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 ‘Ondanks de moeilijke begaanbaarheid was het niet zo dat het veen 
voordat er verveend werd eeuwig en altijd woest en ledig lag, zoals 
vaak wordt verondersteld.’ (Gerding 1995, 16)

 Gemeenschappelijk gebruik en beheer als onderdeel van gemeint(e)
of marke

 Hernieuwbaar gebruik: bijv. beweiding, strooiselverzameling

 Niet-hernieuwbaar gebruik: turf steken voor eigen gebruik

Hoogvenen als gemene gronden



Turfwinning: een wereld van uitersten?

 ‘Boerenvervening’

● Kleinschalig, voor eigen gebruik, niet-commercieel

● Regulering in kader gemeenschappelijk grondgebruik

 Commerciële vervening

● Op zeer grote schaal, evt. gevolgd door ontginning

● Private onderneming, geen gemeenschappelijk grondgebruik



Tussenvormen

 Aanwijzingen in geschreven bronnen over Peel

Joosten 1989

La statistique industrielle dans les Pays-Bas autrichiens 

à l’époque de Marie-Thérèse, t. II (Moureaux 1974)

Jaar 1764

en Hoge Venen

Thomassin 1879, 430

Froment 1968



‘Werkt het ook in theorie?’

 Staat vs. markt vs. commons: weinig interactie?

 Commons als autonome instituties

 Verbod commercialisering goederen uit gemene
gronden

 Staat vs. commons: diverse relaties

 Markt vs. commons: minder onderzocht

Ostrom 1990 De Moor 2015

Grüne et al. 2015



Onderzoeksvragen

1. Hoe was het eigendoms- en gebruiksrecht in de geëxploiteerde

hoogvenen geregeld?

2. Was er sprake van incidentele of structurele marktgerichte winning?

3. Wat was de houding en invloed van de gebruiksgerechtigden en de 

landsheer/overheid?

4. Wat was de lange-termijn impact op de gemene gronden zelf en op 

de collectieve instituties?



Casus Bakelse gemeint

Peel

Hoge Venen



 1326: uitgifte gemeint door hertog van Brabant

● Bakel, Aarle, Rixtel en Beek ‘kopers’ gemeint

● Helmond koopt zich enkele maanden later in (zonder dat
hertog betrokken wordt)

● Gemeenschappen van die plaatsen krijgen recht gemeint Bakel
te gebruiken en beheren

 Elke gemeenschap heeft zijn eigen ‘percelen’ in de Bakelse gemeint

Van Zalinge-Spooren 2018,

22, 28

Bakelse gemeint: eigendoms- en 

gebruiksrecht



Bakelse gemeint: structurele winning?

 1608-1620: vanuit Bakel wordt turf verkocht aan buitenstaanders, 
overige gebruiksgerechtigden protesteren

● 1620 Uitspraak Raad van Brabant:

● Bakel moet maandelijks aan overige gemeenschappen 
overzichten van verkochte turf (gestoken in hun eigen 
gebied) geven.

● Eis van overigen om administratie verkochte turf in 
Beek of in Helmond te doen plaatsvinden afgewezen.

● P.M.: de overzichten uit Bakel!

 Bredere Peelregio: vermeldingen Van Oudenhoven (1670), Meijel
1776 (in Moureaux 1974)

-> Grotere spatio-temporele schaal: marktgerichte winning 
vermoedelijk structureel, nog moeilijk te kwantificeren

Boeije & Philipsen z.j.



Bakelse gemeint: houding en invloed

gebruiksgerechtigden/landsheer

 Gebruiksgerechtigden

● Herhaaldelijk conflict tussen Bakel en andere
gebruiksgerechtigden (bijv. 1463, 1645, 1769)

● Bakel claimt alleenrecht op beheer en maken jaargeboden

● Geografische factor: nabijheid van gemeint!

 Overheid

● Landsheer na uitgifte op de achtergrond

● ‘Corrigerende rol’: uitspraak Raad van Brabant in conflict 
Bakelse gemeint

Van Zalinge-Spooren 2018, 81-82



Bakelse gemeint:

lange-termijn impact

 Impact op gemene gronden

 Impact op collectieve institutie



Casus Malmedy

Peel

Hoge Venen



Malmedy: eigendoms- en gebruiksrecht

 Kadastrale archieven ca. 1830



Malmedy: eigendoms- en gebruiksrecht

 Kadastrale archieven ca. 1830

 Hansotte 1987, 362, 365:

● Woeste gronden: 
domeingoederen

● Gebruiksrecht

● Verdeling in percelen

 Collard & Bronowski 1993:

● Eigendomssituatie na 1950

-> Vóór 1800: venen in kwestie
waarschijnlijk domeingoederen, 
collectief beheerd, met verpachte
percelen



Malmedy: structurele winning?

A.E.Liège, T 31 Abbaye de Stavelot-

Malmedy, inv. nrs. 696–724 Comptes des 

dépenses de la papeterie, 1754- 1793



Malmedy: houding en invloed

gebruiksgerechtigden/landsheer

 Papierfabriek gesticht en geëxploiteerd door abdij Malmedy

 Hansotte 1987, 362, 369:

● Heer mag domeingoederen niet commercieel exploiteren
zonder toestemming ingezetenen

● Gebruiksrechten konden worden vervreemd door ingezetenen

 P.M. onderzoek naar/in vergaderingen dorpsgemeenschappen

● ‘Plaids généraux’

● ‘Assemblées des manants’ (processen-verbaal vanaf 18e eeuw
in notariële archieven)



Malmedy: lange-termijn impact
 Impact op gemene gronden (turf, levend hoogveen)

● Historische bronnen?

● Verhouding winning voor papierfabriek vs. voor eigen gerief

● Hansotte 1987, 360: tussen 1750-1800 groeit
regionale bevolking met 25%

● Aandeel turfwinning t.b.v. papierfabriek beperkt?

● Venen dorpsterritoria Xhoffraix etc. van beperkte omvang

● Natura 2000: hoogveen sterk beschadigd door turfwinning én
andere factoren (m.n. brand)

 Impact op collectieve institutie

● Notariële archieven?

● Tot in 20e eeuw Société Union des Villages de X., L., M. et B.

Collard & Bronowski 1993



Voorlopige conclusies
1. Beheer gemene gronden door relatief autonome collectieve

instituties

2. Marktgerichte turfwinning lijkt structureel in beide cases

-naar verluidt ook elders in Peel en Hoge Venen

-relatieve belang t.o.v. turfwinning voor huisbrand?

3. Houding en invloed van betrokkenen

-in Bakel overheid op afstand; in Malmedy wellicht ook maar draagt ze in feite
bij aan turfwinning

-gebruiksgerechtigden Bakelse gemeint: onderling wantrouwen, juridische
procedures

-collectieve institutie voor gezamenlijke belangenbehartiging en duurzaam
beheer hulpbronnen

-daarbinnen economisch ‘individualisme’ (toewijzen/verpachten percelen kan
ook duurzaam gebruik bevorderen)

4. Lange-termijn impact

-op gemene gronden: turfwinning per definitie niet duurzaam

-op collectieve instituties: blijven tot (lang) na 1800 bestaan
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