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Voorwoord
Als. a:Estudeerprojekt aan de afdeling; der Civiele Techniek
van de T'echnische Hogeschool te Delft wordt de rivierdijkverbetering van het dijkvak "de PolL" lans de Gelderse IJssel
bestudeerd.
Bînnen de mogelijkheden van de. afstudeerrichting Algemene
Civiele T'echniek is in het kader van dit afstudeer:projekt
naast de vele technische aspekten ruimschoots aandacht besteed,mede uit persoonlij,ke b:elangstelling, aan onder meer
de historische aspekten van het Polderdistrict Veluwe en
de Veluwse Bandijk.
Met uitvoerige literatuurstudies is ingegaan op zowel de
historie als de ontwikkeling van het Polderdistrict Veluwe
en de Veluwse Bandijk.
De l?esultaten van deze studies kunnen uitstekend als basis
dienen voor een nadere bestuurkundig~ en waterstaatkuL~dige
studie, waarin bijv. het verband kan worden nagegaan tussen
de bestuurLijke macht en de uitgevoerde waterstaatkundige
werken in het I'olderdistrict Veluwe. In het kader van dit
afstudeerprojekt is echter afg~zien van. een dergelijke studie.
In eerste instantie zijn de genoemde,studies verricht ?m
een beter inzicht te verkrijgen in het óntstaan van de'huidige si-matie, die vanuit meerdere disciplines als bijz.onder
waardevol wordt beoordee.ld. Dit inzicht kan als basis dienen
mQj de verdere uitwerking van het afstudeerprojekt.
Gezien de diepgang, de omvang en de resultaten van de studie
is hesloten dit gedeelte over het Polderdistrict Veluwe en
de Vetuwsa Bandijk, behorend bij het vooronderzoek, als zelfstandig onderwerp in deze ap~€ndix te presenteren.
P.J.

Stouten

Oost-Souburg,

oktober 1981
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1. Inleiding.
Als afstudeeronderwerp aan de afdeling der Civiele Techniek
van de Technische Hogeschool te Delft, wordt een rivierdijkverbetering langs de Gelderse Ijssel bestudeerd. Het
te behandelen dijkvak is gelegen bij de plaatsen Gietelo
en Wilp, en maakt deel uit van de Veluwse Bandijk die
het Polderdistrict Veluwe tegen rivieroverstromingen
beschermt. Het zuidelijke gedeel te van het te b ehandeLen
dijkvak .s t aa t bekend als het dijkvak " de Poll ".
De te verbeteren rivierbandijk is op het landgoed" de
Poll " grotendeels met bomen en struiken begroeid en
is geheel in de bosgebieden van het landgoed opgenomen.
Aan dit dijkgedeelte wordt dan ook landschappelijk een grote
waarde toegekend.
Bovendien doet zich hier de unieke kombinatie voor van
het funktioneren van de rivierbandijk als eerste waterkering, waarbij deze vrijwel geheel met bomen en struiken
is'begroeid.
Zowel voor als achter de rivierbandijk vormen de vele
kolken karakteristieke elementen in het landschap.
Tesamen met het bijzonder kronkelige tracé vormen zij de
stille getuigen van vele dijkdoorbraken en overstromingen
die in het verleden zijn opgetreden.
Vanuit cultuur-historisch oogpunt wordt aan het dijkvak
" de Poll " dan ook een bijzonder grote waarde toegekend.
Om een beter inzicht te krijgen met betrekking tot de
cultuur-historische waarden is in het kader van het
vooronderzoek van het afstudeerontwerp uitvoerig aandacht besteed aan de historie en de ontwikkeling van het
Polderdistrict Veluwe en de Veluwse Bandijk. Hiertoe is
een literatuurstudie verricht, waarvan de resultaten in
deze appendix zijn weergegeven, en waarbij een goede in'druk is verkregen van het ontstaan van de huidige situatie met zijn landschappelijke en cultuur-historische
,waarden.
In de bijlagen Van deze appendix zijn een aantal historische
geschriften met betrekking tot de opbouwen organisatie
van het Polderdistrict Veluwe en dijkrechten van de Veluwse
Bandijk weergegeven.
.
Verder kan deze appendix dienen als een goede basis voor
een bestuurkundige en waterstaatkundige studie van het
Polderdistrict Veluwe, waarbij het verband tussen de
bestuurlijke macht en de uitgevoerde waterbouwkundige werken
kan worden nagegaan. In het kader van dit afstudeerrapport
is deze nadere studie niet uitgevoerd.

-

2. Het Polderdistrict
2.1. Beschrijving
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Veluwe.

van het gebied."

Het polderdistrict Veluwe" omvat het gebied dat gelegen
is ten oosten van de Veluwse hoogten en zich uitstrekt
tot aan de rivier de Gelderse Ijssel ( zie figuur 1. ).
Het is een langgerekt alluviaal landschap.,Het polderdistrict wordt in het zuiden begrensd door de Voorsterbeek en strekt zich naar het noorden uit tot enkele
kilometers zuidelijk van Hattem. De westelijke begrenzing wordt gevormd door het Apeldoorns kanaal, en de
oostelijke begrenzing is de rivier de Gelderse Ijssel.
Het polderdistrict Veluw~ is meer dan 30 km. lang,
terwijl het op haar smalste punt, ter hoogte vah de
Kerkdijk tussen Heerde en Veessen, niet breder is dan
ruim 2 km. Di t langgestrekte gebied is in oo st=we st doorsnede komvormig. Het bestaat, eenvoudig geschematiseerd,
uit enkele terrassen, waarbij de trappen gevormd worden
door de weteringen ( met hun kaden ), die lopend van
zuid naar noord het terrein doorsnijden. Uit deze beschrijving is duidelijk een kunstmatige si tuatie te herkennen.
Terrasvormig liggen, van west naar oost gaande:
- een drift-zone, oostelijk van de uitlopers van het
hogere pleistoceen van de eigenlijke Veluwe ( het gestuwde hoogterras ). Deze zone is gedeeltelijk als bouwland en gedeeltelijk als weiland in geOruik.
de eigenlijke kom-zone, met veen en klei gevuld, en
voornamelijk in gebruik als grasland. Oorspronkelijk
is dit een zeer moerassig gebied geweest, waarin het
van weerszijden vrijelijk afstrornende water werd opgenomen, waarna het ( zonder kunstmatige leiding )
een trage uitweg naar het noorden moest zoeken. Het
hoogteverschil tussen de kom-zone en de naastliggende
zones, zal in de loop der eeuwen door inklinking ten
gevolge van kunstmatige waterbeheersing wel geaccentueerd
zijn.
- de oeverwallen-zone,
het smalle geaccidenteerde
gebied
dat gekenmerkt wordt door zandige en zavelige hoogten,
resten van de jong-pleistocene
dalopvulling, en stro0mruggen van de rivier. Een belangrijk gedeelte wordt
als bouwland gebruikt. De oostelijke begrenzing van
deze zone wordt gevormd door de Veluwse Bandijk.
de uiterwaarden-zone,
die onmiddellijk oostelijk van
de Veluwse Bandijk ligt, en bij de bedijking van de
Gelderse Ijssel afgesneden werd van de oeverwallen-zone.
De gronden in deze uiterwaarden-zone
zijn dan ook, in
tegenstelling tot het binnendijkse land, na het opwerpen van de dijk nog door de rivier beInvloed, waarbij ze werden opgehoogd, uitgebreid en soms weer aangetast. De uiterwaarden bestaan voor het grootste deel
uit weide - en hooiland, terwijl die gedeelten, welke
zo hoog zijn komen te liggen, dat ze niet door alle
vloeden meer werden overstroomd, in gebruik zijn als
bouwland en boomg~ard.
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H~t gehele gebied van het pold~rdistri~t Veluwe helt
naar het noorden af, waarbij, de kom-zone ten oosten
van Heerde' zijn laagste punt bereikt. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de waterb~zwaren die zich in de loop
der eeuwen in het pölderdistrict hebben voorgedaan, hier
culmineren.
Door de helling van het terrein naar het noorden, wordt
uiteraard ook het meeste water in die richting afgevoerd.
De reeds genoemde weteringen tussen de " terrassen "
zorgen hierbij voor de water-arvo er-,
Van west naar oost gaande zijn de belangrijkste:
- het Apeldoorns kanaal .( in eerste aanleg de Gri ft genoemd) als grens van het polderdistrict in h~t westen.
- de NieUwe wetering of Euvelgunne.
- de Groote wetering, 001{ wel de Oude wetering genoemd,
omdat deze de eerste ~etering is, die voor de waterafvóer in het polderdistrict werd aangelegd.
- de Terwoldse wetering, die bij Twello begint, en zich
nu ter hoogt~ van Veessen met de Groote Wetering verenigt, doch vroeger in de Leigraaf uitkwam.
de ( Vorchter ) Leigraaf, welke het water van Vorchten
en Marle afvoert.
De weteringen zijn de " opvolgsters " van de natuurlijke
afwateringen, zoals die vroeger voor de afwatering van
het komgebied zorgdroegen. Deze oorspronkelijke watergangen hadden de neiging zich naar het laagste deel
van de kom-zone te richten, zodat alle water tenslotte
verzameld werd in de Groote wetering. De oorspronkelijke
watergangen zijn dan ook door mensenhand gedeeltelijk
verlegd en gekanaliseerd, waarbij op enkele plaatsen
de oorspronkelijke loop werd gehandhaafd.
Een voorbeeld hiervan is de'Leigraaf, die over een lengte
van ca. 1.250 ml de bedding van de Oude Ijssel volgt.
De Nieuwe Wetering loopt op de westelijke dalhelling
van het gebied, de Terwoldse wetering loopt op de oostelijke dalhelling, terwijl de Groote wetering, die
van Beekbergen komt en een lengte heeft van 32,5 km
.door de bodem van de vallei stroomt. .
i,.

De Nieuwe wetering, de Groote weteri~g en de Leigraaf
lozen door middel van drie uitwateringssluizen, die
in de Veluwse Dwarsdijk tussen Wapenveld en Werven liggen.
De drie buitendijkse afvoerkanalen, respektievelijk de
Euvelgunne, de Bottenstrank en de Leigraaf geheten,
verenigen zich na ca. 1.500 m tot de Veluwse wetering,
welke op haar beurt uitkomt op het laatste pand ( het
zesde) Van het Apeldoorns kanaal, dat in open verbinding staat met de rivier de Geld'erse Ijssel.
Het waterbezwaar van het polderdistrict Veluwe ontstaat
in hoofdzaak door de atmosferische neerslag en door kwelwater. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen
de direkte dijkskwel, en de ondergrondse kwel. Dit laatste vindt zijn oorsprong in de permanente ondergrondse
waterafvoer vanuit·de Veluwse heuvelzone in de richting
van de rivier de Ijssel.
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Met de
niveau
liggen
terwijl
voert,
( niet

waterstand in de rivier stijgt en daalt ook het
van dit ondergrondse afstromende water. 's Zomers
de oostelijke weteringen dan ook nagenoeg droog,
de Nieuwe wetering voortdurend kwelwater afvoornamelijk-afkomstïg
uit het Apeldoorns kanaal
ver ten westen van deze wetering.)

Voor de kunstmatige lozing van het water uit het polderdistrict Veluwe zijn twee stoomgemalen gebouwd. Hoewelreeds in het jaar 1849 een voorstel werd gedaan voor de
bouw van een stoomgemaal bij Werven, werd dit plan niet
uitgevoerd. De meeste afgevaardigden
dachten hiervan
geen~voordelen te hebben, en dat alleen de laaggelegen
landen in het noorden van het polderdistrict
een betere
afwatering zouden verkrijgen. Men kon blijkbaar de zaken
nog niet in groter verband zien.
Het duurde dan ook tot de 20e eeuw voordat werd ingezien
dat voor een goede waterbeheersing
gemalen onmisbaar zijn.
Zuidelijk van Terwolde werd het stoomgemaal, genaamd
A.C. Baron v.d. Feltz, gebouwd, dat voorziet in de bemaling van het zuidelijke en hoogste deel van het polderdistrict Veluwe. Hiertoe werd een oost-west afwateringskanaal gegraven, dat het water naar dit gemaal voert.
In het noorden van het polderdistrict werd in de Veluwse
Bandijk, aansluitend op de Groote wetering, het gemaal
Pouwel Bakhuis, gebouwd, dat het leeuwendeel van de
afwatering moet verzorgen. Hiertoe werd de Nieuwe wetering
bij Wapenveld in de Groote wetering geleid, tervlijl di t
bij Veessen ook met de Terwoldse wetering werd gedaan.
Door wijziging van de waterafvoer ten noorden van Veessen
verloor de Leigraaf zijn vroegere funktie.
Op de hogere gronden langs d~ rand van de Veluwse hoogten in het westen, en op de -stroomwallen en een paar
stukjes pleistoceen aan de Ijssel in het oosten, vinden
we de oudste buurtschappen
en nederzettingen
van het
-polderdistrict Veluwe. Als voorbeelden kunnen respektievelijk Oene en 'vVilpworden genoemd. Het fei t dat de
bewoning langs de rivier de Ijssel zowel in kerkelijke
'als wereldlijke oriëntatie op de Overijsselse oever WaS
gericht ( èn deels gericht is gebleven) geeft aan dat
de moeras-zone in de Veluwse kom als een zeer moeilijk
te overbruggen geografische grens gold. De rivier de
Gelderse Ijssel vormde blijkbaar een minder grote barrière. Hoewel later de rivier de Ijssel als natuurlijke
grens tussen Gelderland en Overijssel werd aanvaard,
is de grote invloed van de stàd Deventer in de geschiedenis op de ontwikkeling van het polderdistrict Veluwe
hierdoor geheel te verklaren.
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2.2. Br6nnen,

waarin

gegevens

over ~et polderdistrict

Vele gegevens over het polderdistrict
de volgende bronnen.worden ~erkregen:

Veluwe.

Veluwe kunnen

uit

- de kroniek 11 Historie van het gelech der sclusen bi
Hulsberge ". Deze kroniek is in het jaar 1552 door een
monnik van het klooster te HUlsbergen opgetekend, gebaseerd op de archiefstukken over het beheer van het·
polderdistrict Veluwe sinds het jaar 1370. De bevindingen' zijn zeer systemafisch en nauwkeurig op schrift
gesteld. De kroniek is in drie paragrafen verdeeld:
- één over de geschiedenis van de sluizen in de Veluwse Dwarsdijk bij Hulsbergen.
- één over de wetering de Voorganck en de Hoenwaardse
brug bij Hattem.
- één over de lastenverdeling
tussen de belanghebbende
kerspelen betreffende het onderhoud van de waterstaatswerken binnen het polderdistrict.
- Studi~n over waterschapsgeschiedenis,
deel I, Polderdistrict Veluwe, door Mr. S.J. Fockema Andreae.
Deze studie over het polderdistrict Veluwe is grotendeels op de kroniek 11 Historie van de Sluizen bij
Hulsbergen 11 gebaseerd.
- Het polderdistrict Veluwe in de middeleeuwen,
door
C.A. van Kalveen.
Dit artikel, waarin opgenomen de tekst van de kroniek
" Historie van het gelegh der sclusen bi Hulsberge ",
is gepubliceerd in 11 Bijdragen en mededelingen van het
historisch genootschap ", deel 79. Het wel en wee van
het polderdistric.t Veluwe wordt in dit artikel ui tvoerig
behandeld.
.
- De gemeente Heerde, een landschapsgeografische
beschrijving, door M.W. Heslinga.
Dit artikel, dat naast de uitvoerige beschrijvingen
betreffende de gemeente Heerde en omstreken, een
algemene beschouvdng van het polderdistrict Veluwe geeft,
is gepubliceerd in het Tijdschrift van het Konä nk.Ltjk c
Nederlands Aardrijkskundig
Genootschap, tweede reeks,
deel LXVI, 1949.
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2.3. Historie en ontwikkeling van het polderdistrict Veluwe.
Het polderdistrict Veluwe bestaat eigenlijk eerst vanaf
31 oktober 1370, toen met de " dij~<;:brief
van Veluwe"
een algehele waterstandsorganisatie werd opgezet.
De ontvrikkelingen in het gebied, die hieraan zijn
voorafgegaan en die de inleiding vormen tot deze dijkbrief zijn zeker niet onbelangrijk.
Omstreeks het jaar 800 had het gebied dat later het polderdistrict Veluwe zou wo rden , reeds op enkele plaatsen
een vaste bewoning. Deze bewoning bestond in eerste
instantie uit kleinere nofstelsels en landgoederen, en
breidde zich later .uit in de vorm van marken, buurtschappen en kerspelen. Reeds in het jaar 765 w~rd te
Wilp een kerk gesticht, evenals in 893 te Voorst; beide
kerken werden gesticht vanuit Deventer.
Met de voortgaande ontginning en bewoning van het gebied,
werd de behoefte aan een goede waterkering van het buitenwater ( de rivier de Gelderse Ijssel ) en een goed
funktionerende afwatering ( m.b.t. neerslag en beekwater
uit de Veluwe) steeds sterker gevoeld. Ontginningen en
kolonisaties op wat grotere schaal hebben vermoedelijk
in de elfde en twaalfde eeuw plaatsgevonden, voornamelijk
in de driftzone tussen Vaassen en Hattem. Dit gebied was
dan ook reeds voor de dertiende eeuw relatief dicht
bewoonde In de loop der tijd komen dan ook na Wilp en
Voorst, namen naar voren als: Epe, Heerde, Twello,
Oene) Gaedsberch ( het latere Hattem ), Werven, Vorchten,
Veessen, enz. Verdere ontginningen vonden in de dertiende
en veertiende eeuw plaats, waarbij o.a. Nijbroek en
Terwolde worden genoemd.
.
Elke nederzetting en kerspel was zelfstandig georganiseerd,
zodat omstreeks 1300 in het gebied dat later het polderdistrict Veluwe zou v.ormen een grote verscheidenheid aan
.rechtstoestanden heerste.
Ook de waterstaatszaken waren veelal apart geregeld,
.waardoor meerdere kleinere eenheden van waterstaatszorg moeten hebben bestaan. Wellicht dat hierin de
oorsprong van de dorpspolders kan worden gevonden,
die altijd binnen d~ organisatie van het polderdistrict
Veluwe hebben bestaan. Deze niet-gecentraliseerde organisatie van waterstaatszaken, had uiteraard tot gevolg,
dat vele maatregelen slechts in het eigen belang werden
getroffen. Meermalen is het dan ook voorgekomen, dat
bepaalde maatregelen zelfs in strijd met de belangen van
anderen wer-den genomen.
Na de voortgaande ontginningen door kolonisten uit
Friesland, maar vooral uit Holland en Zeeland, werd op
25 april 1328 het richterschap Nijbroek gesticht.
Graaf ReinaId van Gelre gaf toen vrijheden en rechten
aan de ingezetenen van Nijbroek; zie bijlage 1.

