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Samenvatting 
 
De Veluwse malenbossen vormden eeuwenlang de kern van het Nederlandse bos. 
In de achttiende en negentiende eeuw werd de eigendomsvorm malenbos als een 
probleem beschouwd. Particulier eigendom zou beter zijn. Deze visie leidde tot de 
Markenwet van 1886.  Aan de hand van de geschiedenis het grote malenbos Hoog 
Soerense bos en het kleine malenbos Hoog Soerense heege wordt onderzocht of 
deze eigendomsvorm nadelig was. Beide bossen werden in 1766 en 1767 door prins 
Willem V gekocht. Na de koop werd aan bosbeheer meer geld en aandacht 
besteed. De toename van de uitgaven en de rente op de leningen voor de bosaan-
koop maakten dat het economisch rendement veel lager was dan in de periode als 
malenbos. De overgang van malenbos naar kroondomein leidde tot vernieuwingen 
in het bosbeheer, maar bracht ook bedreigingen. Per saldo was het gemeenschap-
pelijk bezit niet nadelig voor het bos.  
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Inleiding 
 
Malenbossen ontstonden door afsplitsing van het bosbezit van een buurschap. De 
organisatie voor eigendom en beheer van dit afgesplitste bosbezit wordt maalschap 
genoemd. Er zijn van de Veluwe een vijftigtal malenbossen bekend. Deze vormden 
eeuwenlang de kern van het Nederlandse bos. De omvang van deze malenbossen 
varieerde van een paar hectare tot zo´n 1000 hectare. Een twaalftal malenbossen 
had een omvang van meer dan 100 hectare.  

De meeste grote malenbossen hebben eind negentiende eeuw een andere 
eigendomsvorm gekregen. Dit gebeurde onder invloed van de Markenwet van 1886. 
Deze wet vormde het sluitstuk van een ideologisch debat van een eeuw. De wet 
richtte zich primair op de heidemarken, maar betrof ook de bosmaalschappen. De 
toen gangbare veronderstelling was dat gronden in gemeenschappelijk eigendom 
niet goed werden benut. Heide werd niet ontgonnen, bos werd niet goed geëxploi-
teerd. In dit artikel zal die veronderstelling worden getoetst aan de hand van de 
geschiedenis van het Hoog Soerense bos en de Hoog Soerense heege. De aan-
delen in beide maalschapen werden in 1766 en 1767 door prins Willem V gekocht. 
Daarmee biedt de geschiedenis van deze bossen een mogelijkheid tot vergelijking. 
Beheer, gebruik en economie van beide bossen vóór en na de aankoop zullen in dit 
artikel worden vergeleken. Tevens zal een vergelijking worden gemaakt met 
Veluwse bossen die wel tot eind negentiende eeuw als malenbos functioneerden. 
Voor een overzicht van alle Veluwse malenbossen met gegevens over omvang en 
beëindiging van de maalschap, zie De Rijk (1990). 
 

Historische bronnen 
 
Het historisch bronnenmateriaal over het Hoog Soerense bos en de Hoog Soerense 
heege vertoont weinig eenheid. Dat is onder meer te wijten aan het vroege tijdstip  
waarop de bossen particulier bezit werden. Uit de periode dat het Hoog Soerense 
bos een malenbos was, zijn twee buurboeken en een resolutieboek bewaard.1 Van 
de Hoog Soerense heege is nog minder bewaard.2 Deze bronnen geven de 
besluiten van de eigenaren van de malenbossen weer. Sloet (1911) heeft dit 
gebruikt voor zijn bronnenpublicatie van Gelderse markenrechten. Voor het Hoog 
Soerense bos gaat het om resoluties van 1482 tot 1766 met perioden zonder 
gegevens van 1550-1600 en 1650-1721. In 1763 zijn de belangrijkste resoluties van 
het Hoog Soerense bos overgeschreven door een raadsheer van de prins.3  Voor 
hem waren resoluties uit de periode 1650-1721 nog wel beschikbaar. Zijn afschriften 
zijn daarvan nu de enige bron. Dat er veel archief verloren is gegaan, blijkt uit een in 
1808 opgestelde inventaris van stukken van beide bossen. Voor het Hoog Soerense 
bos gaat het om rekeningen vanaf 1700, breukboeken en andere stukken over 
overtredingen en stukken over gevoerde processen.4 Over de houtopbrengst van 
beide bossen van 1685 tot 1765 zijn we niettemin geïnformeerd dankzij jaar-
rekeningen van Het Loo.5 Deze bevinden zich in de domeinarchieven en betreffen 
de belangen van de Oranjes in het bos. In de domeinarchieven zijn ook de aktes 
opgenomen over de aankoop van de bossen door de Oranjes en rekeningen van het 
bos over de periode vanaf de aankoop tot 1811. Belangrijk zijn verder de rapporten 
van rentmeesters en inspecteurs uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Zij 
geven puntsgewijs een overzicht van beheer, organisatie en economie van het bos.6  



 

   
Hierna wordt achtereenvolgens de geschiedenis van het Hoog Soerense bos 
beschreven, die van de Hoog Soerense heege en die van beide bossen als 
onderdeel van de kroondomeinen. Bosbescherming en jacht worden afzonderlijk 
besproken. Daarna worden beide bossen vergeleken met andere Veluwse 
malenbossen en wordt ingegaan op de vraag of het gemeenschappelijk bezit van 
malenbossen nadelig was voor deze bossen. 
 
 

Het Hoog Soerense bos 
 
Naam, ligging en omvang 

In een oorkonde uit 814 wordt een 'Silva Suornum'7 genoemd (Anonymus, 1896a). 
Men vermoedt dat hiermee het Hoog Soerense bos werd bedoeld. Vanaf de vijf-
tiende eeuw is het bos bekend onder de namen Hoechzoerder bossche, 
Suerebosch, Zoerderbosch en Hoog Soerense bos.  

Het Hoog Soerense bos ligt bij het dorp Hoog Soeren. Net als bij de andere 
Veluwse malenbossen grenst het bos aan de bouwlanden die om de dorpskern 
liggen. Karakteristiek is dat het malenbos aan één kant van het dorp lag en de vorm 
compact was. Het Hoog Soerense bos omsloot half het dorp en de bouwlanden, zie 
figuur 1. Richting noorden steekt een strook bos de heidevelden in. De ongebruike-
lijke vorm van het Hoog Soerense bos leverde veel meer grens op, vooral grens met 
heide. Dat vormde een extra risico voor het bos. Op de heide werd gebrand en met 
schapen beweid. Brand en schapen vormden naast overmatige kap de grootste 
bedreiging voor malenbossen. Dat er desondanks een groot bos overbleef, geeft 
aan dat er voldoende bescherming tegenover stond. 

 
Figuur 1. Ligging van het complex Hoog Soerense bos en Hoog Soerense heege rond 

Hoog Soeren. Getekend naar de kaart van M.J. de Man 1802-1812.  



 

   
 
Gegevens over grootte en opstanden van het bos vóór 1800 zijn niet beschikbaar. 
Door de raadsheer wordt in 1763 vermeld dat er binnen de traa, dus binnen de 
grenzen van de maalschap, honderden hectare heidevelden en open kreupelhout 
zijn. Hij schatte het areaal opgaand bos op niet veel meer dan een derde van het 
totale bezit. De grootte van de bosopstanden van het Hoog Soerense bos zoals dat 
tot 1766 als malenbos bestond, kan worden geschat op ca. 900 hectare, waarvan 
400 hectare opgaand loofbos en 500 hectare eikenhakhout. Het was daarmee het 
grootste malenbos van de Veluwe.  
 
Eigendomsverhoudingen 
Het Hoog Soerense bos was oorspronkelijk een bezit van eigenaren uit de buur-
schap Hoog Soeren. Inwoners van deze buurschap die geen erfgenaam waren, had-
den geen recht op de houtopbrengst, maar wel andere rechten, zoals het weiden 
van vee en het zetten van bijenkorven. Arme inwoners mochten ook hout sprokkelen 
en zij kregen een klein deel van de boeten.  

