1 naar 24 juni omdat het Franse leger de Nederlanden in trekt: 
‘Uijtgestelt tot den 24 sten St. Jan om der inname der franssen in maes en wael geschiet den 11

e
 deser voor 

Nijmegen’.  
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van turf of plaggen. Deze maatschappelijk steeds belangrijker rol van de maalschap (door de 
toenemende bevolkingsaantallen benedenstrooms van het gebied) is daaraan goed af te lezen.  
 
De maalmannen met land grenzend aan één van de beken waren verantwoordelijk voor het 
schoonhouden van dat gedeelte (een zogenaamde ‘slagh’). Wanneer dit niet op orde was 
(‘quaatschouw’) werd dit gemeld tijdens de maaldag en moesten er maatregelen genomen 
worden. Gebeurde dit niet dan volgde een boete. In het maaldagverslag van 1696: 
‘Voor quaatschouwen ontfangen op de Noeijerbeeck van Wouter Woutersen en Maes 
Hendriksen op de cedule 1696, 1 gulden en 15 stuivers’.  
 

 
Figuur 15: De beken van de Appelse maalschap op de topografische kaart van 1906. M.n. de 
Klaarwaterbeek en Nooienbeek (Hoevelakense beek) zijn veel later in de 20e eeuw gekanaliseerd. 
 

Over de wijze van onderhoud door de Appeler maalschap waren regelmatig klachten uit het 
meer zuidelijk gelegen Zwartebroek. De schout van Barneveld stuurde in 1820 een ‘missive 
(..) inhoudende klagten over de watergangen in het zwarte broek, gemeente Voorthuizen 
onder toezicht of beheer van de appelse maalschap’.    
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Figuur 16: Huidige Appelse beek (links), Rubber- of Raperbeek (midden) en de in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw gekanaliseerde Klaarwater- of tegenwoordig Hoevenlakense beek (rechts).  

 
Opheffing maalschappen 
De maalschappen zijn in de loop van de 19e eeuw opgeheven, de Appeler maalschap in 1865, 
en de gronden werden verdeeld onder de boeren. De ontwikkelingen in de landbouw en de 
toenemende omvang van de bevolking waren belangrijke redenen om de woest liggende 
gronden te ontginnen. Dit ging overigens in veel gevallen niet vrijwillig en er was nationale 
wetgeving voor nodig om uiteindelijk tot ontginning van de maalschapsgronden over te gaan. 
Door de landbouwcrisis aan het einde van de 19e eeuw werden de meeste heidegronden 
tussen Nijkerk en Putten pas aan het begin van de 20e eeuw ontgonnen. Hier en daar zijn nog 
snippers heide blijven liggen (bijvoorbeeld de Kruishaarse en Appelse heide) maar grote 
delen van de vroegere uitgestrekte heidegronden zijn tegenwoordig strak ingerichte 
agrarische gebieden met vooral veel intensieve veehouderij. 
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Bijlage 1: Overzicht van de rechthebbenden van het Appelerveld in 1764 
 
 
In het malenboek is een overzicht opgenomen van de rechthebbenden (veelal aangeduid met de 
boerderijnaam en de bewoner van dat moment) en het aantal zichtgangen dat het betreffende erf 
bezat. Daarnaast bestond op het Appelerveld het recht om ‘slijk ofte turf’  te graven en dat recht 
werd aangegeven met het aantal dagen dat mocht worden gegraven. Hieronder is een overzicht van 
de rechthebbenden weergegeven zoals dat in 1764 werd opgetekend door de schrijver van de 
maalschap Pieter van Dorp Hoeff, zelf woonachtig in het erfje De Hoef. Bij de boerderijen is tevens 
aangegeven of het een kloostergoed betrof (behorende bij de kloosters Paderborn of Elten). 
 
