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Markegronden in Rhenen.
Betekenis van het woord mark.

G.H. van Rooijen.

De geschiedenis van de marke gaat terug tot in de Middeleeuwen. Men neemt aan 
dat de marke rond de dertiende eeuw zijn ontstaan. In die periode ontstond het 
idee om de zogenaamde woeste gronden die oorspronkelijk aan niemand toebe-
hoorden, collectief voor eigen gebruik te houden en werden de eerste daarvoor 
benodigde afspraken gemaakt. De boeren woonden toen in boerderijen rond open 
weideplaatsen of brinken. Elk dorp werd omringd door akkers of enge. Voor de 
succesvolle exploitatie van hun boerenbedrijven dienden de boeren de beschikking 
te hebben over de woeste gronden; weiden en heiden, bossen en venen. Elk buurt-
schap had een afgebakend grondgebied ter beschikking, de marke (grens).  
De marke was als onverdeeld grondgebied in gezamenlijk gebruik van de eige-
naren van de boerderijen in de buurtschap die er elk een vastgesteld aandeel in 
hadden. Dit aandeel werd waardeel genoemd. De hoeveelheid waardelen die 
iemand bezat bepaalde hoeveel macht hij had in de marke. De marke kon erg 
groot zijn. Oorspronkelijk heeft in Rhenen één grote mark bestaan. Welke almende 
ongeveer de gehele tegenwoordige gemeente Rhenen, Veenendaal en Renswoude 
heeft beslagen. Binnen dit gebied lagen in het Franksche tijdvak drie villae. 
Een groot deel van het territoir van Rhenen bestond uit woeste gronden en de 
Rhenense boeren hadden daar profijt van. Om deze te beschermen en te behou-
den verenigden zij zich rond de middeleeuwen in een marke, een soort agrarische 
belangenorganisatie. De leden van deze organisatie noemden zich, Markgenoten, 
Gewaarden, Malen, Dijkers. De mark van den Gebuurten van den Dijk werd in 
het jaar 1315 in het leven geroepen door Bisschop Guido van Henegouwe, aan 
een groep horige keuters die het slot Den Horst bewaakten. Het begrip Dijker 
was sedertdien de duiding van deze groep Achterbergse boeren die de landbouw-
gronden in een gedeelte van de meent door Bisschop Guido van Henegouwen 
hen toegewezen bewerkten. Waarschijnlijk wisten ze niet beter of ze waren niet 
alleen de gebruikers, maar ook de eigenaren van de grond. Wanneer een groep 
boeren besloot een stuk hei te ontginnen tot akkergrond, dan moest men hierover 
een soort gebruiksbelasting betalen, de zogenaamde koptiende, die werd daarna 
ieder jaar geheven. De koptienden werden geïnd van de ontgonnen grond, niet 
van de gemeenschappelijke gronden. Oorspronkelijk waren de koptienden gewone 
tienden, een kerkelijke belasting die een percentage van het op het veld staande 
gewas bedroeg. De tienden moeten op zekere tijd omgezet zijn in een betaling van 
een vaste hoeveelheid rogge en gerst, afgemeten aan de hoeveelheid bouwland die 
men in bezit had. Men berekende dit in koppen: een kop was de hoeveelheid graan 
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waarmee een schepel land (ongeveer een achtste hectare) kon worden ingezaaid. 
Het aandeel dat zij bezaten hing af van de boerderij waaraan de status verbonden 
was. De bezitters van de oudste en vaak ook de grootste boerderijen waren meestal 
volgewaard. Er waren ook eigenaren van erven met een halve stem. Hun goed 
werd aangeduid als een ‘halferf’. Tenslotte waren er de keuterboeren die hooguit 
een kwart recht bezaten.
De scharende boeren, hadden het meeste voordeel van de gemeenschappelijke rech-
ten. Op het eerste gezicht valt niet duidelijk op te maken dat de gemeenschappelijke 