Het Hoog Soerense bos had 13 hele aan- of waardelen die werden onderver-
deeld in vierendelen. Behalve personen waren ook instellingen eigenaar. Het 
klooster Monnikhuizen bij Arnhem wordt bijvoorbeeld al in de eerste resoluties 
genoemd. Omstreeks 1600 had het klooster een half aandeel in het bos.8 Door de 
aankoop van het Oude Loo in 1684 kwamen aandelen in het Hoog Soerense bos in 
bezit van de Oranjes. Na aankopen van 1749 tot 1758 had de prins in 1763 2,5 van 
de 13 aandelen in bezit. In 1766 kocht hij de resterende aandelen. Deze waren toen 
in bezit van ruim 40 eigenaren. Twee aandelen hiervan waren in bezit van drie 
kerkelijke instellingen. De overige aandelen waren naar de naam te oordelen in bezit 
van niet-adellijke personen uit de regio. De meeste eigenaren bezaten een vieren-
deel of minder.9 
 
Organisatie van het bosbeheer  

In resoluties of willekeuren legden de eigenaren van het bos hun regels over het bos 
vast. Ze zijn er van 1482 tot 1766. Bij de resoluties uit de beginperiode gaat het 
vooral om regels tegen hout stelen en om de organisatie van het bos. Bij de regels 
wordt ook de hoogte van de boete aangegeven. Gaandeweg komen in de resoluties 
meer zaken aan bod, zoals de wijze van verkoop van aandelen in het bos, de orga-
nisatie van de delingen, de kap en tot slot ook besluiten over bosaanleg. 

Aan het hoofd stond één houtrichter. Na1640 waren er twee houtrichters. In 
1618 werd tot behoud van het bos besloten om naast de houtrichter en de bos-
wachter vier gezworenen aan te stellen. Ze werden uit de eigenaren gekozen. 
Daarnaast was er een secretaris of bosschrijver. In 1626 werd besloten dat alleen 
eigenaren die minimaal een vierde deel bezitten recht hebben op deelname aan de 
houtspraak en recht op deelname aan de maaltijd. Net als de functionarissen 
moesten zij met een eed beloven het bos trouw te zijn. Deze eigenaren worden dan 
voor het eerst maalman genoemd. Korte tijd later wordt het buurboek maalboek 
genoemd en de houtspraak maalspraak. De vergaderingen van het bos worden 
holtspraak, meyspraak of maalspraak genoemd.  

De boswachters werden boswaerder genoemd en in de oudste stukken ook 
voerster. Zij kregen een vast ´tractement´ en de helft van de opbrengst van de 
boeten. In 1600 was hun jaarlijkse tractement ƒ21, midden achttiende eeuw ƒ50 en 
begin negentiende eeuw ƒ286. Tot 1800 was het bedrag veel minder dan het loon 



 

   
voor een voltijdsfunctie. Het karige tractement werd als een stimulans gezien de 
opzichterstaken goed uit te voeren. Na de koop van het bos door de prins bleef het 
tractement nog jaren ƒ50. De boswachters vonden zichzelf zwaar onderbetaald. 
Boswachters moesten bij aanstelling een eed afleggen die dikwijls op de meyspraak 
moest worden herhaald. In 1725 werd besloten dat zij niet in hout mochten 
handelen.  

Houtrichters en gezworenen hadden taken bij het handhaven van de regels, 
bij het aanwijzen, verdelen en verkopen van de percelen hout en bij kap en afvoer 
van het hout. De houtrichters kregen als vergoeding twee voer waaihout, de 
gezworenen één voer. Begin achttiende eeuw werd dat omgezet in een tractement 
van ƒ10 respectievelijk ƒ5 per jaar. Voor veel werkzaamheden kregen ze daarnaast 
dagloon. In 1742 werd besloten dat ook houtrichters en gezworenen niet in hout 
mochten handelen. Over de vervulling van de functies werd elke twee jaar gestemd. 
Stemgerechtigd waren na 1626 erfgenamen die maalman waren. 
 
Economie 
Begin zeventiendede eeuw speelde geld nog nauwelijks een rol. Jaarlijks werd een 
aantal bomen voor de kap gemerkt en over de eigenaren verdeeld naar rato van hun 
aandeel. In 1660 werd besproken om een deel van het hout door het bos te laten 
verkopen en de geldopbrengst daarvan aan de eigenaren uit te delen. In 1664 werd 
tot dat systeem besloten. Tevens werd toen besloten het aantal houtdelingen tot 
twee te beperken. Aan houtrichter en gezworene werd gevraagd jaarlijks ´kleijn 
Eijkenholt´ ter waarde van ongeveer ƒ1000 te verkopen en de opbrengst over de 
eigenaren te verdelen. In de beschikbare rekeningen vanaf 1685 zien we dat de 
uitdeling aan de eigenaren is gesplitst in een deling van eiken, een deling beuken en 
een deling in geld. De eikendeling vond plaats op dinsdag na Pasen, de beuken-
deling op dinsdag na Michielsdag (11 oktober). Bij deze delingen werden 13 gelijke 
partijen bomen gemaakt. Door loting werden deze delen aan de eigenaren toege-
deeld. Voor het bepalen van de waarde van zo'n deel werd een half deel openbaar 
verkocht. De opbrengst daarvan bepaalde de waarde van de overige delen. Men 
stopte met de eiken- en beukendelingen omdat de kopers zouden samenspannen. 
In 1756 kwam een eind aan de deling van eik en in 1759 van beuk. Op deze wijze 
ontwikkelde het bos in de zeventiende en achttiende eeuw geleidelijk een geldhuis-
houding. 
 Over de periode waarin alleen bomen werden uitgedeeld zijn geen econo-
mische gegevens beschikbaar. Voor een beperkt aantal jaren is wel bekend hoeveel 
bomen werden verdeeld, maar over de waarde van die bomen ontbreken gegevens. 
Over de periode vanaf 1685 is dankzij de rekeningen van Het Loo meer informatie 
over de economie beschikbaar. Voor de delingen van 1687 tot en met 1765 is het 
vijfjaarlijks gemiddelde berekend en in figuur 2 weergegeven. De eikendeling was 
gemiddeld ongeveer twee keer zo groot als de beukendeling. De grote variatie in het 
totaal van de delingen wordt vooral veroorzaakt door de gelddelingen. Hakhout 
vormde blijkbaar de meest variabele inkomstenbron. Het dal rond 1730 is te ver-
klaren door de lage eekprijzen in die periode (De Rijk, 1989). In veel bossen daalde 
de opbrengst toen sterk. 

Door het ontbreken van rekeningen van het bos is over de uitgaven van het 
bos minder bekend. De grootste uitgavenposten in de eerste helft van de achttiende 
eeuw waren de verponding, circa ƒ400 per jaar en de tractementen, circa ƒ200 per 
jaar. Op de houtspraak werd flink op kosten van het bos geconsumeerd, zo blijkt uit 



 

   
de resoluties, maar bedragen zijn niet bekend. De kosten voor bosaanleg, later 
verreweg de grootste kostenpost, waren nog zeer beperkt. Voor de jaren 1760 t/m 
1765 zijn die bekend. Het was toen gemiddeld ƒ271 per jaar, wat waarschijnlijk al 
een forse toename was in vergelijking met de jaren er voor. 
 

 
Figuur 2. Opbrengst van het Hoog Soerense bos 1687-1765 in gulden per jaar over 

vijfjarige perioden. De opbrengst bestond uit delingen aan de eigenaren van eik en 

beuk, dus een deling in natura, en een gelddeling. Bron voor de gelddeling was het 

door het bos zelf verkochte eikenhakhout (Bronnen: zie noot 5). 

 
Waarde en rendement van het bos 

De waarde van het bos kan worden bepaald op basis van de prijs van de aandelen 
in het bos. Voor 1683 en 1685 kan daaruit een waarde van ƒ52.000 worden afge-
leid.10 Uit de prijs die daarvoor tussen 1749 en 1758 betaald werd, blijkt dat het bos 
toen op ca. 150.000 gewaardeerd werd.11 Bij de aankoop in 1766 door de prins 
kwam de prijs van de aandelen overeen met een bedrag van ƒ164.000 voor het hele 
bos. Hij betaalde dus een meerprijs om enig eigenaar te worden.  