1764 Alsoo aen mij Pieter van Dorp Hoeff als schryba vant Appeler Maalenveld door Hendrick 
Heymen van Blankers en Hendrik Breunissen van Meereveld als Veldgraaven neffens andere 
Eygenaaren en Bruijkens. Op den 7 en 14 maert 1764 volgens resolutij van den jaare 1611 en 1616 en 
meede volgens voorafgaende Publykasyen van die cerke van Nijkerk en Voorthuysen syn opgegeven 
wat Regt van slyk ofte turf en sigtgangen dat yder  erf en goet op het Appeler Maalenvelt heeft. 
 
Nr Boerderijnaam  Eigenaar in 1764

42
 Aantal 

zichtgangen 
Aantal  dagen 
slijkgraven 

1 Blankers Hendrik Heymen v. Blankers 2 2 

2 Sontshoef Id. 2 2 

3 Diepenbos (Paderborn, volschuldig 
goed) 

Bessel Heym 1 1 

4 Groot Ooverhorst Jan van Brienen (Elburg) 2 2 

5 Cleyn Ooverhorst Kind. v. Gerrit Aertsen Craamer 2 2 

6 Een erf te Voorthuysen Tijmen Herdeman & Claes v. 
Buimeren 

1 1 

7 Een erf te Voorthuysen Wed. v. Rijk Ham 1½   1½ 

8 Dusschoten (Paderborn, volschuldig 
goed) 

Kind. v. Ares v. Bakkenes 2 2 

9 Lankeren (Paderborn, leengoed) Heer van Voorschoten 2 2 

10 Den Akker (Paderborn, tiendgoed) Hendrik Heymen v. Blankers 2 2 

11 De Keelis Diakony v. Voorthuysen - 1 

12 Groot Meereveld (Paderborn, 
leengoed) 

Hendrik Brunissen 2 3 

13 Den Daalen of Cleyn Meereveld Wouter Jansen 1 1 

14 Cemmena 
43

 (Elten) Abdisse van Elten 2 2 

15 Erf de A (Elten) Id. 2 2 

16 Bij de meule te Appel Hendrik Wouterse - ½ 

17 Cleyn Appel Aelt Maasen 1 1 

18 Hammetjes goed (Elten) Mej. De wed. Ardesch 2 1 

19 Groot Appel (Paderborn, leengoed) P.H. v. Goltsteijn (dijkgraaf) 2 3 

20 Westenappel (Paderborn, 
volschuldig goed) 

Hendrik Heymen v. Blankers 2 2 

21 Scharepot (Paderborn) Jan v. Winkop 2 2 

22 Erf ten Hofsteed
44

 (Paderborn)  Prooven te Nijkerk 2 2 

23 Cleyn Proovengoed (Paderborn) Id. - 1 

24 Het Vaatengat Wed. Beent Aertsen 1½   1½ 

25 - Hendrik Aertsen Sruijden 1 1 

26 Applere Meule Gerrit v. Domselaer 1 1 

27 Cuylengoet Wed. Rijk Aelten 2 2 

28 Huisje aan het Meuleveld Beertje Jans - ½ 

29 Huisje van die maalen gekoft Jan v. Hal - 1 
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 Soms worden ook latere eigenaren genoemd maar deze zijn niet vermeld 
43

 Boerderij Kemmena stond in de directe nabijheid van de hof Kemna (of Kemmena) van het klooster in Elten.  
44

 Groot Proevengoed 
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Nr Boerderijnaam  Eigenaar in 1764
42