gronden alleen bestemd waren voor de Rhenense markegenoten. Hoogstens kan men 
vaststellen dat het schaarrecht verbonden was aan het bezit van een boerenbedrijf. 
Wanneer men zijn beesten liet grazen op de meent, zonder recht dan grepen de 
koddebeiers in en verklaarden zijn vee verbeurd. Dat noemde men ‘schutten’. Het 
vee werd in een schutskooi opgevangen en na het betalen van de boete mocht de 
eigenaar het vee weer meenemen. Een schaar is een stuk land, groot genoeg om een 
volwassen koe voedsel te verschaffen. Al snel werd met de term schaar het maxi-
male aantal stuks vee dat een boer mocht laten grazen op de bedoelde meenten. De 
Rhenense boeren die hun vee op de meenten brachten werden scharenden genoemd. 
Allengs vielen onder het zogenaamde schaarrecht vele andere zaken, die niets meer 
met vee te maken hadden, zoals het steken van turf (voor brandstof), het hakken 
van wilgentenen (voor de mandenvechterij), het kappen van hout in het bos (boeren 
geriefhout voor het maken van hekken en timmerhout).
Ook deze scharende boeren konden niet alleen leven van de veehouderij, de meeste 
hadden ook akkergrond. Het vee diende in hoofdzaak voor de levering van mest 
voor de schrale akkers. In de winter stonden de koeien in de potstal op een steeds 
hoger wordend mestpakket. Ieder dag strooide de boer stro en heide plaggen in de 
stal. In voorjaar bepaalde de hoeveelheid mest de oppervlakte van de akker op de 
eng. Door het ontbreken van sloten op de hoge akkergronden die de afscheiding 
markeerde werd de afbakening gemaakt van plaggen of keien. Het kwam voor dat 
deze keien stiekem werden verplaatst en de dader een ploegvoor erbij stal. Dit 
euvel komt nog voor, het zogenaamde afploegen van een voor.
De woeste gronden in gemeenschappelijk vruchtgebruik (meenten en marke) voor-
zag hen in de mogelijkheid er hun vee te laten grazen, heide te plaggen en turf te 
steken, bijen te houden en zand, grind en leem te graven . 
De mark - en buurgenoten werden eigenschappen toe geschreven die zij collectief 
of gemeenschappelijk hadden. De gebeurtenissen in de historie gaven aan dat zij 
de neiging vertoonden om eigengereid op te optreden. Dat zij hardnekkig vasthiel-
den aan hun inzichten en aan het geen zij rechtmatig achten. Dat zij koppig waren 
en dat zij zich metterdaad verzetten tegen datgene wat zij als aantasting van hun 
rechten zagen. Ook bleven zij hun eigen woonplaats trouw, al met al nog niet zulke 
slechte eigenschappen. 
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Wanneer men markegrond wilde opdelen, of liever gezegd ontginnen of tot bouw-
land maken, dan had men de instemming van de meerderheid der markgenoten 
nodig. Vanaf 1809 werden van staatswege wettelijke maatregelen getroffen om de 
deling van de marke te bevorderen. Men geloofde dat particulier grondbezit stimu-
lerend zou werken op de agrarische productiviteit. De negentiende eeuw wordt ook 
wel de eeuw van de markeverdelingen genoemd. Onder invloed van de Verlichting 
kwam men op het idee middeleeuwse instellingen als gilden en marke op te 
doeken. De overheid trachtte in 1809 bij wet de opdeling van gemeenschappelijke 
grond te stimuleren. Enerzijds om de ontginning van woeste gronden te bevorde-
ren, anderzijds vanwege een veel trivialere reden; de opbrengst zou de schulden-
last waarmee Willem I (1772-1843) opgezadeld zat, kunnen verminderen. Gelijk 
met dit voornemen van de overheid kwam een belangrijke vraag naar boven: 
hadden de boeren of markegenoten eigendommen - dan wel gebruiksrechten op de 
gemeenschappelijke gronden? 