Het rendement van het bos werd door de rentmeester midden achttiende 
eeuw berekend op basis van de delingen en de waarde van het bos. Hij kwam uit op 
een rendement van drie percent.12 Dit percentage is vergelijkbaar met het rende-
ment van het Edese bos in dezelfde periode (De Rijk, 1989). De gestage toename 
van de waarde van het bos maakte het rendement op het in bos geïnvesteerde 
kapitaal groter. Het verdubbelde daardoor.  



 

   
 
Bosbeheer  

Over het bosbeheer tot 1766 is vooral uit de resoluties informatie beschikbaar. 
Daaruit blijkt dat in de zeventiende eeuw een voorzichtig begin gemaakt werd met 
aanleg en beheer van het bos. In 1648 werd besloten beuken te snoeien op 
plaatsen waar ze te dicht stonden. De eerste bron over aanleg van bos is uit 1693. 
Toen vroegen de eigenaren de houtrichters er voor te zorgen dat op een aantal kale 
plekken in het bos eikels werden gezaaid of eiken gepoot. Op die plaatsen mocht 
zes jaar lang niet met schapen of koeien worden geweid. De boete daarop was fors: 
twaalf gulden.13 In 1727 werd op de meyspraak besloten jaarlijks 500 à 600 heesters 
te poten. Heesters werden gebruikt voor lanen of voor opgaand bos. Dit kleine aan-
tal heesters kan voor zo'n groot bos slechts van marginale betekenis zijn geweest. In 
1742 werd besloten om het zaaien van eik en beuk eens te proberen. In 1744 werd 
toegevoegd dat als zaadgoed van eik en beuk niet te krijgen was, eens dennen te 
proberen. Uit een vermelding in 1746 blijkt dat men dennen had gezaaid. Om deze 
proeven een goede kans te geven, liet men in de kerk omroepen dat geen vee in de 
bezaaiing mocht weiden. In 1758 werd een stuk grond aangewezen om eikels te 
zaaien. Dit stuk werd omheind om het tegen de wilde zwijnen te beschermen.14 
Waarschijnlijk was dit de eerste kwekerij. Uit een overzicht van de raadsheer over 
de jaren 1760 tot en met 1765 blijkt dat toen jaarlijks stukken grond werden omge-
spit en met eiken voor hakhout beplant. De helft van de kosten ging naar de grond-
bewerking, de andere helft naar de eikenstekken. Gemiddeld werden er 75.000 
stekken per jaar gepoot. Met het geld voor de grondbewerking kon per jaar slechts 
ongeveer een hectare worden gespit. Het aantal stekken was voldoende voor acht 
hectare. Waarschijnlijk is veel stek gebruikt voor inboeten. Opgaand bos werd in 
deze zes jaren niet aangeplant. 
  
De houtoogst 

Informatie over de houtoogst in de zestiende eeuw is er vooral vanwege de regels 
om het stelen van hout tijdens de houtoogst te beperken. In 1500 is sprake van 
´holtdagen´, speciaal voor de houtoogst aangewezen dagen. In 1509 werd besloten 
dat men op die dagen alleen tussen zonsopgang en zonsondergang hout uit het bos 
mag halen. Dat werd in 1540 aangescherpt tot twee uur voor zonsondergang. Er 
moest altijd minstens één boswachter op de houtafvoer toezien, zo bleek in 1514. In 
1544 werd toegevoegd dat de boswachters de volgeladen wagens moesten contro-
leren. Uiteraard mochten alleen bomen gekapt worden die met de bosbijl waren 
gemerkt. Vallende bomen mochten geen andere bomen beschadigen.  

Voor de zeventiende eeuw en begin achttiende eeuw zijn geen bronnen over 
de houtoogst gevonden. Uit opmerkingen van de raadsheer in 1763 blijkt dat het 
opgaand bos meestal vlaktegewijs werd gekapt. In plaats daarvan adviseerde hij 
een uitkapbeheer waarbij steeds de slechte of niet meer groeiende bomen zouden 
worden gekapt. Ook adviseerde hij op de slechte plaatsen in het bos dennen en 
berken te planten om daar later houtskool van te branden. Een aanwijzing dat in het 
Hoog Soerense bos houtskool werd gemaakt, is echter niet gevonden. 
  
 



 

   
Hoog Soerense heege  
 
Over de achtergrond van het ontstaan van twee maalschappen in de buurschap 
Hoog Soeren valt weinig te zeggen. In de oudste schriftelijke bronnen was de 
scheiding er al. De eerste gegevens over de Hoog Soerense heege dateren uit 
1502. De eerste willekeur met de regels van de maalschap is uit 1505. Daarin is 
sprake van buren die hun regels vastleggen in het buurboek van ´Zoure hege´. In 
deze en latere willekeuren wordt met de aanduiding buren, gewone buren, erfge-
namen het verschil in status aangegeven. Daarbij gaat het er om wie mag delen in 
de houtopbrengst van het bos, wie er alleen sprokkel- en weiderecht heeft, of juist 
alleen maar recht op de houtopbrengst. Dit ingewikkelde onderscheid is er in de 
vroege periode van veel Veluwse malenbossen.  
 
Ligging en omvang 
Waar de Hoog Soerense heege lag, is in de beschikbare literatuur niet aangegeven. 
Uit aantekeningen van de rentmeesters en raadsheren van de Oranjes blijkt waarom 
dat zo is. Eén van hen beschrijft dit bos in 1696 als volgt: ´in´t Bosch genaamt de 
Heege zijnde een Bosch van groote Boomen en enige Heggen rond om Hoog 
Soeren gelegen´.15 Deze opgave suggereert dat de Heege dichter bij het gehucht 
lag dan het Hoog Soerense bos. Martens van Sevenhoven (1925) vermoedde dat 
ook. Een raadsheer noemde in 1765 de ligging ´geënclaveert´ in het Hoog Soerense 
bos. Een ander schreef in 1766 dat de Heege midden in het Hoog Soerense bos ligt 
´en daer van niet anders gesepareert is dan door kleine doolens en Rooyingen van 
de ene kenbare boom op de andere, dus de scheidingen voor iemant daer in niet 
seer ervaren synde niet wel gevonden soude konnen worden´.16 Deze raadsheer 
verbindt aan de weinig duidelijke begrenzing de conclusie dat het voor de prins 
noodzakelijk is ook de Heege te kopen. Een jaar later werd dat gedaan. Hij gaf aan 
dat het opgaande bos vooral uit beuken bestond. 

Met deze gegevens kan de ligging van de Hoog Soerense heege ten opzichte 
van die van het Hoog Soerense bos niet worden aangegeven. De ligging was 
waarschijnlijk wel aangegeven op een kaart van het bos uit 1767. Deze ´ampele en 
gedetaileerde caart van de Hoogsoerder Bosch en Heege in de Hooge en vrije 
Heerlijkheid ’t Loo´ is tot omstreeks 1820 een hulpmiddel geweest bij het bosbeheer. 
De kaart is daarna verloren gegaan (Aardoom, 1989). Waarschijnlijk is dit de 
´Generaele Kaart van´t Bosch en Heege´ die in de inventaris van 1808 wordt 
genoemd. Er hoorde een document bij met de nummers van de percelen. In de 
verkooplijsten uit die periode worden deze nummers genoemd. De grootte van het 
bos kan aan de hand van de opbrengst van de houtdelingen en de waarde van het 
bos op 50 tot 100 hectare worden geschat. 
 
Organisatie van het bosbeheer  
Aan het hoofd stond een houtrichter. In de oudste bronnen wordt hij nog buurscholt 
genoemd. Hij werd bijgestaan door twee gesworenen. Houtrichter en gesworenen 
werden om de twee jaar door de eigenaren uit hun midden gekozen. In 1629 kregen 
ze daarvoor als vergoeding de boete op de kleine vergrijpen, het omgewaaide hout 
en de vergoeding voor de bijenkorven. In 1608 was er sprake van een boswachter 
die als taak heeft om vee vast te houden dat niet in het bos mocht komen. 