 Aantal 
zichtgangen 

Aantal  dagen 
slijkgraven 

30 Bij schooten bij meule te Appel
45

 Jakop Jansen 1 1 

31 Middendorp (Paderborn, 
thijnsgoed) 

Heer v. Deelen 3 3 

32 Erf die Selder (Elten) Id. 1 1 

33 Erf die Plas Kind. Ares v. Bakkenes 2 2 

34 Erf die Peer Heer v. Basjum 2 2 

35 Goetje in de Coopersteeg Heer v. Goltstein 1 ¾  

36 Puijkjesgoed (Coopersteeg) Jan Brantsen 1½   1½ 

37 Erf in de Coopersteeg Jan Heimensen 1 1 

38 Het Bunthuysje Wed. Freerik v.d. Ham  1 1 

39 Erfje de Hoeff Pieter v.d. Hoeff (mij als schryba) 1 1 

40 Erfje die Laage Hoeff Jan Hend v. Meereveld 1 1 

41 Goed Ceetelen Hoeff Jan v. Meereveld 1 1 

42 - Wed. Gerrit Heymen 1 1 

43 Diepenbregt (Leemsteeg) Lubbert Collen 1 1½ 

44 Juff. Veenlans hoeff (Burgstede 
achter B’veld) 

Gisbert Janken 1½   1½ 

45 Juff. Veenlans
46

 hoeff Aert Wulfertsen 1½   1½ 

46 Westenveld (Paderborn, leengoed) Renger en Kind. v. Grevengoed 2 2 

47 Blankenhoef Steeven v. Steendelen 2 2 

48 Swerte Verken J. Collert 1 1 

49 Met vergunning van die gemeene maalen den Predikant van Voorthuysen - 2 

50 Met vergunning van die gemeene maalen die Costerij te Voorthuysen 
vermits dat hij voor niet voor de maelschap moet afleesen en teekenen en 
anderst moet hij syn turf van ons coopen 

- 1 

51 Gekoft uytheems Heymen Evertsen v. Middendorp - 1 

52 Id. Jan Steevensen - ½ 

53 Id. Erfgenaaen v. Bor Aelten - ½ 

54 Groot Arental
47

 Casper Antony v. Haersolt 2 2 

55 Huys ten Schuer met het erf daarbij Willem Heurd Heer v. Ten Schuer 2 2 

56 Huisje ten Schuer Claes Evertsen - ½ 

57 Bij de Brands Campen J. Gelderman - - 

58 Den niewen herberg (ofte den 
Appel genaemdt)

48
 

Heer v. Goltsteyn 1 1 

59 Bos bij syn huisje aent Meuleveld Hendrik Aersje - 1 

60 Die regeerende Veld Graaven idem 2 dagen slijk om te moogen verkoopen  - 2 

61 Den Schryba 2 dagen slijk om te moogen verkoopen - 2 

Totalen 72.5 89 ¼  
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 De molen van Appel stond in die tijd aan de Appelse straat 
46

 Juffer Veenland was de aanduiding voor het ‘Vrouwenveen’ (tegenwoordige Westenveld) dat in eigendom 
was van het Jufferenstift in Elten.  
47

 Hier wordt het Eltense Groot Erental bedoeld (zuidelijk van Paderborns Groot Erental) 
48

 De tegenwoordige boerderij Vergulde Appel. 



   
 

Peter Bijvank december 2011 

 

Bijlage 2: Regelgeving (‘overgift’) van de Appeler maalschap uit 1610 

 
In het malenboek zijn twee overgiften opgenomen, één van 1607 (bestaande uit één regel over het 
graven van turf) en één uit 1610 die meer uitgebreid is en meerdere zaken beschrijft. Hieronder is de 
getranscribeerde tekst opgenomen met in blauw een verklaring of toelichting op de tekst.  
 