-7De kolonisten kenden van elders een kollektief geregelde
bestuurszorg, ook voor de waterstaatsaangelegenheden.
Di t systeem introduceerden
zij dan ook in hun on t gf.nning s-,
gebieden. Op vele plaatsen in Gelre, zo ook te Nijbroek,
werden ter bevordering van de ontginningen door de landheren stadsrechten, land - en dijkrechten en stemrechten
aan de ontginners gegeven. Op deze manier werden de
bedijking en ontwatering krachtig gestimuleerd, waardoor
meer woeste gronden in cultuur werden gebracht. Dit was
tot voordeel van de schatkist van de hertog, aangezien
de gronden werden uitgegev~n tegen tynsen, oorspronkelijk
een soort erfpachtscanon of erfelijke huur, later een
soort grondrente. Het i~ dan ook begrijpelijk dat de
hertog niet kon dulden dat zijn inkomsten door nalatig
dijkbestuur in gevaar werden gebracht. Op deze·wijze waren
de belangen van de hertog en de ontginners," hoewel veelal
tegengesteld, nauw met elkaar verbonden.
VOlgens de bepalingen van de " Vrijheden en rechten van
Nijbroek 11 van· 1328 moest deze nederzet ting ook water- staatkundig een eenheid vormen. Zo werden bepalingen voor
de evenredige bijdrage in de aanlegkosten van de bedijking vastgesteld. Hiermee werd dan ook de verdere uitbreiding en voltooiing van de Ijsselbedijking
voor het
gebied van Nijbroek vastgelegd.
Theoretisch was de waterstaatszorg
door de bepalingen
van de 11 Vrijheden en rechten van Nijbroek 11 voor het
gehele gebied goed geregeld. Het goed funktioneren was
echter afhankelijk van de waterstaatszorg
van de omringende kerspelen in hun gebied; hieraan ontbrak het echter
vaak.
Om nu een algehele waterstaatsorganisatie
op te zetten,
vaardigde hertog Eduard van·Gelre op 31 oktober 1370
de 11 dijkbrief van de Veluwe 11 uit, waarin de land - en
dijkrechten van alle kerspelen waren vastgelegd. ( Zie
.bijlagen 2, 3 en 4, resp. ocr-spr-onkeLa jk handschrift,
oud nederlands en modern nederlands ). Deze dijkbrief
kan beschouwd worden als de oprichting van het polder.district. Veluwe.
De dijkbri·ef werd gegeven aan de kerspelen Terwolde,
Nijbroek, Oene, Heerde en Vorchten, waarbij de vrijheden
en rechten van Nijbroek van 1328 onverkort bleven gehandhaafd. De positie van Nijbroek werd. hiermede binnen het
polderdistrict nog verstevigd, daar het zijn afzonderlijke
positie voor de waterstaat binnen het eigen gebied behield.
De omliggende kerspelen waren nl. werplicht ( zonder
enige rechten ) op eigen kosten er voor te zorgen dat
de afwatering van die kerspelen niet binnen Nijbroek
zou komen. Van 1328 tot 1370 waren ze deze verplichtingen
bepaald niet nagekomen.
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Het dijkrecht van 1370 gold voor de Veluwse Bandijk
vanaf " Mudinges hecke tot HuLsber-ghe ". ( Met Hulsbergen werd hier niet het klooster bedoeld~ dat pas
in 1407 werd gésticht, maar de hogere gronden onder
Hattem ). De aànleg - en onderhoudskosten
werden over
de kerspelen verdeeld. Verder stelde de dijkbrief
een dijkstoel in, bestaande uit een dijkgraaf en vijf
heemraden, uit ieder van de kerspelen één. Afspraken
werden gemaakt over de afvoer van het water van de
Veluwse beken, de afwatering van het komgebied, regeling
van onderhoud en toezicht { schouwen ) van een en ander,
en tenslotte werden ook maatregelen vastgesteld voor
het geval van dijkdoorbraken.
De uitvoering van alle voorstellen en afspraken van de
dijkbrief van 1370 zou waarschijnlijk op niets zijn
uitgelopen ( evenals dat na 1328 het geval was geweest)
indien de hertog geen steun had gekregen van de geërfden.
Het Karthuizer klooster Monnikhuizen bij Arnhem ( gesticht
in het jaar 1342 ) had vele bezittingen in Nijbroek en
omgeving, die hun waren geschonken door hertog Reinaid
11, hertog van Gelre tot 1343 ( de voorganger van
de hertogen Reinaid 111 en Eduard ). De prior van het
klooster Monnikhuizen, Hendrik Egher van Kalkar, nam
als vertegenwoordiger
van deze grote belanghebbende
erfgenoot de taak op zich om de dijkbrief ten uitvoer
te brengen. Hij was een groot organisator, en kan dan
ook gezien worden als de eigenlijke stichter van het
polderdistrict Veluwe.
"-

De waterstaatszorg
van het polderdistrict Veluwe werd
dan ook vanaf 1370 serieus ter hand genomen; zie ook
figuur 1 en 2. Ter verbeteri'ng van de afwatering van
Nijbroek en het komgebied wèrd de Groote wetering door
het laagste deel van de komzone verder aangelegd en voltooid. Waar deze de " dwarsdijk " van de Veluwse Bandijk
kruist werd een duikersluis gebouwd.
Oostelijk van de Groote wetering werd de Leigraaf aangelegd, die samen met de Terwoldse wetering zorg droeg
-voor de afwatering van Terwolde, Heerde ( waarbij Veessen
en Vorchten. Ook de Leigraaf werd met een duikersluis
onder de Veluwse dwarsdijk gevoerd, oostelijk van de
" Groote scluse " van de Groote wetering. De kerspel
Oene behield zijn eigen afwatering op de rivier de
Gelderse Ijssel, en betaalde dan ook niet mee in de
aanlegkosten van deze weteringen en sluizen.
Voor de afvoer van het heuvelwater uit de Veluwse beken
werd de Grift aangelegd;
dit werd ook de westelijke
begrenzing van het polderdistrict.
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- 9 Het gebied ten noorden van de Veluwse dwarsdijk en ten
oosten van de Grift, werd na 1370 steeds vaker met hoge
waterstanden gekonfronteerd. 'Deels werd dit veroorzaakt
door de betere en aaneensluitende
bedijking van de Gelderse Ijssel bovens t ro oms, deels kwam dit door de verbeterde waterregeling ten zuiden van de dwarsdijk.
De wateroverlast nam katastrofale vormen aan, en het
drassige gebied werd in feite ongeschikt voor gebruik.
De kerspelen Werven en Heerde strekten zich ook ten noorden
van de dwarsdijk uit, en het is begrijpelijk, dat het
polderdistrict Veluwe zeer veel belang had bij een goed
funktioneren en een goed onderhoud van de benedenloop
van de Groote wetering, die door dit gebied stroomde.
Ook het klooster Sint Hieronymusberg
te Hu Lsb er-gen ,
in 1407 gesticht in Ellenhorn,
het gebied tussen de
Grift en de Nieuwe wetering ten noorden van de dwarsdijk,
was gebaat bij een goede afwatering van hun landerijen
in dit gebied. Verder werd in 1401 de Hoenwaard, gelegen
in het buitendijkse gebied ten noorden van de dwarsdijk,
als gemeenschappelijke
weide aan Hattem gegeven.
Meerdere partijen hadden dus belang bij een goede afwatering van het buitendijkse gebied.
Ter verbetering van de situatie werd door de stad Hattem
een dijk aangelegd, enerzijds aansluitend op de Veluwse
dwarsdijk bij.Hulsbergen,
en in noordwaartse richting
lopend tot de stadsmuur; zie fig. 2. Deze dijk werd de
Gatendijk genoemd; de dijk werd namelijk tot stand gebracht door een aantal natuurlijke hoogten aaneen te
schakelen; men vulde dus als het ware de gaten tussen
de reeds aanwezige natuurlijke waterkeringen op. De aanleg van de Gatendijk had uiteraard geen effekt voor het
buitendijkse gebied ten noorden van de Veluwse dwa.rsdijk.
In 1415 werd een dijkbrief uitgevaardigd aan Hattem, waarbij het polderdistrict Hattem werd ingesteld. Hierin werden bepalingen vastgelegd over het onderhoud van de weteringen in het buitendijkse gebied. Zowel het polder·district Hattem als het polderdistrict Veluwe moesten
deze bepalingen naleven, maar daar de bepalingen juridisch niet sluitend waren, gaf de situatie voortdurend
aanleiding tot veel ongenoegen •.De geografische toestand
in het buitendijkse gebied was als volgt; zie fig. 2.
Ten noorden van de Veluwse dwarsdijk stroomden-de
gekanaliseerde Leigraaf en Euvelgunne in de Groote
wetering, terwijl verder stroomafwaarts ook de Gri ft
hier bij kwam. Langs deze benedenloop van de Groote
wetering, waarop ook de afwatering van de Hoenwaard
uitkwam, werd aan beide zijden een kade gelegd. Ter hoogte
van Hattem werd de wetering Voorganck genoemd, die uitmondde in de rivier de Gelderse Ijssel.
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Het slechte onderhoud van de weteringen in het buitendijkse gebied, waardoor ook de afwatering van het waterschap Apeldoorn in het gedirigkwam, heeft meermalen tot
overstromingen "in het po~derdistrict Veluwe geleid.
Overstromingen" door binnenwater werden echter ook
meermalen veroorzaakt door hoge waterstanden op de
rivier de Ijssel. Het water in de weteringen kon dan
niet door de sluizen bij Hulsbergen op de rivier worden
geloosd. Wanneer dit gedurende een wat langere periode
het geval was, traden de weteringen buiten hun oevers.
Deze toestand duurde voort", tot in de twintigste eeuw
besloten werd om de afwatering op de Ijssel met enkele
stoomgemalen veilig te ~tellen.
Een belangrijke schakel in het goed funktioneren van de
waterbeheersing van de Veluwse polder vormden de drie
sluizen in de Veluwse dwarsdijk. Onderhouds - en herstelwerkzaamheden moesten dan ook zeer dikwijls plaatsvinden.
De oorzaak hiervan kan niet alleen worden gev:;nden in
de naar onze begrippen onvoldoende konstruktie van zo'n
sluis ( met name de fundering en het tegengaan van
onderloopsheid waren slecht verzorgd ), maar ook de vele
watervloeden en het oorlogsgeweld lieten duidelijk hun
sporen na. In de kroniek " Geschiedenis van de sluizen
van HUlsbergen " wordt hieraan uitvoerig aandacht besteed.
In.het jaar 1400 werd de in 1370 in de Groote wetering
aangelegde houten sluis vervangen door ~en stenen sluis.
In 1421 werd deze totaal vernield tengevolge van een
doorbraak van de Ijsseldijk bij Gietelo, een van
de meest kwetsbare punten van de Veluwse Bandijk. Dit
gedeelte van de Bandijk viel niet onder het polderdistrict
Veluwe, maar een doorbraak in dit·bovenstrooms gelegen
dijkgedeelte'veroorzaakte ernstige overstromingen in
het polderdistrict.
Om deze schadepost financieel te kunnen opbrengen werd
nu ook de afwatering van Oene op de Groote wetering
aangesloten; Oene heeft dan ook bijgedragen in de bouw
van een nieuwe sluis, door een inkoopsom aan het polderdistrict te betalen.
In de periode 1427 - 1428 had men te lijden van het
oorlogsgeweld in de strijd om ~e Utrechtse bisschopszetel; een zeer plaatselijke oorlog, bekend als de
Stichtse Vete, waarbij door Utrecht de gewesten Gelre
en Oversticht ( een gedeelte van het latere Overijssel)
tegenover elkaar kwamen te staan. Met de Zoenbrief
van 28 juli 1429 werd de vrede weer getekend.
Tijdens de Stichtse Vete waren echter vele nederzettingen
in het polderdistrict in brand gestOken, terwijl ook
schade aan de sluis bij Hulsbergen werd toegebracht.
Een hulpsluis werd aangelegd, doch in 1431 moesten ên
de hoofdsluis èn de hulpsluis vernieuwd worden.
Dit alles bracht met zich mee, dat binnen 10 jaar driemaal ingrijpende herstellingen en vernieuwingen aan slui.zen en andere wate!staatkundige werken, zoals dijken,
noodzakelijk waren. De enorme schadeposten die hieraan
verbonden waren, konden financiee~ niet meer door de
erfgenoten van het zwaar getroffen pOlderdistrict
Veluwe worden .opgebracht.
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Ook de kerspelen ten zuiden van het polderdistrict
konden de rampspoed nauwelijks financeel te boven komen.
Bovendien voelde men van beide kanten dat het leggen
van de grens van het polderdistrict bij Terwolde zeker
geen hydrografische reden. had.
Verder kon het polderdistrict Veluwe geen kontrole
uitoefenen op het zwakste punt van de Veluwe Bandijk,
nl. het gedeelte bij Wilp en Gietelo De grotere kwetsbaarheid van de dijk ter plaatse hangt onder andere
samen met de opstuvang van de waterstanden in de rivier
de Gelderse IJssel,veroorzaakt door de stroomvernauvang
bij Deventer ( stroomafwaarts ) , en het zeer onregelmatige rivierbeloop , terwijl het dijkvak in de buitenbocht van een meander van de IJssel is gelegen.
Zowel het polderdistrict Veluwe als de kerspelen ten
zuiden hiervan voelden dan ook steeds meer voor een samenwerking in een groter verband.
De uitbreiding van het polderdistrict liet echter nog
enige jaren op zich wachten, en vond in 1435 plaats.
Twello, Wilp, Gietelo en Beekbergen werden na het betalén van een inkoopsom in het polderdistrict Veluwe opgenomen. De nieuwe erfgenoten kregen voor hun afwatering
aansluiting op de Groote wetering en de Terwoldse wetering. Tot dan toe was een gedeelte van de afwatering, in
elk geval van Wilp, verzorgd door het riviertje de
Flierte, dat rechtstreeks op de Ijssel loosde d.m.v.
een uitwateringssluis. De inkoopsom werd aangewend voor
de onderhoudslasten van de sluizen bij HUlsbergen.
Belangrijk was dat nu ook het zuidelijke gedeelte van de
Veluwse Bandijk vanaf 1435 tot het polderdistrict Veluwe
behoorde. Het betreft het gedeelte beginnend bij" Mudinges hecke " op de grens van Terwolde, en stroomopwaarts lopend tot de hoge gronden bij Klarenbeek, waar
de dijk ongeveer parallel loopt aan de Voorster - of
Loenerbeek; dit laatste gedeelte vormde nu de nieuwe
zuidelijke begrenzing van het polderdistrict.
Bet in dit afstudeerrapport behandelde gedeelte van de
Veluwse Bandijk tussen Gietelo en Wilp valt dus geheel
binnen deze uitbreiding van het polderdistrict.
Waar de bandijk nog niet geheel voltooid was, zouden
de ontbrekende gedeelten worden-aangelegd. Wat betreft
het onderhoud van de dijk bleef de lastenverdeling
grotendeels zoals deze voor de samenvoeging reeds bestond.
De dijk ter hoogte van Wilp stond niet onder Veluwse
schouw, maar ressorteerde rechtstreeks onder de Heer van
Wilp; hij pretendeerde min of meer heerlijke rechten,
b.v. ook in het kerkelijke, die in het dijkbestuur lang
bleven voortbestaan.
Het polderdistrict Veluwe had met deze uitbreiding de
omvang gekregen die het in grote lijnen tot op heden
zou blijven behouden, te weten een oppervlakte van ca.
20.000 ha.
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Door de uitbreiding met de " ingewonnen landen u veranderde het polderdistrict qua maatschappelijke structuur
echter in één slag van karakter. Tot dan toe waren de
kloosters Monnikhuizen ( te Nijbroek ) en Hulsbergen
samen met de boeren ( meiers en pachters ) , met zwijgend
op de achtergrond de eigenarep van de " hoven ", de
leidinggevende krachten in het polderdistrict geweest.
De adel, tamelijk rijk vertegenwoordigd in het gebied
ten zuiden van Terwolde, en de burgerij Van Deventer, .
en in mindere mate die van Zutphen, kwamen als twee
nieuwe maatschappelijke groeperingen wat betreft het
bezit van boerderijen en grond naar voren. Naast de
geestelijkheid kwamen nu dus ook de adel en de steden
hun plaatsen opeisen.
.
De uitbreiding van het polderdistrict betekende voor de
" oude"kerspelen meer stroomafwaarts bovendien dat er
zwaardere eisen aan de weteringen gesteld zouden moeten
worden, en dat de onkosten in de eigen kerspelen hierdoor zouden stijgen.
De nieuwe zuidelijke kerspelen werden door de oude
kerspelen wel eens als 11 onwilligen" aangeduid. Dit
vindt zijn oorzaak in de geografische vorm van het polderdistrict. Bij een doorbraak van het zuidelijke gedeelte van de Veluwse Bandijk bij ~ilp en Gietelo werd het
gehele polderdistrict overstroomd. Alle erfgenoten
hielpen dan de ontstane schade te herstellen.
Een doorbraak van de Ijsseldijk ten noorden van Wilp
en Twello veroorzaakte echter, door het aflopen van het
gehele gebied hellend naar het noorden, alleen schade
ter hoogte en noordelijk van het doorbraakpunt.
Wilp, Twello, Gietelo en Beekbergen ondervonden dan
geen enkele schade door overstroming; ze waren da~rom
ook niet altijd even gemakkelijk te bewegen om te helpen •
met het herstel van de noordelijker ontstane waden •
.In vergelijking met andere Gelderse polders heerste echter
in bestuurlijk opzicht in de Veluwse polder vanouds de
meeste eenvormigheid.
Een bekrachtiging van de uitbreiding van het polderdistrict
in 1435, door middel van een oorkonde van de kant van de
hertog van Gelre, werd echter door de heersende tegenstellingen tussen de hertog en de steden en het ridderschap niet gegeven.
Eerst in 1470 werd de nieuwe stand van zaken impliciet
door het landsheerlijk gezag 'erkend, met de uitvaardiging
van een nieuwe dijkbrief door hertog Adolf op 12 maart
1470. Zie bijlage 5. De invloed van de adel en de steden
Deventer en Zutphen in het polderdistrict werd hiermee
voorgoed vastgelegd. Zij verkregen later zelfs over-wich t
in de vergadering van erfgenoten, tesamen met het klooster
Hulsbergen. In feite beheersten ne drie standen door hun
financieel - ekonomisch en politiek overvdcht dan ook het
bestuur van het polderdistrict.
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In'de meeste gevallen traden enkelen van hen, veelal
het klooster Hulsbergen, de Heer van Wilp, en gedeputeerden van Deventer, ,naar buiten als representant op,
zelfs veel meer· nog dan ~e dijkgraaf en de heemraden.
Het zwaartepunt van,het polderdistrict was naar het zuiden
verplaatst, en vergaderingen werden dan ook te Twello,
Apeldoorn of Gietelo gehouden, in het gebied waar de
standen-representatie het meeste grondbezit in handen had.
Als aanzet tot deze bestuurlijke ontwikkeling is dus de
dijkbrie~ van 1470 te beschouwen, waarin verder ook
aanvullende bepalingen waren opgenomen betreffende het
schouwen van weteringen, kaden en taluds, en het weren
van water dat van buiten'het polderdistrict komt.
In verband met de voortgaande inklinking van de'bodem
( o.a. door een verbeterd afwateringsstelsel ) waardoor
de relatieve hoogteligging van enkele lagere delen van
het polderdistrict ongunstiger werd, werd ook de funktie
en de staat van de kaden langs de weteringen steeds
belangrijker. Op het overlopen van de kaden werden dan
ook zwaardere sankties vastgesteld dan tevoren.
De jaren 1490 - 1491 waren voor het polderdistrict Veluwe
rampzalig; evenals in de periode 1421 - 1431 waren ook
nu overstromingen langs de Ijssel en oorlogsgeweld de
oorzaken.
Wat betreft de overstromingen, deze waren terug te brengen
op het doorbreken van de Hetterse dijk langs de Rijn.
In de laag gelegen gedeelten van Gelderland leefde de
vrees dat op een bepaald moment de Rijndijken tussen
Wezel en Ernmerik zouden bezwijken. De dijk bij Bislich
( ten noorden van Wezel ) en de Hetterse dijk tussen
Rees en Ernmerikwaren twee bèruchte dijkgedeelten. Zelfs
gebieden op tamelijk grote a-fstanden van deze dijken
hadden groot belang bij het goed funktioneren van de
waterkering langs de Rijn.
Een door-br-aakbetekende dat een groot gebied o a , via
de Oude Ijssel en haar zijtakken ten noorden van de
doorbraak overstroomde. Het gebied wordt ruwweg begrensd
·door de Rijn in het zuiden, de Ijssel in het westen,
de lijn Doesburg - Doetinchem in het noorden, en de lijn
Doetinchem - Rees ( Duitsland) in het oosten.
Door het afvloeien van het overstromingswater door de
Oude Ijssel, die bij Doesburg op de Gelderse Ijssel uitkomt, kreeg deze laatste rivier meestal zo'n extra
watermassa te verwerken, dat de waterstanden tot grote
hoogten stegen, en de Ijssel ten noorden van Doesburg
op vele plaatsen buiten haar oevers trad, daarmee dijkdoorbraken en overstromingen veroorzakend.
s