De vergadering waar over het bos werd besloten werd holtspraak genoemd, 
ook wel meispraak naar de maand van het jaar waarin vergaderd werd. De eige-



 

   
naren waren verplicht daaraan deel te nemen. Door voortgaande opsplitsing van 
aandelen werd deelname aan de bosvergadering in 1519 beperkt tot eigenaren de 
minstens één half deel hadden van de acht volle aandelen in het bos. In 1620 waren 
er 15 eigenaren. Bij de aankoop door de prins in 1767 waren er 20 eigenaren. De 
meesten hadden slechts een kwartdeel. Een paar eigenaren hadden ook een 
aandeel in het Hoog Soerense bos. 

De willekeuren uit de zestiende en zeventiende eeuw bevatten behalve 
bepalingen over de organisatie van de maalschap ook bepalingen gericht op de 
bescherming van het bos. Voor de kap werden speciale dagen aangewezen. De kap 
mocht alleen door bepaalde personen worden uitgevoerd. Met deze regels werd de 
kans op stelen beperkt. Het weiden van schapen en koeien werd in tijd beperkt en in 
personen die daartoe recht hadden. Op overtredingen stonden forse boete´s. Een 
deel van de bepalingen bond de eigenaren zelf. Zo bepaalden ze dat ze elkaar 
moesten helpen bij het handhaven van de regels.  

In 1765 merkte de raadsheer verontwaardigd op dat de eigenaren wel hout 
lieten kappen, maar niets aanplantten. Een gesprek daarover met de houtrichter 
hielp niet. Die beriep zich op de aloude gewoonten. Over maatregelen gericht op 
aanleg en verzorging van bos is in de stukken inderdaad niets gevonden.  
 
 
Economie  
Net als in het Hoog Soerense bos, ontwikkelde zich in de Hoog Soerense Heege 
geleidelijk een economie gebaseerd op geld. In de zeventiende en begin achttiende 
eeuw vond elk jaar op 28 oktober een eiken- en beukendeling plaats. Daarnaast 
werd aan de eigenaren het geld uitgedeeld, dat met de verkoop van hakhout werd 
verkregen. De erfgenamen besloten in 1735 om met de deling van eiken te stoppen 
omdat er zo weinig van te vinden was. In 1717 was dat éénmalig ook al niet gedaan 
´om datter door de storm winden soo veel omgewayd was´.17 De beukendeling ging 
door tot de aankoop van het bos door de prins in 1767. 

Over de waarde van delingen uit de Hoog Soerense heege is informatie in 
dezelfde bronnen te vinden als die voor het Hoog Soerense bos. Deze gegevens 
zijn verwerkt in figuur 3. Deze economische gegevens bevestigen de opgave van 
raadsheren dat het Hoog Soerense heege relatief veel opgaand beukenbos had.  
De waarde van het bos zoals die kan worden berekend uit de koop van aandelen 
door de prins in 1751 en 1755 bedraagt ƒ9.600. Voor de delen die hij in 1767 kocht, 
moest hij een forse meerprijs betalen. Omgerekend was het bos toen ƒ14.400 
waard.18 
 



 

   

 
Figuur 3. Opbrengst van de Hoog Soerense heege 1687-1765 in gulden per jaar over 

vijfjarige perioden. De opbrengst bestond uit delingen aan de eigenaren van eik en 

beuk, dus een deling in natura, en een gelddeling. Bron voor de gelddeling was het 

door het bos zelf verkochte eikenhakhout (Bronnen: zie noot 5). 

 

 
De Hoog Soerense bossen als kroondomein  
 
Aankoop van de malenbossen 

In 1687 meldde de rentmeester van de prins zich op de houtspraak van het Hoog 
Soerense bos met het verzoek namens de prins erfgenaam van het bos te worden. 
Het in 1684 verworven halve aandeel in het bos dat bij het Loo hoorde, gaf hem 
daartoe het recht. Het verzoek werd ingewilligd. Hij mocht daarna mee beslissen 
over het bos. Invloed van de Oranjes op het beheer van het bos werd daarmee 
echter nauwelijks verkregen. Daarvoor was het aandeel te klein. Over een duidelijke 
behoefte aan meer invloed is voor de periode tot 1763 in de stukken weinig 
gevonden. Aankoop van aandelen in de periode 1749 -1758 en de aanstelling van 
de rentmeester in 1750 als één van de twee houtrichters kan als een opmaat voor 
de aankoop worden gezien. Waarom de wens tot aankoop in 1763 ineens zo groot 
werd, is onduidelijk, maar de situatie in de familie Oranje-Nassau lijkt een rol te 
spelen. Na het overlijden van zijn vader in 1751 was Willem V (1748-1806) als klein 
kind stadhouder geworden. In rapporten van 1763, 1764 en 1765 halen de raads-
heren alles uit de kast om hun baas van de wenselijkheid van een aankoop te over-
tuigen. Begin 1766 werd Willem V meerderjarig en kregen de raadsheren toestem-
ming voor de aankoop. Die voerden ze nog datzelfde jaar uit. In 1767 volgde het 



 

   
advies en de toestemming om de Hoog Soerense heege te kopen. Dat werd ook 
direct uitgevoerd.  

De rapporten van de rentmeesters geven een mooi beeld van de wijze 
waarop de prins werd overtuigd. Het door de maalschap gevoerde beheer werd als 
zeer slecht voorgesteld. Met een goed beheer zou een veel beter economisch 
rendement kunnen worden gehaald. De mogelijkheid van een meer op de jacht-
belangen gericht beheer, wrrd door hen wel genoemd, maar stond in hun betoog 
niet centraal. Zij wezen ook op de gevoeligheid van het onderwerp jacht. Voor de 
prins was het belang van het bos voor de wildbaan groot. Voor de andere eigenaren 
gold dat echter niet. In het beheer rekening houden met het wild was voor hen daar-
om niet aan de orde. Wat in de opmerkingen ook duidelijk wordt, is dat deze raads-
heren de organisatie van de malenbossen niet goed begrijpen en zeker niet waar-
deren. Hun beeld was dat de organisatievorm zelf een probleem was. Ze duidden 
het aan met ´gemeenschap´, ´societeyt´ en ´communiteit´. De kwalificaties over het 
beheer zijn zeer negatief: ´behandeling van dit bosch waerlijk reprochabel´, ´gans 
gemineert´, ´presente heblust´ en ´tot hun eygen nadeel werksaem blyvende´. 

Om de aankoop te financieren leende de prins van de staat; voor het Hoog 
Soerense bosƒ90.500 en voor de Hoog Soerense heege ƒ7.800. De jaarlijkse rente 
van 3% op de lening drukte daarna sterk op het economisch resultaat van het bos.19 
Veertig jaar later was ƒ13.500 nog niet afgelost. Het overige geld voor de aankoop, 
ƒ41.803, kwam uit de ´thesaurie´, de kas van de Nassause Domeinen.  

De rapporten uit de eerste periode na de aankoop presenteren een positief 
beeld over de gevolgen van de aankoop. Deze rapporteurs waren nog bij de 
aankoop betrokken geweest. De stemming slaat later om. In 1792 werd bij de 
presentatie van de rekeningen over de voorgaande jaren opgemerkt dat ´deese 
acquisitie () nog geen voordeel aanbrengt`.20 De rekening over 1792 illustreert dat, 
zie figuur 4. 
 
Omvang 

Over de omvang van het Hoog Soerense bos als onderdeel van het kroondomein 
zijn ook de gegevens uit de negentiende eeuw niet duidelijk. Volgens Sloet (1843) 
omvatte het Hoog Soerense bos ongeveer 600 hectare opgaand loofhout, 400 
hectare eikenhakhout en 180 hectare dennen. In totaal dus 1180 hectare. 
Rauwenhoff (1861) vermeldt een omvang van 1100 hectare bos, waarvan 430 
hectare opgaande eiken en beuken, 530 hectare eikenhakhout, 45 hectare dennen, 
21 hectare wegen en moeras en 74 hectare heide op kort tevoren verbrand 
dennenbos. Eind negentiende eeuw was er 400 hectare opgaand loofhout, 850 
hectare eikenhakhout en 250 hectare dennen (Redactie, 1896-1897). De verschillen 
in deze opgaven is groot. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het meerekenen 
van andere bossen. In de negentiende eeuwse opgaven werd de Hoog Soerense 
heege zeker meegerekend 
 
 
 



 

   

 
 

Figuur 4. "Staat der Cassa van het Hoogzoerder Bosch" 1792. De optelsom van 

ontvangsten en uitgaven kwam negatief uit. Het gebruik van een voorgedrukt 

formulier was een uitzondering. (Bron: Nationaal Archief, Nassause Domeinraad vanaf 1581, 

inv.nr. 3635). 