Copia 
 

Op Meij Avont anno 1610 Aen den Huijnden Bosch sijnnen de gemene maelen van’t Appelre Veen 
gesloten en eendraghtelijck overgecomen, dese naeber  articulen end pounten als hier nae volght 
De malen van het Appelerveld vergaderden in 1610 ‘aen den Huijnden Bosch’. Het is onduidelijk 
welke plaats hiemee werd bedoeld maar waarschijnlijk was dit een plek in de open lucht 
(vergelijkbaar met de gewoonten van andere maalschappen). In maaldagverslagen van het begin van 
de 17e eeuw wordt nergens, expliciet, weergegeven waar men vergaderden. 
Item in den eersten is overgegeven, dat niemant meer turff op de maelschap sal graven , dan daer sij 
toe gerechtight sijn. 
Een duidelijke regel: alleen gerechtigden van het veld mochten turf graven.  
Endt geen uijtheemsche sullen malckanderen turff op de Appelre Maelschap mogen vercopen of sij 
sullen dat op een meij avont, de gemene maelende buercoop presenteeren, end soo daer imant 
boven bevonden wort sal verbuert hebben tien Heeren Ponden 
De zgn. ‘uijtheemschen’ waren personen die van buiten het veld kwamen en woonden (geen 
geërfden). Deze personen mochten bijvoorbeeld wel turf kopen maar alleen op de jaarlijkse maaldag: 
mei-avond onder het toeziend oog van de maalmannen. Deze verkoop werd de ‘buercoop’ genoemd.  
End geen Maelen ofte huierluijden sullen hun onderstaen, haer Turff selfs te graeven dan met de 
span graevers, end de daer hebben van een goedt, het sij vier voeder of een halff dagh warck, die 
sullen dat op eenen dagh de span graevers laeten graven end die sulcks niet en aftervolgen die sullen 
verbuert hebben, een eijgenaer ses Heeren ponden en een huerlinck die sal verbuert hebben drije 
Heeren ponden met den gegraven Turff 
Dit is een opmerkelijk artikel: de maalman of huurluiden (dit waren bijv. pachters van een erf met 
rechten) mochten niet zelf hun turven graven maar moeste dit laten doen door zgn. gravers die  in 
dienst waren van de maalschap. Waarschijnlijk was dit een maatregel om te voorkomen dat er teveel 
turf werd gegraven. Vervolgens wordt aangegeven dat deze gravers de hoeveelheid turf waar een 
boerderij recht op had (vier voeder (wagenvrachten) of een halve dag werk) in één dag moest 
afgraven. Waarschijnlijk kon op deze manier beter toezicht worden gehouden op de hoeveelheden 
turf die werden afgegraven.  De boete op het niet navolgen van deze regel bedroeg 6 Heerenponden 
voor een  eigenaar en 3 Heerenponden voor een huurder. 
Nogh soo en sullen geen Maellueden eenijge sichtgangen ofte slijck op de maelschap mogen 
vercoopen, ofte sij sullen dat op een meij avont de gemeijne maelen de voorcoop presenteeren, end 
soo veer sulcks niet ongeschijet, sullen sij verbuert hebben tien Heeren ponden en sullen alsdan de 
Maelen haer kuer hebben, het selve te houden ofte den coop te approbeeren 
De rechten van de maalmannen, uitgedrukt in zichtgangen en dagen turf graven, mochten blijkbaar 
wel worden verkocht maar dan alleen op de maaldag. Uit het overzicht van rechthebbende erven uit 
1764 (zie bijlage 1) van de Appeler maalschap blijkt dat de rechten verbonden zijn aan een beperkte 
groep boerderijen (ruim 50) die in en rond het veld lagen. Wel kregen keuters veel makkelijker 
rechten dan bijv. op het Hellerveld. Bijv. de nieuwe boerderijen aan de Leemsteeg en Kopersteeg 
hadden alemaal rechten op het veld. 
Noch oock soo sullen geen Heerschappen ofte vrouwen vaeder ofte moeder haer knechten 
meeghden ofte kinderen daer toe holden enigen Turff te graeven op de maelschap, ofte barre plagen 
te slaen, ofte oock brant heijde ofte dopheijde op te plucken ofte te maijen, wie daer en boven 
bevonden wort, daer voor salmen den bruckhaftigen doen excenteeren alles bij peene van tien 
Heeren ponden. 
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Dit artikel beschrijft een algemeen verbod om turf te graven, plaggen te steken en brandheide of 
dopheide te plukken of te maaien, op boete van 10 Heerenponden. Elders in deze overgifte wordt 
uitgelegd wanneer deze producten wel mochten worden gewonnen.  
Nogh oock soo sal niemant sijn waegen daer toe doen, om eenigen onrechten Turff sooden ofte 
heijde bij ondijede van dat gemeene velt te voeren, wie daerenboven bevonden wort, die sal 
verbuert hebben tien Heeren ponden, met den Turff ofte sooden, en dat soo dijckmaels iemant daer 
bevonden wort 
Het was verboden om illegaal turf te graven, zoden te steken of heide te plukken of te maaien. 
Ende soo is oock bij den gemeene Maelen overgegeven, dat geene maelluijden eijgenaars ofte 
huijrluijden, enige barheijde sullen mogen maijen op de maelschap, dan in de herfstmant ende in de 
meertmant en soo iemant daer en boven bevonden wort, die sal verbuert hebben ses Heeren 
ponden en de gemaijde heijde. 
In de maanden september (herfstmaand) en maart mocht de ‘barheide’ worden gemaaid. Het is niet 
geheel duidelijk wat met deze aanduiding wordt bedoeld. In deze overgift komen de volgende heide-
aanduidingen voor: 