Zo blijkt dat ook gebieden ver van de Rijn ver\ujderd,
belang hadden bij een goede dijkzorg langs deze rivier,
waarbij ook het polderdistrict Veluw·e. Nadat de Hetterse
dijk in de eerste dagen van februari 1491 was bezweken,
volgden bij stijgende waterstanden op de Gelderse Ijssel
op 6, 7 en 8 februa~i 1491 doorbraken van de Veluwse
Bandijk bij Gietelo, Veessen en Bulsbergen ( bij de sluizen).
Het polderdistrict liep grote schade op, en de sluizen
bij HUlsbergen werden vernield.
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Het herstel van de waden in de -:
eluwse Bandijk en van de
drie sluizen en andere waterstaatkundige werken werd in
het polderdistrict met zeer 'erote vertragingen ter hand
genomen. Eerst ~n de herfst van 1496 was alles weer
hersteld.
'
In december 1496 trad als gevolg van hoge waterstanden
( ook de andere grote rivieren in Nederland hadden hoge
waterstanden) de Gelderse Ijssel weer buiten haar
oevers. Op verscheidene plaatsen bezweek de Bandijk opnieuw, en het polderdistrict stond tot medio januari
1497 geheel onder water.
In de periode 1490 - 1520 kreeg de stad Zutphen steeds
meer invloed in het pol~erdistrict. Zutphen sp~elde een
belangrijke rol in de onderhandelingen over de'Rijndijken, terwijl de funktie van dijkgraaf in deze periode
werd vervuld door Coenraad van Leesten, stammend uit
een invloedrijk Zutphens geslacht. Tegelijkertijd nam
de invloed van Deventer af.
De vertraging in de herstelwerkzaamheden aan sluizen
en dijken in de periode 1491 - 1496 werd veroorzaakt
door de strijd van de gebroeders de Voss van Putten
en van de heer Hendrik van Wisch ( allen echte middeleeuwse roofridders ) met de drie Ijsselsteden van het
Oversticht, te weten Kampen, Zwolle en Deventer.
Het sinds 1485 slepende konflikt had voor het polderdistrikt, Veluwe als gevolg dat men meermalen door
woeste plundertochten werd getroffen, juist in die
tijden dat men hard zou behoren te werken aan het herstel van dijken en sluizen.
Het klooster HUlsbergen nam na vele onderhandelingen in
1498, de herstelwerkzaamheden' op zich, tegen een som
van 300 guldens, die door de andere erfgenoten betaald
zou worden.Dit bleek achteraf niet te geschieden,
maar de positie van het klooster binnen het polderdis,trict werd hierdoor eerder nog versterkt. Dit laatste
ook al in verband met de moeilijkheden omtrent het onderhoud van de Voorganck en de benedenlopen van de Grift
-en de Groote wetering. In het gebied ten noorden van
de Veluwse' Bandijk bezat het kloosterhuis, zoals reeds
eerder vermeld, een grote invloed. Bij onderhandelingen
over het onderhoud met Hattem nam het klooster Hulsbergen
dan ook in het polderdistrict een voorname plaats in.
In de periode 1484 - 1518 was het nalaten van onderhoud
in dit gebied, ondanks de bestaande afspraken uit het
jaar 1415, de oorzaak van veelvuldige konflikten, waardoor de wederzijdse verstandhouding verslechterde.
Na hernieuwd overleg werd op 11 augustus 1518 een overeenkomst gesloten tussen de raden van de Hertog van Gelre,
de drost van Hattem, de burgemeesters, schepenen en raad
van Hattem, en de dijkgraaf en geërfden van het polderdistrict Veluwe. Hierbij stemde Hattem toe in het onderhouden van de betreffende watergangen volgens de reeds
in 1415 overeengekQmen oorkonde. Verder werden bepalingen
met betrekking tot het repareren van de sluizen van
Hulsbergen en enkele financiële regelingen vastgesteld.
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Een ander twistpunt 'voor het·polderdistrict Veluwe
had betrekking op het leggen van kribben en hoofden in
de Gelderse Ijssel. Hierdoor kan de loop van de
rivier worden verlegd, terwijl ook het aangroeien van de
uiterwaarden hiermee kan worden bevorderd. Het" recht
van aanwas " hield in deze tijd in, dat de bijgekomen
uiterwaarde in bezit kwam van de aangrenzende grondeigenaren. Deze gingen in hun ijver om hun bezit te vergroten
zover, dat de stroming van de riyier de Ijssel op
enkele plaatsen zodanig werd verlegd, dat de uiterwaar.den aan de overzijde werden uitgeschuurd, dit uiteraard
zeer ten ongerieve van de daar wonende landeigenaren.
Hierdoor ontstonden konflikten met de ing~z~tenen van
Salland. Naar aanleiding van deze konflikten werden door
de autoriteiten van Gelre en Oversticht meermalen
onderzoeken ingesteld en maatregelen afgekondigd. Onder
andere was dit het geval in de jaren 1486, 1518 en 1525.
De maatregelen hadden echter niet altijd de gewenste
resultaten, waardoor de konflikten veelal bleven sluimeren.
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, werden de kaden langs
de weteringen als waterkering steeds belangrijker, vanwege de voortgaande inklinking-van het komgebied.
Hertog Karel van Egmondstelde nu, bij een regelement
van 9 juli 1519 een nieuwe vorm van waterschapsbestuur
in, het" Stouwreéht ti; later ook wel het Wapenvelder
waterschap genoemd. Zie bijlagen 6 en 7, resp. oud nederlands en modern nederlands.
Dit stouwr8cht omvatte de aangelanden ter weerszijden van
de Groote wetering ( ten noorden van de Kolkbrug ),
en strekte zich zowel uit binnen het polderdistrict
Veluwe als binnen het polderdistrict Hattem. Door deze
.
oorkonde van 9 juli 1519 was het toezic.ht op en het onderhoud van de benedenlopen van de drie weteringen ( Leigraaf,
Nieuwe - en Groote wetering ) en hun kaden, en indirekt
ook van de Grift, via het " Wapenvelder waterschap "
onder kontrole van het polderdistrict Veluwe gesteld.
In 1520 waren de geërfden van het gehele polderdistrikt
te Twello bijeen in vergadering, op bevel van hertog
Karel, daar de sluizen in een verderfelijke en gebrekkige
staat verkeerden, zodat ze nodig weer gerepareerd moesten
worden. Het werk aan de drie sluizen kostte totaal
226 goudgulden, oftewel ongeveer 320 guldens. Het werd
ook nu weer door het klooster Hulsbergen uitgevoerd •.
Op 13 mei 1534 werd tussen de erfgenamen van het Wapenvelder broek ( het waterschap ) en van Vorchten wederom
een verdrag met betrekking tot het stouwrecht overeengekomen. Zie bijlage 8. ( Op 21 juni 1803 worden door
de erfgenamen van het Wapenvelder broek nogmaals de stouwbrief van Hertog Karel van 1519, alsmede het verdrag der
erfgenamen Van 1534 geldig verklaard. Zie bijlage 9 ).
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In januari 1552 wordt het polderdistrict wederom getroffen
door dijkdoorbraken. en overstromingen.
Het Zuiderzeewater werd door een noordwesterstorm
de Gelderse
Ijssel opgestuwd. Vanaf 13 januari steeg het waterpeil
op de Ijssel voortdurend tot op Sint Anthonisdag,
17 januari 1552, voleens de ( thans verdwenen)
peilmerken
aan de stadsmuur te Deventer een hoogte werd bereikt
van 5/4 voet ( ~ 37 cm ) boven het hoogste vroeger bereikte
peil.
De Veluwse Bandijk brak op vijf plaatsen door, waarna
door de dijkgraaf en de vijf heemraden besloten werd
om voor een snelle afvloeiing van het overstromingswater een zesde gat in de Veluwse dwarsdijk bij HUlsbergen
te maken.
Voor een ui tvoeriger verslag wordt verv:ezen naar bijlage
3 van de Appendix"
De Gelderse Ijssel ".
In 1580 verdwijnt de rol'van de kloosters in het polderdistrict. De Hervorming en de tachtigjarige oorlog
maken een einde aan het bestaan van Hulsbergen ( dat
wordt afgebroken ), alsook aan dat van Monnikhuizen.
Het lange tijdvak·der Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden ( 1588 ~ 1795 ) was voor het volgroeide
polderdistrict Veluwe een periode van betrekkelijke rust.
Het polderdistrict had zijn ui twendige vorm en inwendige
organisatie bereikt, leefde in harmonie met de maatschappelijke faktoren van zijn territoir en funktioneerde
regelmatig.
Slechts weinige rampen troffen het polderdistric.t Veluwe
in deze tijd. Dijkdoorbrakeh van de Veluwse Bandijk deden
zich voor bij Gietelo en Wilp, en bij de sluizen bij
HUlsbergen in de jaren 1603, 1659, 1682 en 1711.
Geen van deze overstromingen had het langdurige en
vernielende karakter van de kalamiteiten aan het einde
van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw.

In het jaar 1734 wordt gesproken over het leggen van
een koom ( duiker)
in de Voorsterdijk onder Gietelo.
Nijbroek moest als belanghebbende ook meebetalen. Verder
zijn geen gegevens over dit voorstel bekend; evenmin
is bekend of dit werk gerealiseerd is.
In het jaar 1784 werd te Terwolde gesproken over de
verhoging van de " Dwarsdijk van Terwolde, gelegen in
Werven ", en over de bUitendijkse kolk aldaar, die
bekramt zou worden met pa~werk.
Voorts klaagde de dijkbewaarder over het feit, dat
enige jaren geleden bomen geplant waren, waardoor de
dijk schade leed. Deze werden later op order van de
dijkstoel verwijderd.
Niet bekend is of ook andere gedeelten van de Veluwse
Bandijk werden opgehoogd, of dat de verhoging van de
Terwoldse Dwarsdijk een incidentele gebeurtenis Vlas;
dit laatste lijkt niet erg waarschijnlijk.

1.7
Verscheidene doorbraken vqn de Grift worden gemeld
in het, jaar 1795. Het water in de Nieuwe wetering en
de Groote wetering was hierdoor ze~r hoog gekomen. Daar
weinig gegevens bekend zijn, mag worden aangenomen dat
de overstromingen slechts van plaatselijk belang waren.
Vanaf 1795 kreeg het polderdistrict Veluwe ook te maken
met de Franse bezetting. Het gehele polderdistr~ct
had
te lijden van deze bezetting, onder andere door de dienstplicht met lotingssysteem voor slle jonge mannen, en
het opbrengen van belastingen in natura, zoals voedsel
en drank.
In 1813 was een gedeelte van de Russische en Pruisische
troepen in het polderdistrict gelegerd, voor de belegering
van de laatste Franse vesting in dit gebied;" de stad
Deventer. Ook aan deze bevrijdingslegers moesten grote
hoeveelheden drank, voedsel en hout worden" betaald ".
Tot overmaat van ramp werd men daarbij in februari 1814
getroffen door overstromingen, gevolgd door een strenge
vorst, zodat een groot gedeelte van het polderdistrict
onder het ijs kwam te'liggen.
.
Op 17 februari 1814 was de dwarsdijk onder Vorchten
overgelopen en op 18 februari brak deze dijk op twee
plaatsen bij Werven door~ Het water begon vanuit het
noorden het polderdistrict te overstromen, en had op
20 februari de dorpen Nijbroek en Terwolde bereikt.
Daarop begon het hard te vriezen, waarna men op 22
februari in het polderdistrict kon schaatsen. In maart
viel de dooi in en had men veel last van het dooiende
overstromingswater.
Het duurde tot eind april 1814 voordat de Franse bezetting van Deventer zich overgaf, en het pOlderdistrict
" verlost " was van de gelegerde bevrijdingstroepen en
het overstromingswater.
In de jaren 1826 - 1827 is het Apeldoorns kanaal ( ook
wel" Griftkanaal genoemd ) aangelegd in het oosten van
de driftzone. Het initiatief hiervoor werd genomen door
de erbij betrokken burgerlijke pesturen, en niet ondernomen door het waterschap. Men beoogde een betere bereikbaarheid en ont\tikkeling van de binnenste gedeelten van
de Veluwe, die tot dan toe worden belemmerd door moeilijk
en kostbaar vervoer langs zware zandwegen.
Van Apeldoorn tot Heerde is een apart kanaal gegraven
vlak langs de Grift; van Heerde af naar het noorden
werd de Grift gekanaliseerd en bevaarbaar gemaakt.
In Twello werd in 1831 vergaderd door alle dijkgeslagen
kerspelen van de dijkstoel Veluwe, behalve Gietelo,
Apeldoorn en Beekbergen. Besproken werd een plan tot
betere afwatering, nadat in"de voorgaande jaren de streek
veel geleden had van overstromingen. Hiertoe zou een
afwateringssluis in 'Veessen gebouwd moeten worden.
Niet bekend is of dit plan inderdaad is uitgevoerd.
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In 1833 werd besloten de Groote wetering en de Ter~oldse
wetering uit te diepen. Het'betreft hier slechts die gedeelten behorende bij de Terwoldse onraad, en werd op
kersnelkosten uitgevoerd.
Zeer~waarschijnlijk zijn de weteringen meerdere malen
in de geschiedenis van het polderdistrict uiteediept,
en niet alleen bij Terwolde. Hierover zijn echter weinig
gegevens beschikbaar.
Bij besluit· van dijkstoel en ge~rfden werd in het jaar
1834 het oude waterschapsrecht der Veluwe in zijn laatste
ontwikkeling vastgelegd door het op schrift stellen der
costumen ( gawoorrten en rechten ), genaamd de " verordeningen waarnaar in de Dijkpolder van Veluwe het beheer
wordt uitgeoefend, gegrond in de dijkbrieven van de jaren
1370 en 1470, de verdere stukken van het polderarchief
en constante gewoon t eri'",Dit was dus een rechtsverklaring,
een teboekstelling van de inrichting en de oude nog
geldende bepalingen, met zorgvuldige inachtneming van
de ter zake dienende algemene wetgeving; dus duidelijk
géén reglementering van bovenaf. Als zodanig is dit een
merkwaardig stuk, dat door geen enkel Nederlands waterschap wordt ge~venaard.
In het jaar 1838 werd met het Rivierpolderreglement de
bevoegdheid van de Provinciale Staten, onder aktieve
medewerking van de Kroon, definitief naar vor-en gebracht.
Dit gaf een reorganisatie, waarbij onder andere het
Wapenvelder waterschap, dat in ondergeschiktheid aan de
Veluwse dijkstoel zijn'taken volbra cht, 'werd opgeheven.
Verder betekende het ook dat herziening van vele rechten
en gewoonten plaats vond.
De weg over de Veluwse Bandijk van Terwolde tot de grens
van Welsum werd in 1844 verbeterd tot een grindweg.
Voor het gebruik hiervan moest bij Vollehand tol betaald
worden, waartoe een tolhek was geplaatst, dat later aanleiding zou geven tot vele konflikten, onder andere met
de polder, daar dè tol niet volgens gemaakte afspraken
geheven zou worden.
Aan het einde van çie 17e eeuw had het waterschap reeds
bemoeiing met de aanleg van de hoofdverkeerswegen Apeldoorn
Deventer en Apeldoorn - Zutphe~. In de 18e eeuw werden
steeds meer wegen in het pOlderdistrictaangelegd, waarna
in de 1ge eeuw meer aandacht aan het wegenstelsel werd
besteed, en vele zandwegen werden verbeterd tot grindwegen.
In 1864 werd een verharde weg aangelegd over de Veluwse
Dwarsdijk. Later in deze eeuwen in de 20e eeuw werden
vele grindwegen verhard, en werd het wegennet verder
uitgebreid.
Zo wordt het polderdistrict nu doorsneden door de vierbaanswegen Apeldoorn - Deventer en Apeldoorn - Zwolle.
Verder lopen 'ook de spoorlijnen Apeldoorn - Deventer
en Apeldoorn - Zutphen gedee.It e.Ldjk door het polderdistrict.

Deze ontwikkeling van de infrastructuur
in het polderdistrict Veluwe, zal in dit ·afstudeerrapport niet nader
worden behandeld.
Zoals ~eeds eerder werd vermeld, wérd in 1~49 een voorstel
gedaan voor de bouw van een stoomgemaal bij ~erven, waardoor een betere afwatering kan worden gegarandeerd. Tegen
dit plan rezen vele bezwaren en het is dan ook niet gerealiseerd.
Eerst in de·20e eeuw werd besloten tot een kunstmatige
uitwatering, waartoe een gemaal bij Ter~olde, een gernaal
bij Wapenveld in de Veluwse Dwa-rsdijk wer-den e;ebouwd.
De afwatering werd verbeterd door in het noorden de
weteringen samen te voegen in de Groote wetering,
en het graven van een· west-oost afwateringskanaal,
aansluitend op het gemaal bij Terwolde.
Onder het algemene polderbestuur werd er door de diverse
kerspelen ook een eigen polderbestuur in stand gehouden.
Het polderdistrict Veluwe was ingedeeld in vijftien van
dergelijke administratieve
eenheden, welke dor})spolders
werden genoemd. Deze kleine waterschappen hadden met
het beheer van de Veluwse Bandijk en de weteringen niets
te maken; dat was de taak van het polderdistrict.
De dorpspolders voerden daarentegen een zelfstandig
beheer over zaken van plaatselijke betekenis, zoals
waterleidingen,
bruggen, sluizen, duikers, kaden, wegen,
etc.
In 1966 - 1967 werd besloten deze aparte dorpspolders op
te heffen.
Het polderdistrict Veluwe heeft zich hiermede ont~~kkeld
tot de vorm zoals we deze nu in grote lijnen nog aantreffen, zowel geografisch als organisatorisch.
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2.4. Het huidige Polderdistrict

Veluwe.