 

   
 
 
Eigendomsverhoudingen 
Vanaf 1766 was het bos geen maalschap meer. Omdat de prins zijn aankoop van 
1766 grotendeels met een staatslening financierde, was het bos maar voor een deel 
eigen bezit van het koninklijk huis. Het grootste deel was staatsbezit, waarvan het 
vruchtgebruik aan de prins was gegeven. Bij de instelling van de Bataafsche 
Republiek in 1795 verviel het bos aan de staat. Het kwam daardoor onder het 
bestuur van het rijksdomein. Door een besluit van Lodewijk Napoleon van 16 april 
1807 ging het bos over naar de Kroon. De situatie in de Franse tijd was voor de 
betrokkenen niet altijd duidelijk. Een intendant vroeg in 1809 of de kas van domein 
Het Loo, waar het Hoog Soerense bos onder viel, nu een gedeelte van de ´Publiken 
Schatkist´ was of niet.21  

In en na de Franse tijd werd het bos door verschillende overheidsdiensten 
beheerd. Het financieel gewin stond daarbij op de voorgrond. Een poging uit 1845 
van het ministerie van Financiën om het bos te verkopen ging niet door omdat het 
bod te laag was. De bieders waren van plan het bos te kappen. Het nabij gelegen 
Hoog Buurlose bos werd in 1845 wel verkocht en daarna gekapt (Rauwenhoff, 
1861). De poging tot verkoop paste in het rijksbeleid om gronden van het rijk zo veel 
mogelijk te verkopen. Grond in bezit van particulieren zou veel beter renderen dan 
grond in bezit van het rijk.  

In de jaren daarna heeft een discussie plaatsgevonden over het toevoegen 
van de Hoog Soerense bossen aan het Kroondomein. Koning Willem III wilde dat 
graag. Net als zijn voorgangers huurde hij er de jacht. Paleis Het Loo en de om-
ringende gronden waren al Kroondomein. Met de toevoeging van het Hoog 
Soerense bos aan het Kroondomein konden paleis en bos één beheerseenheid 
vormen. De plannen tot verkoop van 1845 hadden de kwetsbaarheid van het bos als 
rijksdomein laten zien. In 1863 werd de discussie afgerond. Het Hoog Soerense bos 
werd onderdeel van het kroondomein.22 De status van het bos als Kroondomein 
betekende dat het staatseigendom bleef, maar de inkomsten en uitgaven voor de 
kroon (het koninklijk huis) waren. Verkoop van gronden was alleen bij wet mogelijk. 
Het beheer kwam in handen van de Koninklijke Houtvesterij. De in 1863 vastgelegde 
keuze om het Hoog Soerense bos kroondomein te laten zijn, had waarschijnlijk met 
de koninklijke wensen te maken. Een beleid om bos rijksbezit te houden of te maken 
om het goed te kunnen beheren, kwam er pas vanaf 1880. 
 
Economie 
De inkomsten uit de verkoop van hout over de periode 1767 tot 1811 zijn opgeno-
men in figuur 5. Gemiddeld was de opbrengst zo´n ƒ5000 per jaar. De opbrengst 
van beide malebossen samen in de voorafgaande periode lag zo´n ƒ1000 hoger. 
Hoewel de raadsheren veel kritiek hadden op de overmatige kap van opgaand bos, 
gaven ze het bos na aankoop maar beperkt rust. Verkoop van opgaand bos vormde 
de grootste inkomstenbron. De vergoeding voor het hout voor het paleis het Loo was 
een zeer variabele post. Het grootste bedrag daarvoor werd in 1786 geboekt voor 
een grote partij ´honderthout´. De grootste verkoop was in 1808. Dat lijkt een reactie 
op 1807, het enige jaar waarin niets werd verkocht.  

De uitgaven bestonden uit een aantal vaste posten zoals de lonen voor het 
personeel en de verponding. Per jaar was dat vrij constant rond ƒ900. De grootste 
uitgavenpost was die voor aanplant en bosverzorging. De uitgaven hiervoor in de 



 

   
periode 1760 tot 1810 zijn opgenomen figuur 6. Hierin is te zien dat de aanplant 
direct na de aankoop heel sterk toeneemt, maar naar het eind van de achttiende 
eeuw terugliep. Net voor en in de Franse tijd werd er in veel jaren helemaal niets 
aan besteed.  

Het economisch resultaat van het bos in de eerste halve eeuw na de aankoop 
was negatief als we rente over de lening en afdracht aan de Oranjes meerekenen. 
Rekenen we deze posten niet mee, dan maakte het bos wel winst. De winst was 
echter veel lager dan in de laatste halve eeuw als malenbos. Lagere opbrengsten en 
hogere uitgaven maakten het domeinbos minder lucratief dan de malenbossen.  
 

 
Figuur 5. Houtopbrengst van het Hoog Soerense bos 1766 -1811. Voor zwaar hout en 

hakhout gaat het om de verkoopprijzen. Het timmer- en brandhout uit het bos dat 

voor paleis het Loo was bestemd, werd door de boswachters getaxeerd. (Bron: zie 

noot 5) 

 
Waarde 
In 1807 werd de waarde van het Hoog Soerense bos op ƒ131.000 geschat. Deze 
schatting uit de Franse tijd is waarschijnlijk niet goed met de andere taxaties te 
vergelijken. Mogelijk betrof zij ook alleen de houtopstanden. Ruim de helft van deze 
waarde werd gevormd door opgaand bos, de rest betrof hakhout.23 Omstreeks 1855 
is door een commissie een taxatie van het bos gemaakt. De waarde werd toen op 
ca. ƒ600.000 getaxeerd (Rauwenhoff, 1861). Ten opzichte van de waarde een eeuw 
eerder betekende dat een verviervoudiging. Het Edese bos laat over die periode een 
vergelijkbare waardevermeerdering zien (De Rijk, 1989). 
 
Bosbeheer  

Het slechte beheer door de malen, vormde een belangrijk motief het bos te kopen. 
Inderdaad markeerde de aankoop de overgang naar veel meer aandacht voor 
bosaanleg, zie figuur 6. In volgorde van afnemend belang waren de belangrijkste 
uitgavenposten: diepe grondbewerking, het poten van stekken, aanleg en beheer 
van kwekerijen. Kleinere bedragen werden betaald aan opsnoeien en onderhouds-
werk in de kwekerijen.  



 

   

 
 
Figuur 6. Uitgaven in gulden voor aanplant en bosverzorging 1760-1810. (Bon: zie 

noot 5). 

 
Direct na de aankoop zijn in het bos waarschijnlijk drie ´Eykelcampen´ aangelegd. 
Van één daarvan is als grootte 0,9 hectare aangegeven. Een deel van de kwekerijen 
waren een bijzondere combinatie van bosaanleg en kweek van plantsoen. Op een 
perceel werden na diepe grondbewerking eikels gepoot. Na opkomst van de 
boompjes, werd hier plantsoen uitgespit. De stekken, het jonge plantsoen, gebruikte 
men voor hakhout. Daarna werden heesters uitgegraven voor aanleg van opgaand 
bos en lanen. Na circa tien jaar liet men de beste boompjes staan om tot opgaand 
bos uit te laten groeien. Deze vorm van tijdelijke kwekerij was elders niet gebruike-
lijk. Om eikelvraat van wilde zwijnen te voorkomen, werd een afrastering van palis-
saden om het perceel geplaatst. De kweek was in 1769 desondanks beschadigd. 
Muizen hadden de eikels aangevreten.24 

Diepe grondbewerking voorafgaand aan de bosaanleg was onder het beheer 
van de malen al ingevoerd. De raadsheer merkte in 1763 op dat het niet diep 
genoeg werd gedaan. Hakhout en opgaand bos groeiden daardoor volgens hem niet 
goed. Hij stelde voor minstens vier voet (120 cm) te riolen, of dieper als dat voor het 
breken van oerbanken of harde bodemlagen nodig was. In rekeningen en aanbe-
stedingen uit de tweede helft van de achttiende eeuw blijkt dat vier voet diep riolen 
bij bosaanleg gebruikelijk werd. Hierbij gold steeds de voorwaarde dat dieper gespit 
moest worden als er harde lagen waren.  