- brant heide 
- barheide 
- dopheide 
- streijheide 

Waarschijnlijk werd de gewone struikheide (Calluna vulgaris) gebruikt als brandstof (brant heide) en 
strooisel (streij heide)  voor het vee. De Dopheide (Erica) werd ook gebruikt als stro voor onder het 
vee.49 
Ende dese voorss articulen salmen alles errichten nae costume van Maelrechten 
 
Noch soo sal oock niemant smorgens voor den sonnen opganck met eenen belaeden waegen het sij 
met Turff ofte heijde uijt ofte van dat voorss Maelen velt mogen comen, nogh oock naeder sonnen 
onderganck met eenen leedijgen waegen vaeren, soo wie daer op bevonden wort, sal verbuert 
hebben tien Heeren ponden, neffens dat goed bij hem bevonden. 
’s Nachts mocht men niet op het veld komen met een wagen (’s ochtends geen beladen en ’s avonds 
geen lege wagen). 
Oock soo en sullen geen uijtheemsche, eenijgen harden Turff graven, sooden steecken ofte heijde 
maijen, ’t waere dan oock barheijde, Streij heijde ofte dop heijde, in de voorss Appelder maelschap, 
soo daer iemant op bevonden worde, de selve sullen de Gemeene Maelen aen houden en 
executeeren mogen naer mael rechten, al waert schoon , dat sij daer te huis ofte op eenijge andere 
oorden en plaetsen gevaeren ofte elders gebrocht hadden, alles bij peene van erkentenisse daer 
gemeene maelen ende veltgraven 
Een zgn. ‘uijtheemsche’ mocht geen producten van het veld halen. Gebeurde dit wel en werd men 
aangehouden dan was je de spullen kwijt.  
Nogh soo sal nijemant van de maalluijden, hetsij eijgenaer ofte huerlingh enijgh holtgewas, ’t sij op 
slagh ofte gepoot mogen aff houwen, butten consent der gemeene maelen, die daer boven 
bevonden wort ist een eijgenaer die sal verbuert hebben tien Heeren ponden, met het holt, en 
volgens voorts gestraft te worden en te staen tot erkentenisse van de gemeene maelen, is’t een 
huerlinck die sal verbuert hebben twintigh heere ponden, soo dijckmaels sij daer op bevonden 
worden 
Het was verboden om hout van het veld te halen. Opmerkelijk daarbij is dat een eigenaar van een 
boerderij 10 ponden moest betalen en een huurder 20 ponden.  
Mede is overgegeven, off iemant volgens de voorss articulen bruckhaftigh bevonden worde, die sich 
daer en boven tegens de veltgreven wolde streben, om de selve sulcke bruecken te betaelen, in 
sulcken val, sullen de veltgreven mogen aenroepen, en versoecken soo veele van den gemeene 
maeluijden, tot assistentie der selver executie te helpen doen als’t haer gelijckt, en soo verre iemant 
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 De pluk van dopheide werd op het Appelerveld verpacht in meerjarige pachtcontracten  
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van den maeluijden sulcke executie te doen weijgerigh waere, de selve sal verbuert hebben tien 
heere ponden en sulcks alles te vervolgen met executie van maelrechten  
In het geval dat iemand een boete moest betalen en daartegen in verweer kwam  (‘tegen de 
veltgeven wolde streben’) mochten de veldgraven assistentie inroepen van andere maalmannen. In 
het artikel wordt niet aangegeven of de maalman die in beroep ging ook recht had op ondersteuning. 
Sterker nog: Wanneer een maalman de veldgraven niet wilde assisteren kreeg hij een boete 