Het polderdistrict Veluwe is gelegen in de gemeenten
Apeldoorn, Voorst, Deventer, Olst, Wijhe, Hattem, Heerde
en Epe. De westgrens wordt gevormd door het ApeldoornDierens Kanaal, de oostgrens is de rivier de Gelderse
Ijssel, de zuidgrens wordt gevormd door de Beekbergse
beek en de Voorster beek, en in het noorden strekt het
polderdistrict
zich uit tot bij de stad Hattem.
Met ingang van 1 juni 1976 zijn de Hoenwaard, de Hezenberg, de Belten
alle aangr-enzend e ui terwaarden langs
de Veluwse Bandijk, waaronder dus ook de polders de
Wilpsche Klei en de Nijenbeker Klei; aan het polderdistrict Veluwe toegevoegd; het ging om circa 3.000 ha
uiterwaarden. Het polderdistrict Veluwe beslaat ~u een
totale oppervlakte ( dus zowel binnendijks als bui tendijks
van ongeveer 25.947 hectare.
Het polderdistrict Veluwe is gevestigd te Twello, alswaar
het bestuur en de diensten zijn gehuisvest in het
distric tshuis.
Het Dagelijks Bestuur ( de dijkstoel ) wordt gevormd
door ~~n dijkgraaf en zeven heemraden; de leden worden
benoemd door de Kroon. Verder is er een vertegenwoordigend
lichaam, het Gekombineerd College; de leden hiervan,
( uitgezonderd de leden van de dijkstoel)
worden rechtstreeks gekozen door de ingelanden, en worden in Gelderland hoofdgeërfden.genoemd.
Ingelanden z~jn diegenen,
die eigenaar of zakëlijk gerechtigde zijn van onroerende
goederen, gelegen binnen het gebied van het polderdistrict. Om kiesrecht te hebben moet een ingeland een
zeker minimum bedrag aan waterschapslasten
betalen.
Het Dagelijks Bestuur is in hoofdlijnen te vergelijken
met het College van Burgemeester en Wethouders, en het
Gekombineerd College met de Raad van een gemeente.
De vergaderingen van het Gekombineerd College zijn als
regel openbaar. In 1980 zijn verkiezingen gehouden voor
een geheel nieuw bestuur.
Sedert 1 september. 1975 bestaat er met het polderdistrict Brummen-Voorst,
dat direkt ten zuiden van het
polderdistrict Veluwe is gelegen, vooruitgaand op de reorganisatie van het waterschapsbestel
op de Oost-Veluwe,
een samenwerkingsverband.
Beide polderdistricten
blijven
tot de reorganisatie twee zelfstandige eenheden, echter
met ~~n voorzitter ( dijkgraaf ), ~~n secretaris en één
hoofd van de technische dienst. Deze vorm van samenwerking
heeft iets weg van een 11 Personele Unie ".
.
Een door de Provincie gevormde werkgroep, die belast is
met de voorbereiding van de reorganisatie van het waterschapsbestel, is met haar werkzaamheden' bezig.

)
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Een waterschap ( of polderdistrict
) is een overheidslichaam, dat evenals provincies en gemeenten, een overheidstaak uitoefent, en wel een. taak die zich bepaalt tot de
waterstaat.
Het to~zicht op de waterschappen b~rust bij Gedeputeerde
Staten. Provinciale Staten kunnen, onder eoedkeuring
van de Kroon, waterschappen in het leven roepen, opheffen
en samenvoegen c.q. reoreaniseren.
.
De taak van het polderdistrict
Veluwe is omschreven
in het Gelders Waterschapsreglement.
De heffing van de
waterschapslasten
is dan ook gebaseerd op deze taak
van het polderdistrict Veluwe, te weten:
a. Algemeen Beheer, omvattende kosten welke niet voortvloeien uit de onder b. tlm d. genoemde taken.
b. Wegen, omvattende de kosten van de bij het polderdistrict in beheer en onderhoud zijnde wegen.
c. Waterkeringen, omvattende de kosten van het beheer
en onderhoud van dijken en kaden.
d. Waterbeheersing,
omvattende onder meer de kosten van
waterafvoer, bemaling en waterinlaat.
b. Wegen.
Van oudsher is het polderdistrict Veluwe belast met
het onderhoud van een aantal wegen. De gezamenlijke
lengte van deze wegen bedraagt ongeveer 40 kilometer.
Vanuit het polderdistrict
streeft men naar het overdragen van het onderhoud, beheer en eigendom van deze
wegen aan de betreffende gemeenten.

c. Waterkeringen.
Het polderdistrict
heeft de zorg voor het onderhoud
van ca. 45 kilometer bandijken ( de VeluVlse Bandijk ).
Het tempo van de uitvoering van de dijkverzwaringswerken zal moeten worden opgevoerd, daar de Gedeputeerde
staten van Gelderland te kennen hebben gegeven, dat
de dijkverzwaringswerken
in Gelderland omstreeks 1990
gerealiseerd moeten zijn. Op grond hiervan is een
planning 0Egezet om in 199171992, wanneer onder meer
de financiele mi.ddelen dit mogelijk maken, de werkzaamheden te voltooien.
Verwacht wordt, dat de verzw~ring van het dijkvak
Wapenveld - Werven in 1981 ter hand worden genomen.
In 1982 moeten dan de dijkvakken bij Marle en Welsum
volgen.
In verdere voorbreiding zijn de dijkvakken bij het
Deventer Stadsland, de spoordijk, de Worp ( voor de
wijk de Hoven)
en het gedeelte van de voormalige kade
rondom de Steenenkamer.
Als vervolg worden de dijkvakken in de gemeente Heerde
en Epe voorbereid, en wordt er naar gestreefd om deze
plannen in 1982 voor te leggen aan de Gelderse Coördinatiecommissie
voor de dijkverbetering.

-
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voorbereiding van de plannen in de dorpskern van
Veessen. Als gevolg van de ongunstige ligging van dit
dijkvak, ontstaan hier bij opwaaiing van het Lj aseI,«
watèr dermate ongunstige situaties, dat het treffen
van voorzieningen dringend noodzakelijk'wordt
geacht.
Ook voor het dijkvak ten zuiden van het landgoed
" het Schol"
( aansluitend op de kade rond de Steenenkamer ) tot aan de aansluiting van de Voorster Kleidijk
op de Veluwse Bandijk, wordt er naar cestreefd de plannen
in 1982 gereed te hebben. In.dit laatstgenoemde
dijkvak is onder meer het landgoed"
de Poll " gelegen.
Er zijn met betrekking tot dit dijkvak reeds enkele
globale alternatieven in de CoBrdinatiecommissie
besproken, Aanvullend onderzoek en afweging van verscheidene facetten zijn echter nodig, voordat .een definitieve keuze kan worden gemaakt en een on t wcr-p kan worden ingediend.
In dit afstudeerrapport
zal het dijkvak tussen de E 8
bij VVilp en de Voorster Kleidijk nader worden bestudeerd, waarbij enkele alternatieven voor dit dijktra.c~ zullen worden opgesteld. Dit afstudeerrapport
kan dan ook mogelijk een bijdrage leveren tot de
afwegingsprocedure,
waarna de uiteindelijke keuze
tot een oplossing en een ontwerp voor dit dijkvak
" de Poll 11 kan leiden.
d. Waterbehe~rsing.
Het polderdistrict heeft in totaal ongeveer 580 kilometer watergang in beheer en onderhoud, waarvan ca. 11
km in de polders de Nijenbeker Klei en de Wilpsche Klei
zijn gelegen.
Het ligt in de bedoeling om in de nabije toekomst
de watergangen uitsluitend machinaal te onderhouden.
Hiertoe is het noodzakelijk om de daarvoor benodigde
werkpaden langs de watergangen aan te kopen en te
egaliseren. Afrasteringen
zullen moeten worden geplaatst
op een zodanige 'afstand van de insteek van de waterg~ngen, dat machinaal onderhoud mogelijk is. Inmiddels is
reeds 50 kilometer werkpad aangekocht en voor machinaal
onderhoud gereed gemaakt.
Voor het uitmalen van overtollig binnenwater op de
rivier de Ijssel wordt gebrUik gemaru~t van vier gemalen:
het gemaal aan de Bolwerksweg ( gem. Deventer)
bij
de Steenenkamer, direkt ten zuiden van de brug in
de oude weg Apeldoorn - Deventer over de Ijssel.
- het gemaal Vr. A.C. Baron van der Feltz te Terwolde
( gem. Voorst ).
- het gemaal Pouwel Bakhuys te Wapenveld ( gem. Heerde ).
- het gemaal in de Hoenwaard ( gem. Hattem ).
Met het gemaal te Terwolde kan eveneens water vanuit
de Ijssel worden ingemalen.
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het gehele polderdistrict~ nog 15 onder-bemalingsinstallaties aanwezig, ~n een gemaaltje ten behoeve
van .waterinlaat.
In de afgelopen jaren heeft een grondigè herziening
van de detailontwatering in het gehele polderdistrict
plaatsgevonden. Grote gedeelten van deze plannen
zijn reeds tot uitvoering gebracht en afgerond,
terwijl in de laatste gebieden de werkzaamheden nog
aan de gang zijn, of gestart moeten worden.
De aanpassing van de ontwate?ing als gevolg van de
aanleg van Rijksweg 50 tracé Apeldoorn-Heerle, is'
eveneens gerealiseerd.
In twee gebieden zijn ruilverkavelingswerken
gevoerd, te weten het rUilverkavelingsgebied
en het ruilverkavelingsgebied Twello.

uitHeerle

Waterschapslasten
Iedere eigenaar of zakelijke gerechtigde, die eigendommen
binnen de grenzen van het polderdistict Veluwe bezit,
is ingevolge de wettelijke bepalingen ( zie o.m. het
Gelders Waterschapsreglement ) waterschapslasten verschuldigd volgens bepaalde in genoemde belastingverorderingen omschreven normen. De lasten worden zowel
van de gebouwde als van de ongebouwde eigendommen geheven.
Voor de bepaling van' de'waterschapslasten' wordt een
berekeningsmethode gehanteerd, waarbij het polderdistrict
is onderverdeeld in gebieden en klassen ; verder wordt
bij de bepaling van de lasten Van waterbeheersing onderscheid gemaakt naar gebouwd, ongebouwd, bosgrond, binnen
of buiten de waterkering gelegen, en wordt gewerkt met
verhoudingscijfers, waarna de lasten per hectare worden
berekend. Als verhoudingen tussen.ongebouwd : gebouwd
worden aangehouden:
lasten algemeen beheer (ongeb. : geb.) = 1:1
lasten wegen
= 2:3
lasten waterkeringen
= 1:3
lasten waterbeheersing
= 7:3
Het zou te diep voeren om in het kader van dit afstudeer-·
werk de berekeningsmethoden tot in detail te beschrijven.
In verband met de toevoeging van het uiterwaardengebied
aan het polderdistrict is voor dit gebied een afzonderlijke
belastingverordering vastgesteld. De eigenaren van de
in de Hoenwaard en de Nijenbeker en Wilpsche kleipolder
gelegen onroerende goederen, zijn in 1979 op grond van
deze belastingverordering voor de eerste maal aangeslagen.

24 De eigenaren van onroerende goederen gele~en in de
overige uiterwaarden,
waaronder die van de stadswijk
de Hoven nabij Deventer, de Steenenkamer
en het gebied
tussen Deventer en de Hoeriwaard, zijn in 1980 voor de
eerste'maal in de waterschapslasten
betrokken.
In de loop van 1980 is een verbeteringsplan
met betrekking tot de waterbeheersing
en de zomerkaden voor het
buitendijks gelegen gebied in de inspraak gebracht.
De betrokken ingelanden kunnen zodoende zelf te kennen
geven of .op.de verbeteringen
zoals in het plan aangegeven al dan niet prijs wordt gesteld.
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3.

De Veluwse

Bandijk.

3.1. Inleiding.
In dit hoofdstuk worden de historie en de ont\ukkeling
van de Veluwse Bandijk behandeld. Gedeeltelijk is dit reeds
aan de orde gekomen bij de beschrijving van de historie
van het polderdistrict
Veluwe in hoofdstuk 2. In het
onderstaande wordt echter expliciet aandacht besteed aan
de aspekten 'die van invloed zijn eeweest·op de ontwikkeling van de Veluwse Bandijk tot zijn hUidige vorm.
Met de Veluwse Bandijk wordt aangeduid de rivierbandijk
op de linkeroever van de rivier de Gelderse Ijssel, lopend
vanaf de hoge gronden' bij Klarenbeek oostwaarts om Gietelo
heen, en vandaar noordwaarts kronkelend langs de Gelderse
Ijssel tot Werven, vanwaar de Bandijk naar het westen afbuigt tot boven ~apenveld. Dit laatste gedeelte wordt de
( Veluwse ) Dwarsdijk genoemd.
.
In de huidige situatie is het dijkgedeelte vanaf Klarenbeek
via het Appensche Veld naar Gietelo geen echte rivierbandijk meer. Deze funktie is overgenomen door de rivierdijk
die de Voorster Kleipolder beschermt tegen het water van
de Ijssel. Deze laatste dijk sluit bij Gietelo ten
noorden van de Voorster beek aan op de Veluwse Bandijk.
De naam"Veluwse Bandijk"
werd niet ontleend aan het feit
dat de dijk het rivierwater van de Gelderse Ijssel uit
het polderdistrict Veluwe dient te bannen, doch de oorspronkelijke term bandïjk wil zeggen, dat" bedoelde dijk
aan de " ban" of het rechtsgebied van de hertog was
onderworpen.
De lengte van de Veluwse Bandijk vanaf Gietelo tot Wapenveld
bedraagt ongeveer 40 kilometer.
De kronkelige vorm en de vele kolken, zowel binnen - als
buitendijks, zijn de stille getuigen van de vele dijkdoorbraken die de geschiedenis van de Veluwse Bandijk
kenmerken, in het bijzonder bij de dwarsdijk in het noorden, en bij het zuidelijke gedeelte bij Gietelo en Wilp.
Een groot stuks van. dit laatste gedeelte, onder andere op
het landgoed"
de Poll ", is met bos begroeid, waardoor
dit gedeelte een unieke waterkering in Nederland vormt.
Veel gegevens betreffende de Veluwse Bandijk kunnen worden
verkregen uit de volgende bronnen ( zie ook hoofdstuk 2.2.)
- de kroniek"
Historie van de Sluizen van HUlsbergen lt.
Studiën over waterschapsgeschiedenis,
deel I, Polderdistrict Veluwe, door r~r. S.J. Fockema Andreae.
Het polderdistrict Veluwe in de middeleeuwen,
door
C.A. van Kalveen.
- De gemeente Heerde, een landschapsgeografische
beschrijving, door M.W. Heslinga.
- Stormvloeden en rivieroverstromingen
in Nederland, delen
I, 11 en 111, door Dr. M.K. Elisabeth Gottschalk.
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3.2. Historie

en ontwikkeling

o_

van de Veluwse

Bandi.ik.

Omstreeks het jaar 800 kregen de rivierkleistreken
in ons
land een vaste bewoning, z~ ook de Ijsselvallei.
Hiermede
kwam ook het vraagstuk van de waterkering aan de orde.
Getracht moest worden om het gebied dat bij hoge waterstanden door de Ijssel werd overstroomd,
en waar in de loop
der eeuwen een vruch~bare kleiafzetting
had plaatsgevonden
in de toekomst tegen dergelijke overstromingen
te beschermen
en definitief voor bewoning geschikt te maken.
Uit het feit dat reeds in het jaar 765 te Wilp een kerk
werd gesticht, wat in het jaar 893 ook te Voorst geschiedde,
blijkt dat in die tijd hier een vorm van bedijking aanwezig geweest moet zijn. Veelal zullen dit kleinere dijkjes
met slechts lokale betekenis geweest zijn, waarbij ieder
voor zich probeerde het water buiten zijn erf te houden.
Tot ongeveer 1300 werd dan ook ongetwij feld g ewe rk t volgens
de beginselen:
" Wien "t water deert, die 't wa t er keert"
en " Ieder voor zich, en God voor ons allen 11. De dijken
werden dan ook alleen in het eigen belang aangelegd, zonder
rekening te houden met anderen, soms zelfs in strijd met
andermans bela~gen. Er moeten dus wel parti~le bedijkingen
bestaan hebben, al blijkt niet waar. en hoe, wanneer en
door wie deze zijn aangelegd.
Pas na 1300 komt er meer tekening in de zaak.
De rivier de Ijssel splitste zich destijds boven Zutphen
in twee takken, te weten de Oude Ijssel en de Ijssel. Deze
laatste stroomde in grote lijnen volgens de loop van de
ri vier zoals we die nu kennen. Direkt ten noorden van
Zutphen vormde het stadsland, de Marsch, tussen de twee
rivierlopen een eiland. Deze toestand heeft zich waarschijnlijk tot in de tweede helft van de 15e eeuw gehandhaafd.
Verder naar het noorden stroomde in de 14e eeuw ook onmiddellijk ten oosten van Wilp een oude Ijssel, die haar
loop langs de westzijde van de Deventer stadsweiden vervolgde, en verder noordwaarts weer in twee takken in de
Ijssel uitmondde. Ook hier hebben de Deventer stadsweiden
en een gebied onmiddellijk
ten zuiden hiervan, evenals bij
Zutphen de Marsch geheten, gedurende een bepaalde periode
waarschijnlijk
een eiland tussen de twee rivierlopen
gevormd.
De loop van de Oude Ijssel ten oosten van Wilp vinden we
nu nog terug in de polders de Wilpsche Klei en de Nijenbeker
Klei.
°