Uit een opgave over 1791 blijkt dat de voorgaande 25 jaar op ongeveer 170 
hectare is aangeplant. 125 hectare daarvan betrof inboeten van hakhout en 45 
hectare betrof aanleg van bos op open vlakte. Het laatste was meestal opgaand 
bos. Er werd tevens opgemerkt dat er weinig naaldhout was in het bos en dat weinig 
dennen waren gezaaid.25 Geadviseerd werd toen om slecht groeiende bospercelen 
met dennenzaad in te zaaien. Blijkbaar had al het zaaien en planten van dennen 
sinds de eerste vermelding daarvan in 1744 nog weinig dennenbos opgeleverd.  



 

   
Ondanks de sterk toegenomen aandacht voor aanleg en beheer in de tweede 

helft van de achttiende eeuw, was de variatie in de kwaliteit van de opstanden van 
hakhout begin negentiende eeuw nog zeer groot. Een taxatie uit 1813 van de ver-
wachte opbrengst van een aantal percelen hakhout geeft per hectare omgerekend 
een factor vijf verschil in opbrengst aan.26 Bij de percelen met de laagste opbrengst 
ging het waarschijnlijk om heide met hakhout. Op de kaart uit die tijd (figuur 1) is op 
een aantal plaatsen een dergelijke begroeiing aangegeven. 

Over het beheer in de eerste helft van de negentiende eeuw geeft Rauwen-
hoff (1861) een zeer kritische beschrijving. Als tekortkomingen noemt hij onder meer 
de te dichte stand in het opgaande loof- en dennenbos. Gedund werd er naar zijn 
mening te weinig. Jonge bomen werden te veel opgesnoeid. Verbrande percelen 
werden niet meer ingeplant zodat het bos weer heide werd. Heidevelden werden 
niet tot bos omgevormd. Volgens Rauwenhoff had dit slechte beheer tot gevolg dat 
het bos jaarlijks duizenden guldens minder opbracht dan mogelijk zou zijn. Als oor-
zaak voor dit slechte beheer wees hij op de organisatie van het beheer. Die was 
ondergebracht bij het ministerie van Financiën. Kennis en tijd voor goed bosbeheer 
was daar niet aanwezig. Waarschijnlijk was het niet altijd zo slecht als Rauwenhoff 
beschrijft. Reinders (1964) vermeldde bijvoorbeeld dat tot 1846 het technisch 
beheer aan Duitse bosbouwkundigen was opgedragen. In 1863 kwam aan het 
beheer door Financiën een eind. 
 
 

Bosbescherming 
 
De bosgeschiedenis tot 1800 gaat vooral over bosbescherming. Maalschappen 
waren helemaal ingericht om hun bosbezit te beschermen. Zij leverden een voort-
durende strijd tegen aantasting. Bij de overgebleven grote malebossen is dat 
succesvol geweest. Bepalende factoren voor het Hoog Soerense bos daarbij waren 
waarschijnlijk de relatief lage bevolkingsdruk op dit deel van de Veluwe, goed 
georganiseerde eigenaren en een goede bodem.  

De belangrijkste bedreigingen waren overmatige kap, overmatige beweiding 
door vee en brand. Over het kappen is in het voorgaande al veel gezegd. Beweiding 
vond vooral plaats door ´beesten´, dat wil zeggen koeien en door schapen. Globaal 
geldt dat de maalschap de beweiding van de bosopstanden steeds verder heeft 
weten in te perken. Na de aankoop door de Oranjes speelde het geen grote rol 
meer. De beweiding van aangrenzende heide moest worden toegestaan als die van 
een mark of buurschap was. De schaapskudde van Wiesel kon de heide van de 
buurschap alleen bereiken via het bos. Aan hen moest daarom een schaapsdrift 
door het bos worden toegestaan. Schapen van andere buurschappen mochten niet 
in het bos komen. De pacht van heidevelden die vanouds bij het Hoog Soerense 
bos hoorden, leverde een dilemma op. Toen in 1797 de heide weer vrij van pacht 
was, werden voor- en nadelen van die pacht afgewogen. De opbrengst van de 
heidepacht was klein en het extra risico op brand groot. In die afweging was 
verpachten niet verstandig. De inwoners van Hoog Soeren zouden het echter niet 
waarderen als zij de heide niet konden gebruiken. En voor het bosbeheer was een 
goede relatie met die inwoners heel belangrijk. Zij hielpen bij branden blussen.27 
Deze overweging bleek bepalend. De heide werd weer verpacht. Aan het gebruik 
van de heide zijn in de loop van de tijd wel steeds meer beperkingen gesteld. In 
heide waar ook bomen staan, mocht bijvoorbeeld in 1793 niet worden gemaaid. Zij 



 

   
moest worden geplukt.28 De kans dat opslag van jonge eiken verloren ging, achtte 
men bij plukken kleiner. 

De maatregelen tegen brand waren gericht op het beperken van activiteiten 
met brandgevaar, het beperken van de uitbreiding van brand en de snelle bestrijding 
van een uitgebroken brand. Activiteiten waaraan brandgevaar was verbonden, 
waren onder meer beweiding van heide en het zetten van bijenkorven. Ter preventie 
van brand werd in 1600 het zetten van bijen in het bos beperkt. In 1634 werd 
bepaald dat niemand, dus ook de erfgenamen niet, bijen mochten zetten in het bos. 
Die regel werd later weer losgelaten, want midden achttiende eeuw stonden er 
gemiddeld zo´n 500 bijenkorven. Om de kans op het overslaan van een heidebrand 
naar het bos te beperken, werd om het bos een strook grond kaal gemaakt. Deze 
traa wordt voor het Hoog Soerense bos vanaf 1600 genoemd en voor de Hoog 
Soerense heege vanaf 1608. Op de kaart van De Man (figuur 1) is de ligging van de 
traa aangegeven. In de eerste resoluties over de traa is vastgelegd dat elke eige-
naar een deel er van moest maaien. Werd dat niet gedaan dan zou de houtrichter 
het uitbesteden. In de achttiende eeuw werd het maaien van de traa door het bos 
gedaan voor zo´n ƒ60 per jaar. Naast deze structurele maatregel werden diverse 
andere maatregelen tegen brand genomen, onder meer het blussen van heide-
branden. Hieraan werd in de periode 1781-1793 voor gemiddeld 81 per jaar 
besteed. Als er brand was in het bos, moesten snel omwonenden worden gewaar-
schuwd om te helpen blussen. Het bos was daarvoor aangewezen op inwoners van 
Hoog Soeren. Om hen daarvoor te belonen, werd op de jaarlijkse kermis van Hoog 
Soeren op kosten van het bos sterke drank gegeven. Dat gebruik bleef ook na het 
eind van de maalschap bestaan. Begin negentiende eeuw had het de vorm van een 
´tractement´ van ƒ10,50 voor de Hoog Soerense kermis. Rauwenhoff (1861) 
vermeldde dat bij een brand in 1843 40 hectare dennen en bij een brand omstreeks 
1850 76 hectare dennen verloren gegaan was. Omdat er niet werd herplant, was het 
in 1850 verbrande bos in 1861 een heideveld. 
 
 

Jacht 
 
De prins van Oranje kocht het Oude Loo in 1684 vanwege de goede jachtmogelijk-
heden in de omgeving. De jacht op groot wild was daarbij het belangrijkste. Maar er 
werd ook gejaagd op onder meer konijnen en blauwe reigers. 

Het gebied waar de bossen in liggen, was in de zeventiende en achttiende 
eeuw onderdeel van een konijnenwarande. Uit commerciële motieven werd daarin 
het konijn bejaagd. De toename van het belang van land- en bosbouw maakte het 
konijn tot een schadelijk dier. Eén van de taken van de boswachters was daarna de 
uitroeiing van het konijn.  