Buurschappen.

Het wezenlijke onderscheid tussen de begrippen mark en buurschap ligt in het feit 
dat alle buren – ze werden de ingezetenen van een buurschap genoemd – zonder 
uitzondering deel uit maakten van die buurschap of men nu bezit had of niet. 
De taken van de buurschap lagen meer op het sociale terrein, het onderwijs, het 
onderhoud van de wegen enzovoort.

Marke.

Opvallend is het verschil in de organisatie tussen de marke onderling. Die verhou-
dingen zijn talrijk en gecompliceerd. Verreweg het aanzienlijkste gedeelte van het 
gebied werd in genomen door de Almende (gemeenschappelijke markegronden) 
van Rhenen. Daarnaast het markgenootschap van ‘de Gebuurten van den Dijk’. 
Het territoir van deze mark ontstond door afscheiding van de Rhenense meent 
(niet-beboste gemene gemeenschappelijke gronden). En tenslotte worden nog twee 
uitgestrekte landgoederen Laar en Remmerden aangetroffen. In 9e eeuw worden 
deze reeds als villae (landgoed) vermeld.

De mark van Laar.

De oudste gegevens omtrent dit landgoed zijn te lezen in een oorkonde van 7/10 
november 855 onder de goederen die Folkerus schonk aan de abdij van Werder aan 
de Ruhr. Volgens de oorkonde had de overdracht van deze onroerende goederen 
in de curtis van de villa Laar plaats. In het jaar 855 was de villa niet meer van één 
eigenaar en was de privaatrechtelijke eenheid van dit landgoed verbrokkeld. 
Onder de schenkingen aan de abdij van Werder waren ook onroerende goederen 



in de Nude. In de acte worden ze vermeld onder de naam ‘Noda’ (laag gelegen 
weiland). In Rhenense Nude staat een boerderij met in de gevelsteen de naam 
‘Noda’. Het landgoed was oorspronkelijk voor een belangrijk gedeelte met bos 
bedekt. ‘Laar’ (een open plek in het bos). In de 11e eeuw komt het landgoed weer 
ter sprake. In een schenkingsakte van 10 januari 1016 is te lezen dat gravin Adela 
10 hoeven hoeven grond op de Laarseberg bezat. (één hoeve = 14 Ha). In een 
testament van 1 mei 1250 van Hugo van Rhenen en zijn vrouw Wendelmodis blijkt 
uit de opsomming der goederen dat het geen aaneen gesloten geheel was. In een 
acte van 13 febr. 1315 komen opnieuw de gronden op de Laarseberg en de Nude 
voor. Dat de landerijen die Bisschop Guy ontnomen had aan Sweder van Boecholt 
en aan het kapittel van Sint Pieter in tins had gegeven, belast waren met deze 
grondrente. In deze akte kocht het kapittel deze grondrente af. Deze rechtshande-
ling vond plaats ten overstaan van het tinsgerecht, dat aangeduid wordt als curtis 
Broechagen. Nu nog ligt op het Laareind op enkele minuten gaans waar eens de 
curtis van villa Laar heeft gestaan een boerderij Broekhoven. Als magister van 
deze curtis wordt genoemd Otto van Laar.

Voor inzicht van de markeverhoudingen aan het Laareind is bepalend een vonnis 
van 29 juli 1435. Dit werd uitgesproken door de abt van de Sint Laurens-abdij in 
Oostbroek. In dit vonnis is sprake van 9 morgen land gelegen in de Nude, een stuk 
weiland genaamd de `Boterkamp` gelegen tussen de Nude en het Laareind. (Een 
morgen is in feite de hoeveelheid land die een boer kan bebouwen in één dagdeel. 
1 Biltsemorgen = 9200 m2). Verder wordt hier melding gemaakt van slagen of 
toeslagen die gelegen zijn in de Horstbranden, op de Laarseberg en in de Nude. 
Deze slagen moeten hun ontstaan te danken hebben gehad in verdelingen van 
gemeenschappelijke gronden. De Horstbranden, de Laarseberg en een complex 
gronden in de Nude moeten derhalve markegronden zijn geweest. In zijn proef-
schrift schrijft W. van Iterson voor de bewering dat de Nude oorspronkelijk collec-
tief eigendom moet zijn geweest, pleiten de volgende omstandigheden de akten 
van 29 juli 1435 waarin sprake is van slagen en toeslagen in de Nude. Bovendien 
wordt in middeleeuwse stukken de Nude nooit als villa vermeld. Tenslotte wijst 
de kaarsrechte weg, welke door de Nude loopt met de loodrecht daarop staande 
percelen in de richting van een grond verdeling die voor 855 heeft plaats gevon-
den. Mijn vraag is, waren er in die tijd landmeters die hiervoor de kennis bezaten? 
Het tinshof van Broekhage blijkt in 1424 nog in functie te zijn. Ook in het jaar 
1453 blijkt van het bestaan van het tinsgerecht. De rentmeester van de Paulusabdij 
gaf dit goed in tins aan Danijss van Leeffdael. In de 18e en 19e eeuw bemerkt 
men weinig meer van markeverhoudingen onder Laar. 
Het oude middelpunt der villa is in handen gekomen van het geslacht Leefdael, dat 
na verloop van tijd zijn naam overdroeg op dit gedeelte van het voormalig land-
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Eén van de kaarten van de landen bij Levendael in bezit van het Kartuizerklooster Nieuwlicht te Utrecht, 

opgemeten door Marcelis van Oort in 1598. Het betreft hier het goed Broechage aan de Cuneraweg in 

Achterberg, gepacht door Cornelis Jaspersz van Schoneveld (HUA Inv. Kartuizers No. 201).