Op enkele plaatsen langs de Gelderse Ijssel, met name ter
hoogte van de moerassige strook grond in de kommenzone van
het ( latere ) polderdistrict
Veluwe, was tot dan geen
bedijking nodig geweest. Daar deze 'gronden door de bewoners
niet in gebruik waren genomen, was buitensluiting
van het
Ijsselwater hier immers niet noodzakelijk.
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Veelal was de bewonine op de hogere gebieden, de zGn.
woonhoogten gekoncentreerd,
terwijl vooral in de lagere
gedeelten over bepaalde afstanden partiile bedijking
aanwez!g was ter bescherming van afzonderlijke buurtschappen en kerspelen. Sommiee gedeelten bezaten reeds een
volledige eigen waterkering met een eigen lozing op het
buitenwater; dit was onder andere het geval met de landerijen in Wilp en Gietelo.
Na het tot stand komen van de aaneengeschakelde
bedijking
langs de Sallandse kant van de Ijssel in 1308, ondervond
men aan de Veluwse kant groter~ nadelen van de slechts
gedeeltelijke bedijking dan tevoren. De Ijssel had hier
juist na 1308 in versterkte mate de neiging om tussen
de gedeeltelijke bedijkingen door te stromen.
Dit zal onder andere ~~n van de redenen geweest zijn voor
de aanleg van een wa t er-ker-Lrrgdoor graaf :ReinaId I bij
kasteel Nijenbeek, dat op een opwas in de Ijssel bij
Gietelo was gelegen, en door de graaf in 1296 was aangekocht.
Het betreft hier een gedeelte van de Veluwse Bandijk
vanaf de hogere gronden bij Ylarenbeek, via het Ap?ensche
Veld naar Gietelo, en van hier langs de rivier naar het
noorden langs Wilp; waarschijnlijk
later aansluitend op
de dijken van de kerspelen Twello en Terwolde, en verder
stroomafwaarts. Ook ter hoogte van Nijbroek lag een Ijsseldijk.
Dit geheel vormde de eerste aanzet tot de Veluwse Bandijk,
zoals we die nu nog kennen. Het is echter niet zeker dat alle reeds b eat aan de partiile bedijkingen ook in de Bandijk
zijn opgenomen. Wel duidelijk is, dat niet alle dijkwerken direkt aansluitend in de tijd hebben plaatsgevonden;
dit blijkt onder andere uit het feit dat ook later nog
( o.a. in 1328, zie onderstaande)
wordt gesproken over
het tot stand brengen van bedijkingen.
Zo werd in de " Vrijheden en rechten van Nijbroek " van
1328 over de bedijkingen langs de Ijssel bepaald, dat
allen die bij deze bedijkingen belang zouden hebben, die
dij~ mede tot stand moesten brengen"
mergen mergen gelijke
dit wil zeggen naar evenredigheid van ieders grondbezit.
( é~n morgen land was oorspronkelijk
zoveel land als op
één morgen geploegd kon worden;. 1 Gelderse morgen = 0,318
hectare ). Met deze bepalingen werd dus een verdere uitbreiding en voltooiing Van de Ijsselbedijking aan de
Veluwse kant, uiteindelijk resulterend in de Veluwse
Bandijk, vastgelegd.
Om een algehele waterstaatsorganisatie
op te zetten,
vaardigde hertog Eduard van Gelre op 31 oktober 1370
de " dijkbrief van de Veluwe"
uit, waarin de land - en
dijkrechten van alle kerspelen waren vastgelegd. Het
polderdistrict Veluwe kan beschouwd worden met deze
dijkbrief te zijn opgericht~

tI;
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Het dijkrecht van 1370 gold voor de Veluwse Bandijk
vanaf"~îudinges hecke " tot " Hulsberghe aen den berghe
toe lt. Mudinges hecke is het punt waar thans het landgoed
Meermuiden ligt op de grensscheiding van de kerspelen
Twella en Terwolde, ten noorden van het huidige Deventer
Stadsland. Van daaraf zou een aaneengeschakelde
bandijk
moeten worden voltooid, die ten noorden van Werven van
de rivier de Ijssel .af zou moeten buigen naar het westen,
en dan zou moeten uitlopen in de hoge gronden van Hulsbergen. Het. terrein daar is vrij heuvelachtig.
De aanleg - en onderhoudskosten
van de bandijk werden
over de verschillende kerspelen verdeeld. Terwolde onderhield de ~ijk in het eigen kerspel en voor zover het Grapendaal betrof. Nijbroek Vlas het zwaar-at belast met het
dijkgedeelte onder Welsum tot bij het pontveer naar Olst.
Welsum had slechts het gedeelte stroomafwaarts van het
veer in onderhoud. Oene onderhield het gedeelte dat voordien de eigen bekading had gevormd. Veessen; Heerde en
Vorchten onderhielden de verder stroomafTIaarts gelegen
gedeelten. De dijk te Marle werd gedeelt91ijk door Nijbroek en gedeel telijk door :Iarle zeI f onderhouden. De
Veluwse Dwarsdijk tenslotte, gelegen tussen ~arle en
HUlsbergen, waarin later de afwateringssluizen
voor de
afwatering van het gehele polderdistrict
gebouwd werden,
was verdeeld over alle vijf kerspelen. Uit bovenstaande
verdeling blijkt duidelijk de grote invloed die îfijbroek
in het toenmalige polderdistrict
had.
De Veluwse Bandijk werd, evenals d~ Sallandse Dijk aan
de overzijde van de Ijssel, op betrekkelijk korte afstand
van de rivier aangelegd. Hoewel bijvoorbeeld te Terwolde
en Welsum de afstand tussen de kerk met de bewoningskern en de rivier de Ijssel vrij gering was, werd, evenals dit trouwens bij de partiële bedijkingen voor 1370
was gebeurd, nu bij de algehele bedijking vanzelfsprekend
de bandijk toch tussen de rivier en de dorpen aangelegd.
Bijna alle gronden geraakten hierdoor binnendijks, met
als gevolg dat de bandijk op sommige plaatsen zeer dicht
langs de rivier lag. Dit waren bedreigde en zwakke punten,
zodat later, reeds vanaf het midden van de 14e eeuw,
ter plaatse kribben en hoofden in de rivier werden aangelegd, met de bedoeling de stroming van de rivier van
de bedreigde punten weg te houden. Deventer was hiermee
begonnen, waarna ook de andere kerspelen volgden. Niet
alleen konden de uiterwaarden hierdoor behouden blijven,
maar op sommige plaatsen konden ze zelfs door aanwas nog
worden uitgebreid. Dit gaf echter meermalen aanleiding
tot konflikten; zie ook hoofdstuk 2.3.
De dijkbrief van 1370 stelde tevens een dijkstoel in,
bestaande uit een dijkgraaf en vijf heemraden, uit
elk van de vijf kerspelen één. Tenslotte werden ook
maatregelen vastgesteld voor het geval van dijkdoorbraken.

In het jaar 1370 werd de eerste sluis gebouwd in de
Veluwse Dwarsdijk.Het be.treft hier de n Groote scluse " ,
de uitwateringssluis van d.eGroote wetering voor de
afwatering van Nijbroek en het lage komgebied van het
polderdistric t ,
Later werd oo stefi jk van deze sluis een tweede ui twateringssluis gebouwd ter uitwatering van de Leigraaf.
Een derde sluis werd'in 1371 gebouwd, westelijk van de
Groote sluis, ter uitwatering van de Nieuwe wetering;
zie ook hoofdstuk 2.3.
Door een betere doorgaande bedijking bovenstrooms langs
de IJssel (o.a. de Veluwse Bandijk) en een betere waterschapszorg ( o.a. polderdistrict Veluwe) kreeg het gebied
direkt stroomafwaarts· van de dwarsdijk te kampen met een
grotere wateroverlast. Na overleg met het polderdistrict
Hattem, het polderdistrict Veluwe en het'klooster Hulsbergen werd door de stad Hattem een dijk aangelegd vanaf
Hulsbergen in noordwaartse richting tot de stadsmuur.
Tussen Hattem en Kampen moet reeds omstreeks 1302 een
IJsseldijk hebben bestaan, zodat deze nieuwe dijk één
van de laatste schakels vormde in de doorgaande bedijking
van de westelijke IJsseloever. De nieuwe dijk tussen
Hulsbergen en Hattem, de Gatendijk genoemd werd tot stand
gebracht door een aantal natuurlijke hoogten aaneen te
schakelen; men vulde als het ware de gaten tussen de
natuurlijke waterkeringen op (zie hoofdstuk 2.3. fig.2),
en sloot hiermede aan op de Veluwse Bandijk.
Essentieel voor het 'goed funktioneren van'de waterbeheaBing
in het polderdistrict waren de drie sluizen in de Veluwse
Dwarsdijk, waarbij komt dat een sluis in een waterkering
altijd een zwak punt in deze waterkering vormt. Bij dit
laatste is het een voordeel dat dit dijkvak van de rivier
is afgedraaid, zodat het niet rechtstreeks wordt aangevallen door stroming.
Onderhouds- en herstelwerkzaamheden moesten echter veelvUldig plaatsvinden, onder andere als gevolg van de naar
de huidige begrippen onvoldoende konstruktie van zo'n
sluis (met name de fundering en de onderloopsheid vormden
een·probleem), doch. ook door schade ten gevolge van
watervloeden en oorlogsgeweld (zie hoofdstuk 2.3.).
In de maand december 1421 brak bij Gietelo de IJsseldijk
door, waarna ernstige overstromingen in het polderdistrict
ontstonden ( zie bijlage 3. van de Appendix " De Gelderse
Ijssel, en hoofdstuk 2. met bijlagen van het Vooronderzoek ).
De stenen sluis in de Groote wetering, die in 1400 was
gebouwd ter vervanging van de oude houten sluis, werd hierbij vernield. Tijdens de Stichtse Vete van 1427 - 1428
werd de herstelde sluis opnieuw beschadigd, en werd een
hulpsluis gebouwd. In 1431 moesten beide sluizen worden
vervangen door een nieuwe uitwateringssluis.

- 30'In het jaar 1435 werd het polderdistrict Veluwe uiteebreid
met de kerspelen Twello~ Wilp, Gietelo en Beekbergen.
Reeds in 1431 werd hierov~r gesproken, daar de enorme
schadeposten t.g.v. overstromingen
en oorlogen financieel niet meer op te brengen wareri.
.
Bovendien kwam nu vanaf 1435 ook het zuidelijkste gedeelte van de Veluwse Bandijk onder het beheer van het
polderdistrict Veluwe. Het betreft het gedeelte, beginnend bi j Mudinges hecke op de grens van 'I'er-vro Lde , en
stroomopwaarts lopend tot de hoge gronden bij Klarenbeek.
Over het laatste gedeelte loopt de dijk daar vrijwel
parallel aan de Voorsterbeek; dit gedeelte vormde nu de
zuidelijke grens van het polderdistrict Veluwe.
Het polderdistrict had dus nu ook de kontrole over het
zwakste punt van de Ve l.uwse Bandijk, namelijk het gedeelte
bij Wilp en Gietelo. De grotere kwetsbaarheid
van de dijk
ter plaatse hangt onder andere samen met de opstuwing
van de waterstanden in de Ijssel, veroorza~~t door de
stroomvernauwing
bij Deventer ( st r-ooma f'waar-ts ) en het
zeer onregelmatige rivierbeloop, waarbij het dijkvak
ook nog eens in de buitenbocht van een Meander van de
Ijssel is gelegen. Het in di t .af s t ude er-wer-kbehandelde
gedeelte van de Veluwse Bandijk tussen Gietelo en Wilp
ligt dus geheel in de uitbreiding van het polderdistrict.
Verder werd in 1435 afgesproken dat waar de bandijk nog
niet geheel voltooid was de ontbrekende gedeelten zouden
worden aangelegd. Wat betreft het onderhoud van de dijk
bleef de lastenverdeling
zoals die voor de samenvoeging
in het polderdistrict reeds bestond, grotendeels gehandhaafd.
De dijk ter hoogte van Wilp stond echter niet onder Veluwse schouw, maar ressorteerde rechtstreeks onder de Heer
van Wilp.
Eerst op 12 maart 1470 werd met de uitvaardiging van een
nieuwe dijkbrief voor de Veluwe door hertog Adolf de
sinds 1435 bestaande stand van zaken voorgoed vastgelegd.
In februari van het jaar 1491 werd het polderdistrict
Veluwe weer door överstromingen
geteisterd. Door een doorbr-aak in de Hetterse dijk langs de Rijn was er via de Oude
Ijssel zoveel extr~ water op de Gelderse Ijssel gekomen
dat ook deze rivier buiten zijn oevers trad ( zie ook
hoofdstuk 2.3. en Appendix " d~ Gelderse Ijssel"
).
Op 6, 7 en 8 februari liepen de waterstanden~in
de Gelderse
Ijssel zo hoog op, dat dit de oorzaak was van doorbraken
van de Veluwse Bandijk bij Gietelo, Veessen, en bij de
sluizen van HUlsbergen. Het polderdistrict liep grote schade
op en de sluizen in de dwarsdijk werden vernield.
.
Het herstel van de waden in de bandijk en de drie sluizen
en andere waterstaatkundige
werken werd met zeer grote
vertraging uitgevoerd als gevolg van de oorlogshandelingen
waarmee het polderdistrict
tussen 1491 en 1496 werd
gekonfronteerd ( zie hoofdstuk 2.3. ). De herstelwerkzaamheden waren dan ook pas in de herfst van 1496 voltooid!
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In december van dat jaar 1496 trad de Gelderse IJssel wederom buiten haar oevers. Ook de Veluwse Bandijk bezweek
weer on verscheidene plaatsen, die echter niet nader
werdenLaangeduid. Het polderdistrict Veluwe stond nu
tot medio januari 1497 onder water.
In 1498 nam het klooster Hulsbergen de herstelwerkzaamheden van de sluizen.in de dwarsdijk op zich, tegen een
som van f300,= die door de andere erfgenoten betaald
zou worden •.
Ook ,in de jaren 1499 en 1500 wOI'den doorbraken gemeld,
onder andere van de Bandijk bij Gietelo. Een duidelijke
bevestiging hiervan kan niet worden verkregen, en waarschijnlijk berusten deze meldingen op misverstanden met
betrekking tot de doorbraken in 1491, 1496 en 1505 ( zie
bijlage 3. van de Appendix" De Gelderse IJssel" ).
In 1505 wordt weer een doorbraak van de Velu\.vseBandijk
bij Gietelo gemeld. Waarschijnlijk betreft het hier een
doorbraak van een Vlade die al eerder is ontstaan, o .a.
in 1491 en 1496 (zie bovenstaande), die nu in 1505
definitief wordt gedicht.
Het polderdistrict Veluwe werd opnieuw door ernstige
overstromingen getroffen in het jaar 1552. Op 17 januari
bereikte de waterstand een hoogte zoals tevoren nog nooit
was voorgekomen, en de Veluwse Bandijk brak op vijf plaatsen door. Er ontstonden drie waden in de buurt van Gietelo,
één bij Welsum en één bij Hulsbergen. De hoge waterstanden
hielden ongeveer drie weken aan, en om het overstromingswater te kunnen lozen werd opzettelijk een zesde wade in
de dwarsdijk bij Hulsbergen gemaakt ( zie voor uitvoeriger
behandeling bijlage 3, van Appendix "De Gelderse IJssel ".)
Dijkdoorbraken van de Veluwse Bandijk, onder andere bij
Gietelo en Wilp en bij de sluizen bij Hulsbergen, worden
gemeld in de jaren 1603, 1659,1682 en 1711. Geen van deze
overstromingen hadden echter het langdurige en vernielende
karakter van de kalamiteiten uit de voorgaande eeuwen.
Op 17 februari 1814 overstroomde de Veluwse Dwarsdijk bij
Vorchten als gevolg van de bijzonder hoge rivierwaterstanden.
Een dag later traden bij Werven twee dijkdoorbraken op,
waarna het polderdistrict Veluwe met ernstige overstromingen en strenge vorst te kampen had. Eerst eind april
1814 was men van de overstromingen verlost.
Voor een volledige weergave van dijkdoorbraken en overstromingen wordt verwezen naar bijlage 3. van de Appendix
" De Gelderse IJssel tI, en hoofdstuk 2. met bijlage van
het vooronderzoek, waarin respektievelijk overstromingen
langs de gehele Gelderse IJssel, en dijkdoorbraken bij
Gietelo en Wilp uitvoerig worden behandeld.

- 32· Te Terwolde werd in 1784 gesproken over de verhoging van
de " Dwarsdijk van 'I'e
rwoLd e ; e;elegen in l!1erven", en over
de buitendijkse kolk aldaar, die met pakwerk bekramt zou
moeten worden. Het dijkgedeelte waarvoor Terwolde aansprakelijk·was volgens de dijkbrieven van 1370 en 1470, was
169 roeden en 12 voet lang ( dit is ongeveer 760 meter;
1 roede = 16 voet = ongeveer 4,5 meter ). Afhankelijk
van de plaats zou de- dijk met ~~n, twee of zelfs met
drie voet opgehoogd moeten worden ( 1 voet = ongeveer
28 cm ). De·bewuste kolk was 22 roeden lang.
De aarde benodigde voor de ophoging van de dijk dacht
men het beste buitendijks te ku.nnen halen, van een stuk
grond dat gemeenschappelijk
gebruikt werd. Indien de aangelanden hiermee niet akkoord zouden gaan, dan zou naar
dijkrecht de grond gehaald worden waar ze het beste te
krijgen was, desnoods binnendijks. De dijkbewaarder van
Terwolde wilde de ophoging '.'.'el
aannemen voor de som van
125 guldens. Ook het werk aan de kolk wilde bij wel uitvoeren, doch het hout zou moeilijk te krijgen zijn. Men
zou dan ook het hout voor het pakwer-k zelf zien te kopen
en het werk door een kribbebaas laten uitvoeren.
Verder klaagde de dijkbewaarder,
dat enige jaren tevoren
bomen geplant waren, waardoor de dijk schade leed. Op
zijn aanzeggen hadden de eigenaren de bomen niet willen
opruimen, maar later gebeurde dit op order van de dijkstoel wel.
Uit bovenstaande berichten zou men mogen konkluderen dat
ook op andere gedeelten de Veluwse Bandijk waarschijnlijk
verhoogd werd. Gegevens hierover zijn niet voorhanden.
Het is echter niet aannemelijk dat alleen in 1784, en dan
nog alleen aan het Terwoldse gedeelte van de Dwarsdijk,
dijkverhogingen
zijn uitgevoerd. In de loop der eeuwen
zijn ongetwijfeld meerdere dijkverhogingen
en/of dijkverbeteringen aan de Veluwse Bandijk uitgevoerd !
De Veluwse Bandijk heeft, evenals de rivierbandijken
langs de andere ~Tederlandse ri vi eren, zijn stempel
gedrukt op de bewoning en verkeerssituatie
in het polderdistrict.
Nadat de eerste bewoning in het gebied plaatsvond op
natuurlijke hoogten, bleef men ook na de voortgaande
partiële bedijking en de uiteindelijke algehele doorgaande bedi jking langs de ri vi er , toch uit voorzorg de
woningen op de o ev er-wa.I
Len en naast, op 0 f in de taluds
van de bandijken bouwen. Pas later zien we dan bewoningskernen juist achter de bandijken ontstaan, en nog weer
later ook verder de polders in.
Kenmerkend is dan ook vaak een slingerende di jk, met hi er
en daar een scherpe bocht om een kolk heen, en overal op
en om de dijk de woningen, rivierhuisjes, veerhuizen
en boerderijen, veelal beschut door bomen en struikgewas.