Een bijzondere vorm van jachtplezier betrof het jagen met valken op reigers. 
Al in de zeventiende eeuw werd in het bos een reigerie, een kunstmatige reigerko-
lonie, aangelegd. De methode om een kolonie te vestigen, bestond uit het bouwen 
van een kooi waarin gevangen reigers werden geplaatst. Als ze gewend waren, 
kregen de reigers hun vrijheid terug. De naam Reigerskooi van een oostelijk van 
Hoog Soeren gelegen deel van het bos suggereert dat hier met een kooi de kolonie 
werd gevestigd.  

Reigerieën zijn vooral uit West-Nederland bekend. Op de Veluwe zijn er 
aanwijzingen voor twee andere reigerieën. In de zeventiende eeuw was bij 



 

   
Middachten sprake van een reigerie en in het voormalige Beekbergerwoud heette 
een bosperceel Reigerskooi.  

Het jachtspel ging als volgt. De reigers die vanuit het bos voedselvluchten 
maakten, werden op de heidevelden met behulp van afgerichte roofvogels naar 
beneden gehaald. Dit leverde een in de ogen van de aanwezigen een vermakelijk 
schouwspel op. De reigers overleefden deze behandeling meestal en werden dan 
weer los gelaten.  

Deze jacht op de reigers werd bij Hoog Soeren met lange onderbrekingen 
uitgeoefend. In de Franse tijd werd dit door Lodewijk Napoleon gedaan (Van 
Everdingen, 1984). Kort nadat zijn rol was uitgespeeld, werden de reigers in het bos 
doodgeschoten door de boswachters.29 Midden negentiende eeuw was de laatste 
periode waarin deze jachtvorm werd beoefend. De in 1839 opgerichte ´Royal Loo 
Hawking Club´ heeft tot 1855 op reigers gejaagd (Van de Wall, 1986). 

De jacht op groot wild heeft de geschiedenis van het Hoog Soerense bos 
bepaald. Vanwege deze jacht bouwden de Oranjes paleis Het Loo. Zonder de nabij-
heid van het Hoog Soerense bos zou Het Loo niet meer zijn dan ´een bloot huys op 
een schraelen oord´.30  Mede vanwege het belang van de jacht gaf de raadsheer 
aan de prins in 1763 het advies om alle aandelen van het bos te kopen.´Deeze 
Hoogsoerder bos () is het behoud van de Wildbaan, deweil de Herten, Rehen en 
Zwynen aldaar rust hebben, en haare neering van hoogstammigte Eyken Boomen 
vinden.´ Dat het de prins veel waard was een goede jachtmogelijkheid te hebben, 
blijkt uit de kosten die hij voor de jacht maakte. Gemiddeld was dat ca. 3.000 per 
jaar.31  

Het belang van de jacht bleef ook in de negentiende en twintigste eeuw groot. 
In beide eeuwen hebben vele leden van het koninklijk huis een passie voor de jacht 
gehad en vanuit dat belang naar het bos gekeken. Rauwenhoff (1861) geeft als 
voorbeeld aan dat men al lang kaprijpe percelen had laten staan om het grofwild niet 
te verjagen. Reinders (1964) stelt dat vroeger de bosbouw ten dienste van de jacht 
stond, maar in zijn tijd de jacht ondergeschikt was geworden aan de bosbouw. Sinds 
1971 heeft het koninklijk huis alleen nog het jachtrecht in het bos. De andere 
gebruiksrechten gingen toen over naar het rijk. 

Eind negentiende eeuw werd het bos omrasterd om schade aan omliggende 
landbouwgronden te voorkomen en de vrije uitwisseling van het grofwild tegen te 
gaan. Op die omrastering was direct al kritiek. De kraamkamerfunctie van de Hoog 
Soerense bossen voor de Veluwse edelherten zou verloren gaan. Korte tijd later 
werden echter ook andere Veluwse bosgebieden omrasterd.  
 

 
Vergelijking met andere Veluwse bossen  
 
Tussen de verschillende Veluwse bossen bestond vanouds veel uitwisseling. De 
geschiedenissen van de malenbossen vertonen daarom veel overeenkomsten. 
Beide Hoog Soerense bossen hadden wat de organisatie betrof het kenmerkende 
patroon van de maalschappen. De planmatige aanleg en beheer van bos begon in 
beide bossen laat. De raadsheren uit het midden van de achttiende eeuw signa-
leerden dat ook. Zij noemden het Edese bos en het Ugchelse bos als voorbeeld 
waar dit beter was.32 In het Edese bos was in de eerste helft van de achttiende 
eeuw inderdaad al veel meer aandacht voor aanleg en beheer.  

De praktijk in een deel van de malenbossen van de Noord-Veluwe was 



 

   
midden achttiende eeuw echter even extensief als die in de Hoog Soerense bossen. 
Dat men in het Hoog Soerense bos vanaf midden achttiende eeuw begon met het 
zaaien en uitplanten van grove den past in het patroon van veel andere Veluwse 
bossen. Voor wat betreft de economische geschiedenis wordt voor het midden van 
de achttiende eeuw in tabel 1 een vergelijking gemaakt met twee ander malenbos-
sen. Deze periode is gekozen omdat de bossen toen nog zelfstandige malenbossen 
waren. Als andere malenbossen zijn het Elspeter bos33 en het Edese bos gekozen, 
omdat van deze bossen ook economische gegevens voor deze periode beschikbaar 
zijn. 
 
Tabel 1. Gegevens over omvang in hectare en economie in gulden van vier Veluwse 

malebossen in het midden van de achttiende eeuw. Gegevens in vet zijn betrouwbaar. 

De overige gegevens zijn schattingen of berekeningen.  
 

   Ha.  waarvan waarde  deling inkomsten uitgaven 

   Bos opgaand      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoog Soerense bos 900 400  150.000-   5500   800  

      160.000 

          

Hoog Soerense heege 50-100   10.000-     700   nihil 

      14.000 

 

Elspeter bos  330     1800 2100  300  

 

Edese bos  250 100  40.000     1150 2000  850  

 

 
Deze gegevens laten zien dat de uitgaven voor bosaanleg in het Edese bos het 
hoogst waren. De delingen, die het economisch resultaat voor de eigenaren weer-
geven, waren daardoor lager. In de Hoog Soerense bossen zien we dat beeld van 
hoge uitgaven en lager rendement aan het eind van de achttiende eeuw optreden. 
Het kan zijn dat sprake was van investeringen waar volgende generaties profijt van 
hadden. Of dat het geval was, valt te betwijfelen. Diepe grondbewerking was de 
grootste uitgavenpost. Naar huidige inzichten bracht deze grondbewerking meer 
nadeel dan voordeel. Wat uit deze vergelijking ook blijkt, is dat opbrengst en waarde 
van het Hoog Soerense bos hoog waren. Waarschijnlijk was het toen niet alleen in 
oppervlakte maar ook in waarde en houtopbrengst het belangrijkste Nederlandse 
bos.  
 
 

Gemeenschappelijk bosbezit nadelig? 
 
Met de aankoop in 1766 en 1767 van de Hoog Soerense bossen door de Oranjes 
werd het gemeenschappelijk bezit van beide bossen beëindigd. Uit de rapporten van 
de raadsheren voorafgaand aan de aankoop blijkt, dat zij op dezelfde wijze als de 
Markenwet van 1886 het gemeenschappelijk bezit als nadelig beschouwden. De 
raadsheren hanteerden het als argument in hun advies aan de prins om de bossen 
te kopen. Aan de hand van de criteria duurzaam voortbestaan als bos, het econo-
misch rendement van bosbouw en de mate waarin bosbouwkundige vernieuwingen 
worden doorgevoerd, zal worden beoordeeld of gemeenschappelijk bosbezit 



 

   
inderdaad nadelig was.  