goed. Dit goed 
werd door hen in 
leen gehouden 
van de Bisschop 
van Utrecht en 
later van Karel 
V en Philips II. 
Blijkbaar was 
men in die tijd 
begonnen met het 
beknotten van de 
collectieve rechten 
van de bewoners 
van de buurtschap. 
Philips II eigende 
zich het recht van 
eigenaar toe van 
alle collectieve 
gronden ook die 
onder Laar op 
grond van het feit, 
dat alle onontgon-
nen gronden zijn 
eigendom waren. 
Gijsbert Hendriks, 
die plaggen had 
gestoken op deze 
gronden en hier 
over werd aange-
sproken door de 
rentmeester, zegt 
dat hij hiertoe het 
recht had en dat 
ook de andere 
buren onder 

Laar gewoon waren zulks te doen op de onontgonnen gronden die grensden aan 
hun goederen. In de 19e eeuw merkte men nagenoeg niets meer van markeleven 
aan het Laareind. Dit moet worden toegeschreven aan de volgende omstandigheid. 
In het midden der 19e eeuw kwamen een groot aantal hofsteden en uitgestrekte 
complexen grond in bezit van één eigenaar. Op een veiling van de erven wijlen 
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De latere hoeve Broekhoven (voorheen Broechage) aan de Cuneraweg in 

Achterberg. (Collectie A.J. de Jong)

Het huis Levendael in de 18e eeuw. (Collectie A.J. de Jong)



OUD RHENEN - zevenentwintigste jaargang - mei 2008 - no. 2 - blz. 28

jhr. Schimmelpenninck in december 
1882 werden de volgende hofstede aan 
het Laareind verkocht: de Papenkamp, 
Mooiland, Welgelegen, Groot-Levendaal, 
Klein-Levendaal en verschillende perce-
len weiland in de Horstbranden en in de 
Maten. De goederen werden gekocht door 
Mr. M. J. Pijnappel te Amsterdam voor zijn 
moeder, de weduwe J. Pijnappel, geb. M. 
B. Menso. In totaal groot 108,88,15 Ha. 
Naar alle waarschijnlijkheid zullen daar-
mee in de loop van de 19e eeuw de laatste 
sporen van markeverhoudingen verdwenen 
zijn omdat nagenoeg het gehele territoir 
van de vroegere villa in één hand was 
gekomen. De nieuwe eigenaar ging deze 
goederen in cultuur brengen en bebossen. 
De laatste resten van marketoestanden zijn 
enkele onontgonnen gedeelte waar zand 
werd gegraven op de Laarseberg. Nabij 
het Laareind waren een drietal van deze 
zandgaten waar in de vorige eeuw nog 
zand is gedolven door de buurtgenoten. Uit 
de curtis (hoofdhof) van de vroegere villa 
‘Laar’ groeide hier een kasteelachtig huis, 
dat later min of meer de gedaante van een 
slot kreeg, omringd met grachten. Deze 
uitbouw moet na 1528 hebben plaats gevon-
den. Want zolang de Horst strategische 
waarde voor de Bisschoppen van Utrecht 
had dulden de zij geen sterke in de nabij-
heid van de Horst die gevaar voor hun slot 
zou kunnen opleveren. 
De adellijke familie Leefdael gaf haar 
naam aan het huis dat daarna Leefdael of 
Levendaal heette het werd omstreeks 1820 
afgebroken. Het daarbij behorende koets-
huis werd gespaard en verbouwd tot een 
kleine boerderij welke in mei 1940 werd verwoest bij de slag om de Grebbeberg 
en in 1942 weer opgebouwd.

De fundamenten van het 14e eeuwse kasteeltje 

Laer, later Levendael, opgetekend door arche-

oloog A.E. van Giffen. Dit kasteeltje werd in de 

15e eeuw versterkt met een aarden wal om de 

gracht, tevens weer door water beschermd.
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Deze boerderij ‘Klein Levendaal’ is bekend door zijn meer dan duizend jarige 
lindeboom en wekt herinneringen op toen de bewoners van dit landgoed als hofho-
rige en tinsplichtige grondgebruikers, ter zitting hier bijeen kwamen, onder deze 
lindeboom. Deze boom moet er al gestaan hebben toen Folckerus in 855 het eigen-
dom der beide mansi te Laar overdroeg aan de abdij van Werder aan de Ruhr.

Bronnen

Dael, Ph.J. van, Van Leefdael. De geschiedenis van de familie en het huis.
Dekker, C., Geschiedenis van de provincie Utrecht.
Gooijer, F.J.J. de, Het land van de Erfgooiers.
Haakman, G.C., Rhenen en omstreken.
Iterson, W. van, De Historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de 
Provincie Utrecht.

Gezicht op de oude boerderij Levendaal vanaf de buitengracht (foto ROB)