33 Door de koncentratie
van bewoning op of aan de bandijk,
vervulde deze uiteraard ook -een verkeersfunktie.
Bij de
verdere ontginningen
van de polders werden ook wegen het
" binnenland"
ingelegd. Toch behield een bandijk veelal
een cehtrale verkee~sfunktie,
met op grotere afstanden
belangrijke verbindingswegen
tussen de bewbning langs de
dijk en het binnenland.
In de 1ge eeuw werden vele zandwegen verbeterd tot grindwegen. Ook gedeelten van de Veluwse Bandijk werden verbeterd; zo werd van Terwolde tot de grens van Welsum in 1844
de weg over de bandijk verbeterd tot grindweg. Voor het
gebruik hiervan moest in bepaal~e gevallen tol worden
betaald, bij een tolhek dat bij Vollehand geplaatst was.
Later werden vele grindwegen weer verbeterd tot verharde
wegen. Zo werd in 1864 een verharde weg over de Veluwse
Dwarsdijk aangelegd.
_
In de 20e eeuw werden grote gedeelten van de verharde wegen
wederom verbeterd tot macadamwegen
en asfalt~-egen, soms
gepaard gaand met dijkverbredingen;
in andere gevallen
bleven slechts zeer smalle wegbermen op de kruin van de
dijk over.
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Huidip;e situatie

van de Veluwse

Bandi,jk.

De lengte van de Veluwse Bandijk vanaf Wapenveld tot
Gietelo, dus het gedeelt~ dat nog echt als rivierbandijk
funktioneert, bedraagt ongeveer 40 kilometer. De bandijk
wordt afwisselend door zeer brede en zeer smalle uiterwaarden gescheiden van het zomerbed van de rivier de
Gelderse Ijssel.
Zo ligt bij Wilp de 1,5 tot 2 kilometer brede polder
" de Wilpsche Klei"
als uiterwaarde voor de bandijk, terwijl tegenover Deventer en'bij \Velsum de uiterwaarden
slechts 50 tot 100 meter breed zijn.
Over het grootste gedeelte van de Veluwse Bandijk is
een weg aangelegd, zodat heden ten dage de bandijk over
een veelal geasfalteerde
wegverharding
is te berijden.
Het noordelijkste
gedeelte vanaf ~apenveld tot aan de
oude weg Apeldoorn - Deventer is, behalve het gedeelte
tussen Meermuiden en laatstgenoemde
weg ( het gedeelte
bij het Deventer Stadsland ), eeheel te berijden.
Het gedeelte van de bandijk tussen de oude wes ApeldoornDeventer en de E 8 ( de vierbaansweg Apeldoorn - Deventer,
Hengelo; A 1) is over een brede asfaltverharding
te
berijden •.
Het gedeelte van de bandijk ten zuiden van de E 8 is
niet berijdbaar; ui tzonderingen
zijn hierop enkele honderden meters. bandijk direkt ten zuiden van Wilp als
toegangsweg naar " hui ze Wilp ", en de t.oeg ang en tot de
boerderij de " Oude Poll"
en het landhuis"
de Poll ".
Bij Gietelo is een gedeelte van de oude Veluwse Bandijk
te berijden over de Zutphense weg, en het gedeelte tussen Gietelo en Klarenbeek is niet te berijden. Deze laatste
gedeelten vormen echter in de huidige situatie, zoals reeds
eerder vermeld, geen rivierbandijk
meer.
.
In de 20e eeuw zijn in de Veluwse Bandijk voor de kunstmatige afwatering van het polderdistrict
Veluwe op de
rivier de Gelderse Ijssel twee gemalen gebouwd, ~~n
zuidelijk van Terwolde en ~~n in de dwarsdijk bij de
.Groote wetering. De uitwateringssluizen
van de Leigraaf en de Nieuwe wetering verloren hiermede grotendeels
hun funktie ( zie ook hoofdstuk 2.1. ) De sluizen zijn
echter niet afgebroken
en zijn pog steeds in de huidige
dwarsdijk opgenomen.
In het kader van de algehele rivierdijkverbetering
langs
de Nederlandse rivieren wordt ook de Veluwse Bandijk
verbeterd, om daarmede aan de gestelde normen voor de
veiligheid te voldoen.
Voor de Ve Luws e Dwarsdijk, het dijkvak tussen Wapenveld
en Werven, zijn de plannen voor dijkverbetering
reeds in
een vergevorderd stadium, en zal in B81 met de uitvoering
worden begonnen.
Het zUidelijke gedeelte tussen Gietelo en Wilp wordt in
dit afstudeerwerk
behandeld, waarbij enkele alternatieven voor de dijkyerbetering
zullen worden bekeken.
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VAN OORI~O::\DEN.

VERZAMEU::çG

No. 175. Eduard !ter/of{ uan (jeli'e gecft een clijl.:regl aan do-Lcrspelen van.
Ter IPolde, Nlcuwbroeb , Gene, Heerde en Vorclüen , op de Veluwe
langs den IJssel gelegen -(*).
3 [ October

) 3,0.

Of. •.•.•..,.

:,.~:ij Edwart

van der gnau(!n Ga.its Iiertougo .,'au Gclre ind greuo van Sutphen doen
verstoen allen ludeu , met dcsen tegenwordigcn
apcnen brieue , dat wij genen ind gC5':;;ucn hehben , voi.· OI1S in.l ome naekoemeliuge , ayn dyckrecht , van l\I~dillges hecke to
IJulsbcrghe (I) ecu den berghe toe, den kerspell van der \Yolde, van den NijhenfJl'oickc, van Oeuo, vm Heerde CIIOO van Vorachten , belioudclich dien vnn oen Nijhenhroickc VUl·SCl·. oirs reelues
so dat wij hem setten sullen eenen dyckgreuen , dia
gcgocdet sall wesen to thien mergen lauts toe, bijlmen del' schouwe, ind hijnnen der
schouwe woenn ü'tich wcscn , welcke dyckgreue hebben' sall vijff hey rnraide , eencn van
der '''\Yoloe, cellen van den Nijhenbl'Oicke,
eenen van Oene, cenen van Heerde ende
eonen van Vorachten , die woenafft ich wesen sullen bijnnim der schouwe, ende haivljjck
sa] bijllllcn dCL'sc]lÖUWC gcguet (:l) to acht merGcn Iants toe. Dese sullen schouwen op

e),

(~) Sel,O;'.."

"':.

sluk

ecne

Uil{;a;f besla3~ in het

Groot Cehlu.::i, ';".. :.:7..lti,!Jek, Al'p, col.
ik,

om

v.'.

1che

io handen

J

;t:\'!n

C~:lcht

Illrer.

u.:wijl

:.. il'l.::,;~ en .1oor.::"'I1'
,;ckonli~a
die

J

J"le

;"

1Iit:;"r

~3I!t';CJ

h;er

Jijld.nieî

J

(;01

be-

oO'l'oe~-

1 en 1ull,. te

hijzouue\hcJeo
konden

heb

mij V:lO her-

lIet niet

tc herhalen

ccoi:;e

"'~·IUaudere ;;Ci;;~i" .,rtiJf:

uat
t

J

onlw;jf"ihaar

w,; ,(' ..," oude n(sc!lIift,

Jezin:;

\tt'('i~.

-

de

i~re

)53-155

beT:!l,

.rcemd

Z.ijD.

(') Iluls[,ugl'll] Ilic, Whl! larcr, I.amdijk io bet jaar
l.i"7. het Frater"u~ •• of hui, yan de Broederen .les Cemecuen

leyen"

zonderheden

;;est,cht,
vt'rmdo.i

waaromtrent

"iulh

mcn

cl'ni:;e

bij-

io DELPUT , Yerh. over de

IlroetUrse!wp 1-':m :'" Groore, bl, 93-95.
(2) dm Niji,mb"vicke - oirs reci'fes] Hiel' z.al cedoeld
'~onleD

Ol' de neten. door Il einald I1.,lleo 25 Apri1132S,

jair

Ianck , en

ook

'Woord iu de Uil;;~~f,
ccsleJ,}

îs,

lC2.inC wij
deó;elijk.

uezer

mi5~t.:; .. in het oude

l.ier yol;;eo,.

op beide {'batsen

te

I

in Jen

· biiüebraClc
· woord
door

I,balsen.

yroe:;er

beloo{;d

i.

voorkwam,

Rcin"ld

Il.,

:17

dee

Hier

dan

die Tau gelijk de anderen,

JU:'cft de uitca~(: oiek sa] elck gegueclet wesen bynnen
der schouwe , met we.;.atiog dus 'un bet woord hair-

pl.

lij.'k.

l!obar iets

nruer

Yiod~ men

no~ eenmaal

hel zelf-

. de. woord; raen leest daar, namelijk: dele heymraiders
lal men alle jair lIfe kiesen , ..onder (d. i. met uit.
. :z.onderi0i: nD) twee 1 d~ sullen. blruen lUllLTa. tu/u

1I.

Bcmmelerwaarden

<I30t.

deze

4)

c~t:~yt"n

beteckenis

j

behoort

en waar

"!;;art

mede

P) hairlijck: 8aU bijnnen der schouwe gegaet]

t:kn

1I3mdijk

en

Zie deel I.

welks
belreu-

\\'OIJeo.

het

verleend.

h~n(J.c1l1·ift,

Itaerltjck 1 'OO'lS bij oude 5ct.)·ijfen.
met hoerll]» en "n", gelije verwisseld , beteekent
r.lk
hunner (ei.:cnlij!, aen hen d, i. aan elkander gelijk),
Cclijk (looI' nC\:D'CcOPf:II, in zijne Aa,,'. op ]I/t:1is Stek«,
deel 11, 1.1. )S~ en 1ti!) , uit ouderschelden
.1001' hem
den

~ao

kerspel un Nieuwkoek

uit

ontbreekt

iDijc~!')l'eD i•• maar d~t het wel

No. ':1:1'-'

het

},!aalse

er iets voor in de piaats

konu !nij u~arorn voor , uat hct ceens-

Hel

7.În• .1001' ccnen

ter

2.0DJcr uat

in

00.

het

zelveu

dit

lanul'fCt

J

1335 •. aau de 'ficler-

(.led 1.

l.I.

348),

, ja 2.ij p~5t er veel beter
welke

ik vroecer

er aan meende te moereu

.luidt
op.

(I. 11.

toekennen •. Op

dus bet
i Alleen 'l'oeee
· mOD op de eerste derzelve , ach Ier het woord gej;uel J
yoUedigheicb
wille J $ijn of wesen in , en l~2.c: hairlijc?r
sall bijnnen cU; ~C"OUIV6geguel welen •
de

heide

woord

boven

',airlijck

a3nGcbaalJe

in

den

teJ..,t

pJa~lsen

Llijye

behouden
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dyck., op wctcl'inge,

'.

.. .. ..
\'
'

'. :-.'"'

~~'

op tocligraucn
(I) ende op bruggcn ; ende descn hcymrait sal rncu
kycscn elck kerspoll (-'.) den syne11 , des sonncndaigcs VUl' sen l Gëerdc , ende d~e suHeil
SIII'ltC Geerde dach vergaederen
ther 'Volde, ende sneren dair des laudes Lest lo doen.
"Veert dat sij nyet auerdroegen , in oeren kerspelen, so mach die ~yckr,reuc, milten
anderen heymi'aiders,
eenen .kicscn , "Y ten den kerspelen, dair sij nyct auerdroegcn ,
die hem doch te' dat:' Iant (3) mede bericht (4). werc. Emle desa heymraiders sal men
alle jair 11)'e kiesen , souder twee, die sullen blyuen hairlyck (5) twee jo ir Ia lick , ey ncn
banen ende eynen beneden •. Dcse hcyrnraidcrs
sullen hebben alle ja ir drye schouwen:
die yerste schouwe sall wesen des neesten dalges nac sont Geerde; die sall wesen van
aenvanghe
hoe groit ende brcct dat men den dyck op sall leggen ende maickcn ; wie
dat dair nyet en were op sUnen dyck , off nyemant dair voir hom en hedde , die verlóere twe schillinge cleyne payments,
as in der tyt genge ende gene is. Die ander
schouwe 5a11 wesen des neesten dalges nae senle Jolrans dach to midsomer; wie dun
sijnen dyck nyet. gemaickt en hedde , as die heymraide yersten opgclacht hadde , die
verloere twe schillinge cleyns payments vurscr, ende sall men dair nao maicken , bynneu.
vierthien
nachten,
Lij lwijueIdaigen
kocre (G).
Die derde schouwe ende die leste sall
wesen des ",aiocs nae sent i\Iertens dach in den wynther ; so sullen die dycken voll (7)
wesen van eerden, van tuynen,
van stoppen, also as die Iieyrrn-ait Gebaden hadde , hij
twee schillinge Drab.' paymenls vurscr, Ende en ghenen wilkoer (8) sal men optcn dyc(')
toehórGuen] Zoo. lees ik hier en ciders voor
toch/grallen:
deze 'pellin;; was oudtijds
niet oncewooD,
e) eZek kerspeil] Men versla hier onder de geërfden,
1100'
%00 ver zij in elk kerspel
sooonccluig waren.
In
het

i"ar

hertog

.ijo

werd

Atlolf

deze

dijkbrieC

cewijticd,.

door

en (laarLij

den

toeorualigcu

teD aanzien

van dit

(trj bij IwijlleltIa.igcn
tweevoudige

(1) 11011]

boete

i

bat

is:

Tan eerden,

aan1ien
ninGca

Vola teenen

der

dijkeu

cepl;t,\t.~

des

Walen

te

wareu , aan de vcrkie7.Ïng

bl ,

deel hebben,

e) dat l,mt]

van hunneu

heemraad

zouden

GelcL Plakaatb •• 1pp. col. 156.

Zie

Waarschijnlijk

stond

hier,

teo

in den oor-

brief I dal tlant , voor dat het lant j de
. Uileaa( Ilceft dattet lant,
Ipronlc.elijken

(of) bericl.,]
yonden

wij

'Doemd,

en

Dat

is:

.vroecer
in

wél cediend,
EJuard

Let dijkre:::t

des

reet
Iands

beheerd.

bericbter

V3.D Zalt-13ommel

Zoo
ce-

ca Bom-

(deel I. No. :J IG) leest men in gelijksocrtigeu
dacr tlant mede bewaert, d.
(S) '.airllck] Zio' hier hoyen
257 nat. 3.

lDe1crw:lud
ain:

u.

men

en

Dat

is:

vol!<omen,
:ln,le,
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ouder
109')

oE

volruaa ....e; I!:;m~liïk te ...

'faD tuynen. en Toln

keercn,

:mJeren

wilgenhout

1,b;;tt!1l

te

(Over

naaien

Gi

b'y IlPyJoldi::;e l:"i.·.

tuynan lieert men Lier te r erstaan

Onder

in de eerste plaats Lepaalcl, dat voor laan al de
ceërfden,
schoon ook nlet ill het kerspel zelf woon.
acMig ûjnde, voor zoo ver zij Geldersche
ouderzaten
plint

koer"1

in (Ie ui t:;aaf slaat:

, welke
worden.

het

aan dcu voet
orn .1;:n '\.'3

woord

J1UTDECOPJ:I\,

"':),";~/J.

'&oo<1ao;;;
e !o~i-

Illyn':TI

k.m

Proee«; d,,'l I,

sfoppen leest men in cle Uilü'''''' doch
schoppen: bet is. een hcsld;;werk V311 riel

YOOI·

onucle,
waardenbout

,

takkcbossen

nn

srroo

en allerhande

ken

ttijen

de

clooijiD3

of rijswerk,

ruiGte,

Yro";;u

ook

lol heveilii]'ill~ J,'r dij-

celeed , en in vcrscl.illmJ~

an-

rUWder bek<!lld ,
om welke reden
dan ook .1" U;\lsle dijk5Chouw~n ru..,;
de namen V.ln aardschouwen
en tuin. of ruu/aarsebau»
wen nog ten !.utdi;;en d.~e onderscheldec wordeu,
(") wilkoer] He; ia cenot?3 bekend I d.; het woord
ko« J keur J T.eelruldige malen l'oorkom\ Ua cle belceJ,;~
dere

.,

dijkreelea

ouder

den

naam

nn
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keil leggen, voir der lester schouwe;
ende weert dat dair ycmant wcrc , die sijnen
dycke t her lester schouwe nyct volrnalekt en hcdde , so solde die dyek5l"Clle mi lten
heymrait een tyt selten ende eencri wilkoir dairop leggen, hoc groit ende ho kIe!n sij
welden, dien dyck dair c~ by nnen to maicken; ende weert dat die dyck by unen die
gesettc lyl nyet gumniet en were, 50 en, solde mens hem nyet meer aen geleenen (J),
den ghcncn den die dyek sijn weel', ind 50 sall die dyckgreue gestadcn (!!.), den dyck ,
thcn nnosten dat hij kali ende mach, souder (3) aen sUnen knechten ende acn sijllen
sclu-ijuer ; dairop mach die dyckgreue 'milten hcymrait
weder in een lierberghe ryden ,
ende peuden (4) voir wilkoir , voir kost ende allen onrait die dairop gegangen were,
Ende weert dat den heymrait duchte , hij oeren ede, dat dair ccnre înlaegcn noit wero
50 sullen sij sa schicken , then mynsten
schaiden by oeren ede , dai r se den lande best
weerej die oplaege solden opbrengen alle die ghoene , die onder der schouwen gelandt
weeren , dat were in pacht offte in meyors recht (S), elck nae sijnell morghentaelc ,
tweedeell broit van eerden ther heymraider
kennynghe
(C)" ende die oplaege sall die
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'un
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,.:\U xcodanlge
uit(;edrukte

hl;

:1:11 aanl.

fllilkoer,
beTen
welker

:1 en

niet

, üat hetzelfde

keur

, lrcemradeu

.rlanellen,

Lctlrci;:ue

nn.

als
oC

<I.arGestelde

'Woord,

om de

ea dnarbij

naauw-

hl.

:128 aant,
van"

bepaalde

7.1II'a31'Leccheel

lIall

2,) , ZOO DU schijnt

koer, . hier
boete

I

de vrije

maar

(")

IlUl,

verkiezillC,

celoellenl D~L i.:' toevertrouwen,
ge~taclen] D~c is: unhe&leden.
In
ook hier I bestaelen.
Dat i.: uitGenomen,

met

",i/Geuit

sijnen

kneckten

(~) pe:,den] Zoo
" Zie bI•• S ólaut. 5•
(')

slaat

in mt!yerJ reeM]

hier

Over

voor

peirulen , panden,

den oorsprone,

de loIGc"al~':D oer meij.:rGodcrell,

de natuur

en •

'Ûo: men de v.!r1.andclill(l

TaU r.wlGAl'oin
loet Arc!',Jiir Geschlckt« u •.Allerllwlnsl.:un_
de lf7estpnalens, Th. J. 4.513. Aanvankelijk werden de mei.
jen door d<:n hofheer naar willekeur uit hunne hé:tittinC',

c

kennen

aan de

Gen

• (' ) londer)

Ieest wen:

verder

e7.et, I"ter hekwamen,oz.ij die voor den hepaalden lijd uu
te ' ettelijke
jueu,
~illJclijk bekwamen lij het volle ilominiurn
de zcodanige ,
utile bijna atJ erfpachters,
'en hunne bezittin;:en sIon.
Ie

willekeur (arbicrio) Tan tlijkgrnar en heemraden overee.
laten was
om welke reden er ook nader yolet, dat ûj
na de laatste schouw een en willeoir zouden mogen stellen, ho« broet ende hoe klein: sij wolden.
In vol(;enden
tijd ,chijnt
men echter
deze onderscheiJin:;
niet meer
cemaalu Co: hehben , want in land- en dijkreetcn
van
btere da;:u:ekeuio:; werden de woerden keur en Il1ill,l.
keur met el'k~Dtlel' verwisseld,
(a)

Iets

ende sijllen schrijver:

in over-

ol' de over-

sera! of bode aan te duiden
(Zie
op liet woord kore , en yereel. deel I.

ontlerscheiJcn

ecne

van schcpenen

, Gcbcz.i.:u wordt,

keuriJ

der JaDd,orste.