opgelegd van 10 ponden. Als maalman stond je dus niet sterk om in het verweer te komen tegen 
opgelegde straffen. 
Voorts soo is bij de Gemeene Maelen overgegeven dat de gecoosen velt greven, geholden sullen 
weesen partinente opteijckeninge te maecken, van alle den gegraven Turff, soo bij de spangravers 
ofte anders mogen gegraven worden, en de rolle daer van altijt op Meij avont te vertoonen en 
overteleeveren, en ofte sij eenijge  Turff vonden ’t onrecht gegraven te sijn, sullen bij de veltgreven 
aengeholden en volgens tot profijt der gemeene Maelen vercoft worden, en nogh daeren boven 
verbuert hebben tien heeren ponden, de selve uijt te rechten naer maelrechten 
De veldgraven moesten de hoeveelheden gegraven turf schriftelijk bijhouden en tonen op de 
maaldag. Wanneer door iemand teveel turf was gegraven werd deze turf verkocht en de opbrengst 
was voor de maalschap. Tevens werd deze persoon een boete opgelegd van 10 ponden. 
Nogh is bij de gemeene maelen overgegeven, dat die gecoosen velt greven sullen hebben macht 
ende Authoriteijt om de Gemeene Maelen te verdaghfaerden, tot resolutie50 te treden, op eenijge 
gebreken, die bij den voorss veltgreven geremonstreert51 sullen worden, en sullen de absentes 
daeraen verbuert hebben een bane biers ofte de waerde van dien, die men den selven absenten 
datelijcken sal affneemen en daer voor executeren nae maelrechten 
De gekozen veldgraven hadden de macht om mensen te dagvaarden en zaken in stemming te 
brengen wanneer een maalman zich niet aan een regel hield. Wanneer de aangesproken persoon 
terecht was aangesproken op zijn gedrag dan werd hij gehouden om een vat bier of de waarde 
daarvan te betalen (waarschijnlijk boven zijn evt. opgelegde boete). Dit verschijnsel zag je ook bij de 
malen van het Hellerveld waarbij herhaaldelijk een vat bier als ‘boete’ werd opgelegd hetgeen werd 
geconsumeerd tijdens de maaldag. 
Nogh soo sullen de gecoosen veltgreven, op ’t spoedighste ofte eerst daeghs, de gemene Maelen 
dagh leggen, en bij publicatie een ieder maelman doen gebijeden, op seeckeren aenbestemden dagh 
teegen woordigh te compareren, om aen teijckenen laeten, wat Gerechtigheijt een iegelijck om turff 
te graven heeft, en soo yemant hier inne suijnigh ofte weijgerigh ware de selve sal verbuert hebben 
tien heeren ponden ende den Turff die hij daeren boven wese graven en was dese overgift 
geschreven op pampier en onderteijckent. 
Uit dit artikel blijkt dat de malen van het Appelerveld verplicht waren de maaldag te bezoeken 
waarbij een ieders rechten op het graven van turf worden aangetekend. Wanneer je deze plicht 
verzuimde moest je een boete betalen van 10 ponden.  
 
Steven van Delen Henrick van der Schuijer Aelt Pannekoeck 
G. van Curler Wouter Pelen A. van Dulmen Melis Wolberts   Nicolaes van Delen 

Dit is het merck van Jan Tomassen Dit is ’t marck van Henrick  Reijners 

Dit is het merck van Aelt Alltzen  Dit is het merck van Heijm Aertsen 

Dit is het merck van Lubbert  Aelten    Dit  is het merck van Cousijn van Oldenbernevelt 
Wolter Rijcks 
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 Voorstel of uitspraak voorleggen aan de vergadering 
51

 Een tegenvoorstel doen of verzoek indienen 