Veel malenbossen zijn er niet in geslaagd hun bosbezit in stand te houden, 
zoals vooral de geschiedenis van de verdwenen malenbossen laat zien. Maar in de 
periode na ongeveer 1700 hebben de overgebleven malenbossen hun bosbezit wel 
grotendeels intact kunnen houden. Een overgang naar particulier bezit, zoals die 
voor de Hoog Soerense bossen plaatsvond, gaf ook risico´s. Het eigendom wisselde 
elke generatie. Het bos had te maken met de grillen van één eigenaar en zijn finan-
ciële situatie. Vanaf de aankoop in 1766 tot de instelling van het kroondomein in 
1863 waren er bedreigingen voor het Hoog Soerense bos. De geringe continuïteit in 
het beheer voor en in de Franse tijd, maar ook de dreigende verkoop en kap in 1843 
zijn daarvan voorbeelden. Die bedreigingen waren groter dan voor de malenbossen 
uit deze periode bekend zijn. 

Voor wat betreft het economisch rendement uit bosbouw zijn de gepresen-
teerde gegevens duidelijk. Het opkopen van de beide malenbossen heeft niet aan 
de winstverwachtingen voldaan. Waarschijnlijk waren de verwachtingen van de 
raadsheren veel te rooskleurig. Maar ook in vergelijking met bossen die langer 
malenbos bleven, scoorden de Hoog Soerense bossen voor zover bekend niet 
beter. 

 Particulier eigendom biedt voordelen voor het doorvoeren van bosbouwkun-
dige vernieuwingen. Een particulier kan sneller beslissen dan een gemeenschap en 
een meer extreem besluit nemen. Als een particulier geld heeft, kan hij de vernieuw-
ingen ook doorvoeren. In de Hoog Soerense bossen waren die vernieuwingen er 
vooral in de eerste twintig jaar na de aankoop. Maar voor een deel betrof het toen 
een inhaalslag ten opzichte van de situatie in andere malenbossen. En in die 
periode werden in veel bossen vernieuwingen doorgevoerd. Samenvattend blijkt er 
weinig aanwijzing voor nadeel aan gemeenschappelijk bosbezit.  

De overheersende opvatting in de achttiende en negentiende eeuw dat 
gemeenschappelijk bezit nadelig is, betrof heidemarken en malenbossen. Net als bij 
de malenbossen waren het bij de heidemarken vooral buitenstaanders die het 
gemeenschappelijk bezit als een probleem zagen (Demoed, 1987). Voor de heide-
marken hebben die buitenstaanders de belangrijke plaats van de heide in het oude 
landbouwsysteem niet onderkend. Heide en schapen waren eeuwenlang onmisbaar 
voor het bemesten van bouwland. Pas de komst van kunstmest aan het eind van de 
negentiende eeuw maakte heide overbodig.  

Bij de malenbossen hebben de buitenstaanders weinig oog gehad voor de 
eigendomsvorm maalschap. Zij keken er naar alsof het bos een collectief goed 
vormde, terwijl het enige verschil met een particulier bos het aantal eigenaren was.  
Aan het afwegen van de voor- en nadelen van één dan wel meer eigenaren zijn zij 
niet toe gekomen. De eigenaren van de malenbossen zelf dachten er heel anders 
over. Tekenend daarvoor is hoe de eigenaren van de resterende malenbossen zijn 
omgegaan met de Markewet. Zij vonden zelf dat ze geen mark waren en dus niet 
onder de wet zouden moeten vallen (Redactie, 1896-1897). Om het verdelings-
gevaar te ontlopen, lieten zij zich kort vóór de invoering van de wet omzetten in 
naamloze vennootschappen, wat ze naar karakter al eeuwen waren.  
 



 

   
Noten 
 
GA = Gelders archief, Arnhem  
  
1 Buurboek van het Hoog Soerense bos 1482-1550; Buurboek over 1600-1649; Resolutieboek 1721-1766, 

Markenarchief, GA. In de verzameling Gelderse markearchivalia van het Koninklijk Huisarchief (Den Haag) is 

een afschrift van het laatstgenoemde resolutieboek aanwezig.  

2 Het markenarchief bevat een verzameling besluiten van 1505 t/m 1637 

 

3 Nationaal archief, Den Haag, Nassause Domeinraad, 1581-1811, nummer toegang 1.08.11, inv.nr. 3633 

 

4 Nationaal archief, Den Haag, Ministerie van Financiën: Kroondomein, 1806-1813, nummer toegang 2.01.25, 

inv.nr. 139, map 1. Vergelijkbare inventaris van 1807 in:  NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr. 

3930 

 

5 Hiervan is de boekhouding deels in duplo beschikbaar: 

- Rekeningen 1685-1810: Nationaal archief, Den Haag, Nassause Domeinraad, 1581-1811, inv.nr. 3754-3885; 

- Rekeningen 1729-1788: Archief van de Rentmeesters van de voormalige Nassause Domeinen in Gelderland, 

inv.nr. 187-246, GA. 

 

6 NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr. 3633 en 3642 bevat een belangrijk inspectierapport uit 

1763, inv.nr. 3667 uit 1766, inv.nr. 3634 over 1769-1786 

7 Zowel schrijfwijze Suornum als Suornom worden vermeld. Als verklaring voor deze naam worden in de 

literatuur genoemd: hooggelegen bos, zuidelijk bos en woud van de zwijnen. 

 

8 Archief der Staten van het Kwartier Veluwe, inv.nr. 345, GA. 

9 NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr. 3668-3679 

 

10 Voor 1683: NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr. 3662. Voor 1685 gaat het om een in een 

resolutie genoemde koopprijs. Mogelijk slaat die op de koop van 1683. 

 

11 NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr. 3663-3666 

12 NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr. 3642, p. 15 

 

13 NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr. 3633 

 

14 Gegevens afkomstig uit het Resolutieboek 1721-1766 

15 Archief van de Rentmeesters van de voormalige Nassause Domeinen in Gelderland, inv.nr. 224 fol. 46, GA. 

 

16 NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr. 3633 (1765) en 3667 fol. 15 (1766) 

 

17 NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr. 3786 

 

18 NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr. 3680-3687. Gegevens over de aankoop van 1751 en 

1755 in inv.nr. 3681 

 

19 NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr. 3667 fol. 19 

 

20 NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr. 3635 

 

21 NL-HaNA, Ministerie van Financiën: Kroondomein, 1806-1813, inv.nr. 139 

 

22 Wet tot regeling der kroondomeinen, Staatsblad 1-5-1863 nr. 42. Over de achtergrond, zie Anonymus 

(1896b) en Bleumink en Neefjes  (2010) 

  



 

   
  

23 NL-HaNA,  Ministerie van Financiën: Kroondomein, 1806-1813, inv.nr. 145 

 

24 NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr.3667 fol. 32 (verbaal 1766) en 3634 (idem 1769) 

 

25 NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr. 3635 

 

26 NL-HaNA, Ministerie van Financiën: Kroondomein, 1806-1813, inv.nr. 229, stuk 24 

 

27 NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr. 3749 

 

28 NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr. 3739 

 

29 NL-HaNA,  Ministerie van Financiën: Kroondomein, 1806-1813, inv.nr. 227 

 

30 NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr. 3642 

31. Archief van de Rentmeesters van de voormalige Nassause Domeinen in Gelderland, Rekeningen van de 

rentmeesters van het Loo, GA 

32 NL-HaNA, Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv.nr. 3642 fol. 32 (1763) en inv.nr. 3667 fol. 33 (1766) 

 

33 Gegevens over Elspeterbos uit het Markenarchief.  
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Summary 
 
The history of the communal forests of Hoog Soeren and the problem of communal 
property 
 
For centuries, most forests in the Veluwe area were communal forests. In the 
eighteenth and nineteenth century the communal property of forests was seen as a 
problem. In 1766 and 1767 the communal forests Hoog Soerense bos and Hoog 
Soerense heege were bought by the prince of Orange. The history of these forests 
makes it possible to find out whether communal property was a problem or not. 
Regulations on the use of these forests date back to 1500. The organisation and the 
forest management were similar to other communal forests in the Veluwe area. After 
the purchase of these forests, the investments in new plantings were increased, 
especially in deep tillage before planting as well as in the maintenance of the 
forests. These huge costs made the forest less profitable than the communal 
forests. As a private property, there were new threats. In general, private property 
was not more efficient than communal property. To escape a law of 1886 on the 
partition of the commons, the rest of the communal forests transformed themselves 
in limited liability companies. 
 