:tOOtl.'Di~e inccûleneD,

cl" bevoeGdLeill

tredinc

, IIAr.TA1.:S, Clou.

Jen bezitter

deer

Jeu naam

van hem

.. fll~/sbel'a!illg,

door

hel:tij

de uitGaat

dee

dus

ua;;eco!'"C

"p de

&oeder~n
lijns:;oederen

crlijk

Veluwe;

Terheven

met
nadat

waren.

de "o(hoori::e
die
"erG'

Cevrijd
deel

of heereucn tot

erî-

J. hl. xcn'

en 320.
(cr) uier heymraider kennynslie)
Dat is: naar de Ce••
tuio:eni, of liet ronnis lier heemraden,
10 deze beteekenis
komt het woord kennyn;;lie dikwijls Toor: men :z;ÎeLij voorb.
"V4;or De \V.&Lr.. Hand», van Dordrecht,
bI. 86; én vropeer
(deeiJ. LI•• 6G unt. :l) z,acen wij reeds, daL kenners diecene
....aren, op wier &eluiceuis. na Let afschaffen der cewoonte 'un hec houden yan zcogenoemde alille waarheid; dool'
dCI grneD ofberl0!ls ambtman , bet reet uitGeoefend werd.,

uitzonderi ..,

-,
;

.
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V AN OORKO~DEN •.

heymrail
schicken ther g~euer .tyt,
ende clc sijnen dyck bewysell (I), ende cnshellcn
wilkoir oairop leggen, sonder noit, Weert oick dat dair erghout enige wade scheer>
do "(!!), so solde die hcymrait die oucr baell oIf in :'saen (3), milten ycrstell dat sij konden ind mochten ende men eerde krygcn kondc , ten mynsten schade ende to des buts
best] die wade sall dat [ant opbrcngcn , morghen merghen gclijck, als vurscr, is van
den oplaegc , ende 3150 men malke dat Sijll bewijset, den dyck van den waden; ende
die een vide in den colck ende die ander opt Ian t, 50 sal, men den ehoenen, die in den.
colck legho , synel1. ujck verkorten,
ind die opt' lant lege, verlengen, ther hcy mradcrs
. kennongen
op oeren eydt ~ ende men sall rnalek sijncn dyck gellen, op ten oplacgen ,
__
ende in der waden, also alsij oeren dyck hebben opl.en Ysselen in elckcr bucrschap ('~),
die hauen sijnen dyck opten Ysselcn heellt , die sullen ballen hebben optcn oplacgcn
ende iJl der waden.
Voirt 50 sall die heymrait schouwen,
op weteri ngen , op tochgraucn ende. op bruggen , als noit is, ende op wangen (5) van weteringen ende van
tochgrauen , bij eenre penen van twee schilliuge paymel1ts vurscr,
V'{ccrt dat des nyet
gemaickt CJl were , dat SOlI ll~CI1 verpenen bij tweefoldiger koeren (G), ende nyel hoiger, bynncn dier tyt , dic dair die heymrait
opsett.
Voirl weert dat noit wcre ,
opten dycke, so solde men die doeken slacn , ende dien clockenslach yolgen, optcn
dyek dairs noit were , elcker malck , hij vier ponuen.
Ende weert dat dair enige buerschap weren,
so verre van der kerckeu , dat sijt clockeuslach nyet hoeren en much(I) sljnen

d)'ck

bc1wylen] Dal is: zijo diï"-n'k

men.

loe-

wijua.
(a) ,.;eerl oick dat dai, _:. enige ",ede schoercle] Dat
Trade i:;
een waterkolk , vaduln j vall daar het wcrkw, waden
en Jo naam van dl: TJI'ad,!en, onder welken het. water

is:

r,dJcunle

russcbcn
t e~('u

over

:·......
'~I

---

~î~~

er een dijkhreuk vid.

dat

Yl'icscl,c

Ou2.e
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(')
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kust
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en ,Ie .laar

Dllrr[;at"lJoJf ,m'{;,TCn.
(4) (,u.:rSc!JnI') Ilier Mij!.t weder I Jat Je iovoccin;;
Je, letter t iu .lit woord v"n laleren 001"I'I'OD6 is I en
c)o>or de .l1cioin~
CD ei;;cal:jle
bereekenls
vaa hetleha
WCtlCU1,rtil<.cn woult:

(')

'l'cr;;. hl. :12';1'aaut.

f4"angm} Dijkwerkers

cet,ruik,
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OIO

1).1cn . .,( çeûraY'e1l vaarlen
wordt
JUtJe

hel
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,.oor

&a~cDhaaG.:ode
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I. No. IS!) vermeld,

kuuetwoord

den Cancll4reu
re kennen

dien (jaDllharen
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J

nnc heden

hoord

\0 Geven;
boord
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van
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k3-

dikwijls

en de daarlevena

,.oor

in den

waar

,.:10

te 'Lullen vrij ceven

Iands ,

en

geen wangen

Ilosscm

co

meer

laat

uit;;.,breiJc
or;;evat

woord
men

boete

dubhcle

daarop
boete,

flerpenen
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hel

komt

,

'

te kunnen
stellen]
no;; bij

aan(letcekenJe

.chij ut het

roe-

0l'

..

'.
"

woord

worden.

koelen]
eiceulijk:

Loven,

"

..

\

tot hunne
van vijf

hocten

hl, 258 aaut , G.
HOOfT

Je

Olecrm~lcn
nieuwe

1I
j

Dat i!: ccue
docu

lIet
'1'001':

i
·1
!

uitGave der

N~dul. Hlst, deel II. bI. 59' Zoo heet cok
Landregl van reluwe , hoofdst. 22 art. 3,
compromis eene overeeDkom5t,
waarbij
cene
boete tellen OCD:;CDeu &c61cld is, die zich aan
prollÜ5ioriate uitspraak niet ;r.o~ onderwecpeo.

Geno.

,

l'ol;;en:

belcekenis

Zie

\

aau de

erule sy eIJ sullen
op de coorschr, weter;n!;e houden, Ir;
daarop

Ier plaatse

met

Herwijuen

\

13'20 J

belooft,

cc ne Lrecdte

•

bctcekcuis

:!l Au:;ustus

Reiuald

(<r) 1Jerpenen Lij twufoldi;;c,
JubLcle

bepaalde

van ,len

weterio;;
den

Dricl ,

meer

brief

G~ërfdcil

hier

baen] 10 de uil;;aar Iees ik hier

eerstgenoemde

bet

de Iaatste

af;;esd\cUhle,

is.

'011 ln

111 de

komt

.,,

~

, in hu
verpunt
pent! or
de com-

\
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VEnZA~lELISG
van ghencn
docn ,

(I) des dyckou cn wisten,

dier 'bucrsclrap
solde mcnt
Voirt 50 sall die dyckgrcue , as
he kompt,
op dy ke , op wctci-inge , ofl' op graucn , dair he schou,,:ct, also lude roepen, dat 'sijdt . alle hocren
moigcn , die u;Jirbij ende nae sijn,
soudei- argclist , wes is
dit dal hiel' gckoirt is, eer; hijt bestadet , ind wie dat om die mynste kost doen will ,
dien salt die dyckg rcue genen, witgeselt sijnen knechten ende sijncllschrijucl',
daj r en
SJU die dyckgrcue
gccll saickcn
aen gestadcn,
Voirt nyemant
en sall sijuen dyck op
meigen gcnen, oÏl Iaeten dry ucn , 11Ü cn sall komen, opten dyck bij den hcymrait , in .
eonen blocten rocke , bloets hoeffts ende beruoet,
mit eenen stroeyzeill (') gcgordct,
hebbende eonen spaido in sijne hant , ende zweeren daii- then heiligen , dat he lJyullen
allen dien lande, dair die dycke gelegen is, geen goet' en h cc lft , noch en beholdet , he
en gellet ruit den dyck op; so sall die heer dan sueckeu , mit vicrthicn mannen, wair
dat guet illlll;ert,
off vyt komen is, die sall clan den dyck acnnemen mit dien guede , .
dair die dyck mede opgcgeucn i:)~ Voirt wie den Iieymrait behoifft , dien sal ze hem
die dyckgreue daigcn , op des ghenes kost, dies behoilft,
Voirt weert dat enich Iant
Ieydegrnuen . behoiflde , of] waeterganges , dien sall die heymrnit sch ickcn , ten mijnsten
schade , . ende ther naësten
waeteringe
, op des ghenes kost, die se hchoiflt , ende mede
gelden (3) alle die ghoenc , den Jie baten mach.
Voirt alle sa icken , die men behoifft ,
bynnen
deser schouw en , die sullen staen ther heyrnraider
vcrclàronge ende hewysonge (.~), ende wes orden hem gevraget wurdt , des ll10igen se oeren vorsté nemen (S),
drye vierthicn nacht Ianck , so sullen sijdt wysell ende nyet voirder haelen (6). Voirt

•

tcn , 'endc

to . weten

VAN OORKO~DEN.

50

noirsaickcn

sU

solden

volgen

hij vier

(I) noilstlid:.m] D.n is: 1I00J, keunelijke nood.
(') ,(roeyzeill.I Z.ä» eicenlijk
zeel (yere. nuroeco-'
PER» ol'
]I/dis Stok« • deel Ui, hl. '16,,). is een LiDJ.e1
of lIJUW; hier uati stroo; - i\Ien kan niet nalaten , de
,

llelij"",ormiu;'~iJ
hier

Jieeenen

Ol'

nen dijk moesten
hun

dijkyak

bezwaarJ.
wdke

!.lnds

dieeeuen
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Ya"

verklaard
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varen j met

7.ich onderwerpen
:r.ich te~en

re

hunnen

I.ebben,

welke
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is, uit onYermo;:en

openbare

hun

die in de rnid «

hoeledoenioj;co,

aan

moesten,

welke,

se-

landvorst

of te;;en

do

tol

verzoeniD!;

toegelaten

oudee anderen

voorbeelden

bih;ebragt

WaarTan

iu :r.ijne uiti:ilye der Handves«
DordrecM,. bI, !igG, en in' de 'Bijdragen tot
~(rDfregl in BelBi~,
unchiUeude
pluuea.

ten

vlJn

MI

OUtU

(4)
aaut,

voor.

watc.-!cidin.:
draven

v:ln betalen kwam
:r.iu is

.1).:

l}~bll:;

hadden

,

de

diikoa3n;;r1~:;euheden
7.ij veertien

kosten

Ge-

zoudeu,

vCTcl",v!I{;e ende belv)'sofli)e]
3 en (,J. :o:..:i aaut, 3,

werd.

0",

J..u allen , J.ie hij

J

Vere.

(') oeren "ers te nemen] [Ie zin is, .Iat,
ecu

d.,cen

vonnis

J.J. 107'

wanneer

hun

(orc!aI) cevraa~.l

uitst e] mo~ten

nemen.

name-

rOTS/e i.
herzelfde als versl,/r;${.
van het werkw, fris ten , verstem, vorsten , dat ons onder anderen deel I. hl •• 83 en
.217 ",oor;:e!;.omeD is: ruen yere. a!daar hel aan:;ete~keDde
. en de daarhij aaD;;eba3hle aclll'ijnr,.
lijk,

DB \VUL,

op

In de I;ctc('kc"is

lIikwijh

meenschappelijk

in

werden,

'Uit

woord

7.00d3ni;.e

om

daarmede

~ijn

door

CS) ga(len]
dit

de boete , W~JrlOe

werden,

te onderhouden,

cellleeDzame

acl.t

merken

orgeven, (ht

behoo'rlijk

,nuk

deleeuwen

te

C~J.ou,len

ponden,

om

UI! zaak

iu overwe::in;;

te houden,

(") . nyet vairder huelen] Men:z.ie,
onr bet ",ooDi, .
deel I. 11. 138 laDl, I; Tere, V,U Dil .srU:C!:L.

1'3IeD,

Oouprong

deT.radt~l. llecMe/l,

hoo(ht.llI.§.1I

en I~ •

-.
VEn.ZA~IELING

VAN OORKONDEN.

wie den heymrait weJcrseyde, 'die verloer sess pont, ten" were dat men in den brieue
vonden dat hij recht lladtle, den dyckgreue twee pont, den heyrnr ..it vier pont paymcnts
vurscr.
Voil't alle kost, die die dyckgrcuo dcde , op wade oflt op oplaeöhe, die
sall wesen tollen heymraidcr seg3en~ Ju oirkoude alle dcscr vurscr, punten, 50 bchben
wij onsen sicgoll aen desen brieff gehallgen.
Gcgcuen int jair unss Heren duysent dryo"ltontIel"t ende soeuentieh , op alro Ilcyligen auout,
.
NólU

un

ar~c"ri(t

-_

uit

de vijftieode

eeuw

J

in lu:t Loek

Pand- en ReTJt'-v~T$t:"rijuifl;;en.
No. 3 L•• D. (ol. 5i en 55.
",ool·kom~II.Je

'=: .._

...

_....
~

ouder

..

,-

I';:IJ

'lt',!}

1

J d :'",.;_!," (:''3::'- ..;'_'.'J. e IJ.')·l~ :: -;:: t: !~~! ".r~:.'--;, G': 1~.~e n C·~~,..r-s
Zu.1.;.";:lefl., !l~b~)(~n v o i:» t:..
:-:.:1. -?..11 :--,:,1"1 1.~nlc;!1 :''le'i; tte~~n
tr:~C!l

EJ:.'A 1D bi

[".1L,-;~n o rt cve , da t ,':ij .~:'"
,~';Y:l!l
il·-:;]':}:'!!1.
C~ ~(!ve:\
Vvo'!:
oris ,
·(.L~·::0 !!!).::-:G:~.eli;l::;~:lOU!! ~]-j~:::"~0t
van :::i(l·:_i:::.;.:;à:~::::r-: t o t
. i·r'.:.l~h~:':·bf!n
!t~.n dc !3".:1~[·:tO'3,
1(::: ~·:.(~~·!-::';>::l
--:~~.~"fol:!e '~~~i :!i;~;.l':I!)1:û e~: van Û-3:V-), 1'~
.~.~:
!:·.:la :!n. vi:« 'i ')r-ó'}~1!;/~:l, b':: ~.":J.l·v~!1·i15-11 van
',',')':>

1

~.

(;!"" ..

:·!iC').'i,b.!'·oe~=

<tT00:·Z •.

'lr~:~1.~1.re0t,zoo

u~....
t \;1ij

eea ,,!)i il·:gr:)":J.f d i e ~:~~'J'_.~d.~c.l ·~·1·3Z~3n.van
.Le n ~Ci;Otl"'1 V!Oç~1UC~:..1;i;_; z.;!.l v'~....:e~1., 4:Je11(E!

:te~!. z e t t cn zu'Ll.e n

tt e n

~ilO':'·':":(!!l, en ;~i!!:'l!~n
Dij/:~r~-t.vf~
he bo en z:-::.l
vijf
H0,/",r.:ld.ûn, 6,5ne V9.n de ':':ol.·te, eene V:!.:! :-!i~:h
...;/br6~k e cne
"Fan Oeae en ee ne "TD.:! !!a~~-:le e n ~;J.!1~ '1::l..:1 ".fI)!"'C~ltep.., weLke \70fJ!l,.
1..
"
aehtii;
zu.l.Len 'lfeZ0!1 ,o a,nae n a.e:-!.
scnouwe , en ce,
o a nnen .. c.e
n
,Sc~o:.I_",e.;e603-1 zijn '1/e~:::n tot acrrt !:lürgen lanrl toe.---__

Die zu Ll.en SCr..OU'N9!1 op -:!.ij:::en op weterin~~n,
stouwz;raven en op. bru~0en. en. dezen ;iei:~r8,aJ. zal ne n kiezen,
elk
kerspel
zijnen.
das Zondags voor St Geerie dag en ver8adcrd
ter ~olde en Z~3ernn dnt tot 's'Lands
beate te doen en w~~rt
dat zij niet Yer1roe~en en haren Zer~pele
z~o ~ng de Dijkgrave
me t d e a nder e Eein:l'8.den e enen k Lez en u.i t de ker3pele
daar zij niet 0'T3r'l::oege!l. die ~1e::tda.zt~ ,d~r:.r 't ,lan~l !;!<!tle b~~'e:'ft
t e""'r""''>
...
-'on
....
, eu'"
...
"'u.., '''''re
~:"-A , en.:l
_
.!.
.i~';'ao ~-:. ...L ..J_"""
.:..
..._. ....., ~~l, _._ J~'lr
_...
....&._I' 1.r, e.,."'71
.;J.;: ..... ,
twee Jaar Lang ee ne bov e n en ee'!'lan 1l3:1.eden, daze H.3'yrnro.ê!.~L
zullen
alle ja'3.r {'_ebben drie SC:lou::/en.-------------De eerste
SC!10l.J_':/e
zal. wezen des e ar-c t e dag3 na' s't; Ga~rde,
dis zal wezen va~ a~nvaage
hoe groot en hti~ bre9i,
d~t ~a~
den Dijk op zal le~~en en mak~:1. en wie dat daar niet en w~~r
op zijn::m dijk,
of n Leriand V00'.;,~ c em had.de , die ve r-Lcor t~':ee
achaLl.Lngen k LeLn payei:i~nt als i:-~lGr tijd
gint;e en g!')~~eve~l
is. __'
~----------------------------------~-----------De andere se: .....
ouwe zal wez,:!l d e s naas t en d a ag s na St Johanne eûag t en !:!id.'ien z omer , ','Tie (l'-,n .Len dij~: niet E;0::r..l.hkt
hndè.i,
als de :Iey.::i!raB.d eerst
o?beleid
had die verloor
twee
schallinzen
pay enerrt als
voorz.
---:_
0-':>
\..I.."-'.oJ_

&>

,>,

.l._

De derde en' le.utste
echouwe z~l wezen d.es daaga na S~
r.~artensd.ag in dOe win:ter,
zoo zullen de Dij:;':en vol we sen van
aarde van tuinen van s cho ppan , a.Lzoo de de Eeymr-aad geboIcn
had, 'bij
twee sC(i(~lli!lgen payenerrt
Br-abarid s als
voca-z ,

_'

Bn geene willel-:eur

zal

men op de dijker..

voos: de 133t·~

achouwe en waar-t zake d:;,t daa r ~ier:1U!l'1wa~!' die zijnen
olij~:
ten Les t en scaouwe , niet Yoli:.2.::,~:thad , zoo zal de Dij,;<_zra:1..e'
met de Hey,mra1en een tijd
zetten
en oenen willp.k~il.r daaz-o p
leB:;en, hoe groot en hoe klein
zij wilden den 'Dij}: dénr'oi:1J'Y~n

t7 maken èm:;aart dat den I?ijlc jan. oLnnen d c n Gez~tten t~j1
nä e t gemaak t waa'r zoo zouu e 113::' :l:'Gt mee r D..an b~.1..0VCrl, aé:(~Lgenen die den Dijkg!'i::.ve b e s t ad e , d en dijk ten naa.s t en d:::.~:,.!."
hij kan en mag, zonier aan zijnen knegt en zijnen
sc~rijvAr
dal!!rop mag den Diji-:graye
met de Heymr-aden in e ene H~rb,,"rge
rijden
en pend en voor willekear
voor- kost en v oc.rdLen ' onraad,
die daar f;ed.aa!l ware, en we..art zake dat de ~Ie~'r1rG',a'1
dagte bij hare Ee:le t d.a t iu~r e eae inlage
van nood en W3,a:!.~,
zoo aout en zij
stikten
ten mfns t en schade , bij har-en Zede
daar zij de Lande beste waa re ,
_.,

(

. Die opla~e, zullen
opbrense!l. alle diegeena die oniar
d e achouwe geland t \'!:.::.ren, da t waar in 'pagt of in ?·Ie!'.en((~5t
e Lk na ziJn. m.;;r._;entrü, t'::eedo~l groot van Eend e t<:!r Heymraadske:l.:lis
en die opLe.ga zal de Heyrnr-aad e tikten
ter ~oe;!3r
tij~
en elk zijn d.ijk bewijzen
en geeflen willekcar
ople.!.~f:ln
7.ot1.•er nood.
__;__; _

•

.
Waart ook zak e dat daaz- erL~nt een Lge wa::.d.eochortc,
zoo
aoud e de HeJ'm::,'aad.dc.arover gaan of ètl;:n.:,!n I!!.et den E!!rst"!n,
dut zij kond en en mogt eri en 1.1~n eerde l:rijgé!1
konIe , ten
mänc t on achad e -en tot IS land.s bcat o , Die waad e zal dan I t
l::l!v:l opbrengen over p.nige ::i!cr~en ~elijk
als voor-z , i~t V':l'!!
der opl~ee en ~ls ean malk~:11~reu dat zijne
b3~ij~t
in Qan
dijk van de n 7!u::>.rle
i'!;'\ den
e enen ve eL in. de n !:olk en cl' a!"!tlûrà
op
t Land , z oo zal nen J.en~~~.~::ledie Ln dC::1ko Ik 1I;)b.3e~1 zijn3n
dijk ve i-ko r t en en die' OI> het. Land leg~en verlen3en t~r E~y.iil.r~ads be:l.oe~i::1ge OII haren :;;;ad en men z!!.l r..::.l:~!!.:1:1crcn:;ijnor.
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2 1i'J'k -even op ter lu~~ an o~1~r ~a~1e ~13' zij har~n dijk
,
u
,','..,'
~9b~an
op de IJ3~~_en
1n e~K ~u~rscn~, U1e oûv~n z~Jncn
dijk haait op de IJssalen, die zal er boven hebben, op ter
opl~~8 en in der ~a~dc.
,
Voorts zoo zal ~e Hejmr~ud schau~en o? weteringen
op to~t;;;rhven en op bru;i.:3n a'Ls ' t no od in, en op '.ï::.nc;envan wcterin::;cn en van tog-:yraven, 'bij e ene pe Lno van twee s che Ll.Lngerr
p'J.'y~!'t!e
rrt s voor~.
~ __ .
~
_
Waart dat die rüet Z;OIi12U}:t en waar- dat zal men ve rpennen
bij tienvoldizer
keure en niet hozer binns!'l den tijd die daar
.ie Heyrar-aad opzet ten. -----~
_
Voorts waart dat t nood ·,'ra3.rop die dij}':en , zoo zoude
men klo~kaslaan,
en de klokkosl3.ger
vol~en op de dijkc!'l,da::.r
het nood ware, elk ma'Lkander b~j v i e r- pond en paycneb t s voo r z ,
en waa r t dat er eenige buur-s cha ppen ware, zoo verr-e van d e
.
kerken 'lat zij d en kLokkersLag nä e t horen en mog t on en van ge ene
noodzake, des Dijks en wisten,
die ~uurschap zoude men 't,weten
doen, z oo zouden zij volgen bij vierponden payemen t s voorz.
Voorts zoo zal d e Dij~(gr'J.V'·ea13 komt op d i j ke n , op we t er Lnge
of op graven, dat hij , t s chou..:..t , alzoo luyd roepen, dat zij
't alle ho:=en mogen die daar bij '3n na zij zonder ar,slist
alo
dit dat hier gekeurt is, eer hij het bestadet
en wie dat om
de coste doen wil, die ~al de Dij~grave ontEezeid
zijnen Xn~gt
en zijnen Schrij-"er daarin,
zal de Dij!:grs.Ye nä e t mogen bes Gaden,
Voorts ni~~an1 en zal zijnen Dijk op nogen geven of lat3!l
drijven,
hij en zal konen op de dijk bij de rIeymraad in eene
bloote rok b Loothóo rd s , en ba r-revoe t s , znet e erie stroozeile
gegordet,
hebbende eene s;_)ade in zijne hand, en zweren, daar die
neilizen,
dat hij binnen al denlanie,
daar Je Dijk gelegen is,
geen goed en heeft, nog en betroui,
hij geeit met den Dijk op
zoo zal die Heer zoe:::en me t vee r t Len mannen , al daar dat 2;031.
daar 't hoord, ofte ui t g ekomen is, vo or-t a dàt die He;'jrtraad behoeft,
die ___
zij
behocft. die zal zij:i.e Dijkgl'ave l;iblJn 0) i<;;s;:;eaen
~ koste,
,1 '.

•

•

I

Voorts wa:lr'~,. d8.t e en.i.g Land bij gr~Ye beno e t en of wûtergang,
die zäl de r:::eymraad s t Lkken ten mä ns t en s chad e en
ter naasten weterin;e,
op desgeenen koste,
die zij behoeft,
en med eg eLde al d Lege ene , die h e t baa t e mae.--------- __
Voorts alle zaken die rien b<:l:'!.o)~fi;
bLnnen de schouwe, die
zullen s t aan ter :!:e.';:mraadsver:?:larin,:re en oewij z I nge en
'v/es oreleel hem gev:ra?~gt word.t, . des ...
'l(;.;en zij '. _. _ _,'. __
stel ne~en, urie veertien
nacte~lang
en zoo z~llen zij wij~~n
en niet ·ieerder ha.Lan
~
~_
Voorts wie de Heymr-aden wede r zeide die verlorc
zes pond
payemerrt a voor-z. ten nes:e d.~ t ;::!L"!. in d eri brief
vond e , dat hij
regt had de , den Dijkgrave
twee pond, den Hey!!lraad vier pond.
Voort3 alle kosten,
die een ::Jij}:grave. ded e op waoo,ueof
op oplage, die ze L wezen ter Ee,i.:.ll'c.d.enzegzend in ooz-konde
aller
dezer punc t en voorz.
_
ï

(

,
Zoo heboen I'Tij onzen zegel a an deze brief
gehangen, 'geb~'1'en
in 't jaar onZ9S Heer-en duyz end à.riehonierd. en zeve:J.tig op
allerhe iligemwon:i.
_
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'Jij ADO~?;t varx d~r I}':::-.î:;!.lc Go:l::i ::.~rt·:l(.~p. van G.'!lr~ en ":~!'l G1llick
l~ Gr3V3 v~!'l ~ut?hcn d~cn ~o~i ~oo ...,oortijd~,
ov~~mits on~cn
··I"ovr·~/~:l~!·7.!:!::urto~c
van G~lr(!. en onze o n ~'...:i:·~~tU!l d o n '!~'~r;,;pel~)
van ·,70l,.!.~ ::ljbrqa:;' C~:1:} l:U-3: do en. van VOl:c.:ht~!1,
oraae ~~maena
In lu~Js beJte
en oir~~~rheids~ille
ol~ wij vcr~o~1en nt~3t
:.~der i:cl-::;:;;cnheid. aLa t ,1C'& de tiij~.:en en .·mt~rcn,
in de k~rsp~le voorz. g':!lezc!'l ':125, Dij kr~.:;t gec.;u.nt en ve rk r-egen he bbon ,
!~U Luyd e d ar bric'fen
ds.['.!.'v:,,~·;/-a·z:)n1een d an ie!.' Er.t"0Cl13.rne
voorz.
O:1ZC kAr3~clen
ons voorh:a~t
e!l te kennen ~~gcven hebben, dat
nad3r gol;g3n~eid,
als dat IUjden ie~ daugs ~ct de vo~rz.~ijken
en ~~tere:1 ~elcgen is dut het vu~ noden waar, voor dc gc~aena
:<ors')elen
en cri"[;o.notc!'l. best,
o?iat in toe'!-:o:::-:.mjetijden
de
Dijl:èn en '.ve!;erin5e~1 gehou:lan en b'S!2:0ri;t wor-Ie n dat de landen
vo oz-z, ov e rrai, ts last" van '.'Inter en van b t nnen en van vree:üde ""::3.t e r-en n i,e t ver·:b~rft en worJe , da t men de voo rwaar-d e punc t e n in
de voorz.
i)ij~:br2if
en. '9ij~:re~ten
van onz e vo or-vad er-en v'JrLe ane , deels
ve rand e r on ve rk Laar-Ien , ve r-ce t e rû e en ons ootcoeo:'l.elijk b Ldde nde ie [;el':!zcnhe·ia:- •. Ove rraf,ts oriz e v!.'i:.:ti.en te La.t.e n
100rzien
e:1 tot de ~e~~ene ~rf~cnotcn
en ~s Lanlz voo!.'z.beste
in de ounc t en. en voor".'/c.ar1en vo:::rz.Dij~rezte
dn a.r v~r'b-~tcringe
en verklariagc
in te :loan, noo twe re , hera d Le ~et cnze brieven
van nä euwe Dijkreeten
te willen
~..I.:l."!.enen ve r-Lce ne n , "en die
d an onze vrie:::J.:!en van ri~rlde zich da:.ro'l·er en b e von-l en he'~)':le,
c~at gans nood is de '[l)'.)l'we.ur:len en punc t en in de" "<Toorz.:::>ijtrcgte
dezes te ve rrtLe tttt!e:1 en 'T~r:?~n::lere:"1.._
Zoo bekennen wij ~9t de~a o]ane brielfe voor ons en O:1ze
.srven en :·T;:l}~or.1elin~~n
d::tt wij :vo.?r~~e e~r:1een: ::::r!cSenoten
IS Land a b e s t e de :;':ers)olen
van ·IO~'.l.e, n i.euwor-oex , Oeno , heerd.e
er: Vor-ch t e n ,op~~t de voorz.
k~::15?:~en ven \'/~t-3!'3Iasten~ en noden
!'l1.et verlerlel1.Jk
word e els '\'llJ OlJ oriz e vr Lend e n van l~a:lfle
(loert floorzi~!l
en o-var'·:_:J_~t :'l·3~befl de vo~)r3.Brfza:_ar.:.eLl en l:erspelen voor n.ieuwe d:i.ji·:re.;te verl':!ent
en ge~oven he bben tle~')
nab e ach r-ev en ounc t cn YO,,,\vr.,'{!'I"'-"don. en VCr}-1 ar-i n ren van nu V00 ....r:1D~ de~e b:~üf
'Ë~~~i;~n t~;'~;;ne;de
tj_j~len te "hebhen eri ge'oruil:en zonde r- Le.aand' s te~enzce~en.-------"In den e er-at en .ZyO in O1'\::;eDijkbrieven
gesclll'even
st':!.'::.t
in e erie punc t e dat ~;:e_2rfgenr-tne van de vijf
~~noi'!rade ker!..i1.1C!le
elk eenen !!ejI:lraad kiezen
zal na inhou::l. des Di~l(sb:cici',
["OCe:1
nu vo or-t aan alle die.';eene d Le in Le ke r-ape Len e'3er.ft,
dat
;!elüe:cse zijn,
med e d en HOJnr~tu.d ::'el.[)en kiezen
gelijk
of ,=.i j
in de
e z-s pe
~1'!.oo!!ac~tiG .':.-,eren. en de
z aL too~:).:-.!.n na
(le mee s t e s t eraceri ,
.
Ite:n }~n z?.l de T)ij~(5r~'f{e nu VO~)rtD.a.!1 e\J.~!1. vclcert?~t;e
s ch ouwend , hij
zal t0'Xlinsta
de schouwe
doen :!et d r-Le EC.>'l':!r~.'len
en. zijnen
ges"or~.m 3cj,rijyer.
_
Ite:n wie 00 de eei:« tu SChOlJ.'.7e st Gearts boven 0:') t hoofd
van zijnen
Dijk-is,
die !!lag des daags loven voor zijnen
Dij%,
d.ie hij binnen de s chouw h~eft en d es ge Ld j k s mag een bouwman
voor zijn L.:l~1~3er o~te Lanl~eeren
doen.
.
Ook" en za.L de Dij}:gr3.V'e nu voor t aan ge en noot".:lede do en ,
geld, have r noch ko orn van de bC'U'.71'..l.yrle:!
ne erie n om d I e 'Vrij te
houden, verder
d an zijn regt e r breuke die hem verschijf'!en.
Item zoo ook in .:eniee punc t en des Dijksbrief
sta:d; in
willekeur
van twee schellingen
klein
paye:ne!1ts, zal men nu
voortaan
voor elk voor a, schelling.
geven en betalen
een halve
bu tke (?) Olt of die we erd e ,__ ~
_
"
Item zoo ook in ecnig ~unct das Dijksbriefs
gesch!.'even
"lt'1n.t van and ere SChO'!.l.'i/e als
dat de :>ijk reed en zal wezen
IS ander.en
daa.ga na IS Johansiag
te midden sooue r , bij eene
b reuke van t"/~e e che Ll.Lngen pay emerrt s voorz.
of veertien
dagen
;lt~arlla zeide te vlezen bij dubbelde -b rcuke zu.L ~let nu voor-taan
20':)0:) wie
op den voerticûden
dat; niet vo Luaak t en heeft ::Iet Eerde
, ~elijk
rl e :Iejnrarlen
opge Leg t en heelt,
de3 and e r-en d~9.g3 na
;3t Geertr~üdcnsdaa~s
!.laó de Dij~:gr:l.ve de on.:;eu:::.akte Dijk
~hn ve r-I Lngen of) de ru Lns t e C'{(Js'!;en) of penn Lnk tel'l!e~~ de.ar-op
rij1en
C:?, doen na VC1'i'~O;~en dC3 Dijksèricfs
•.
_
Itc~ zoo.ook in e~~ ,unt des Dijksbriefs
~e3chreven
st~~t
: ·.:!.~~t de 'lcrJe
schouwe s taan op' 3-;; Gallendu~)
.,:"lddat eon iegelijk
zijnen !li_jk a Lad an vol:n3.[·J:t zal h~bben van tuinhout
en nie1.l';,':l.ar
~_13 de Hey~r.'ln.cl o,:~ele!rt zal h eb cen za L de Dij!:grave
wie ZiJ:I •.sn
Jijk ni,~t vo)l::lr.l:.l:':~';
~e':!ft
iilo..:;cn093ts,rlen , op de minste .p'.Hl!:.inl:
d~:l!.·')ll inrijJen
en do an na Y'~r:"o':::!):1
das Dj.j~:obriefs •
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Also wij bericht
ZUu \"30i~r. heer

1;ila iu het

beût

...

mil I,t" van

1r cercle ,

werden , (lat wij irul onse endersaten

de hcerlijli!..,;.l

Hatenburg

gebleven
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VAN OOI~KO~l)EN,

\'EHZAi\IELI~li

k'~I".sl't·J1ill,l I",i rsehal'l"!Il
van V uruchtcn ,
""ap\·lIll:U.~, V ccseu , 1IIIcl"Il ilHl J Ia U 1ai.:11Igc':r~rt illl~ g\"è~lIi:l, gn,tcll
\'entcrfllir:kcn 11)'lHlt!1"
iud schaede
hebbeu
i1111 IUd..-n , vcrmitz
dat dil! stlll'\Yl"lI (') iud w:itcrgallgen
in den
"urgcl\.
onsen
kerspelen oir bucrschappcn
nyct gdllll,!.:n
noch gt:llli1.ickt en werden so dat.
wuill bchol.!re~, iu.cl. vuu nocden siju s'lld,/ VlIlh dali ~1I1id~el~,grotcn hYlIllc,l' il:u schaede
to vcrhnoden
11\(1 Hl gcnwynu best VUl' tu keercn ; bekcuuen WIJ harttouch v ur5C1'"
VUl' ons,
onsc erucn ind nncomulyngeu
0 dat wij. lJU ra il1t ind gllc..:tlllllll:kcll
oussclffs , 011'5C1' vruudo
"V:Ln ruide
inJ. uudcreu die des oiek vcrstunt
hadlh~Il,. allen UI~S(:11 oudcrsatcu , gt.>guct ind
guë1"lft iu den vurscr, onsen korspelen ,.,tr buerschappcn , ·cyne_stoul"Ccltt :;eor,linf;f'rL..{t0ugc, Inten , belieflt ind beualen hebben , ordinceren , tl)elaten),/ lielieuen
incl beuden mitz desen
.
onsen brieff', van nv ~-oirtaell then cwijgcn llaigcn tue to hebben , .. touderhaldon ind to
gobruicken , van der K01ckln'uggcll
:wn l,i., jlf'l) den IJssehlijek
to).:, aell· beplell ziiuC::l dOl'
groter w(:tcryng(m ,_ in .maten inrl ruunieren as hijr lla~I:SCl'i!lI(:n \,ollicht/
Item 50 :1:; die
~I-;cïltl~l'h, gcërnüell YUrSCl', l,ijrLcuoercus
acht gUètlcl' iuaunen
,.yt oen allen gekaercn,
dwelick« tot wailf;lirt ouser iud ouser kerspelen olf buerschappen \"urgcu" om den grIlten
hYJllII.'I' iJIIl schaiele to vcrhueden , geordinccrt in.l verdrngen
heLIJt!II. opdat die stouwe then
cW'Jtien daegen toe onderha Iden mucht werdcu , <lat men _0l' cllicken morgen Iuntz , den
die duecke off water to beloupen
1)k'ge e), underhalue reide slain sall , ind dat die rolde
vijlïtit'll voit i1111 cyn duyml.reyt
hUII.:k sijll sull ,/:!!-jxL~liJLJJit:..:'i!I).m,-:{:_lw.nQden.: ...~.D!"~l.lJJ.~twvutich
yoit! in,1 baucu acht voit hl.:t'~iill
sul] , helicuen , conflrmecren
ind rutificceren
---:..."-'-'~
wij cl:ctsdlll.~ punt van rlcn achten ,·urgun. verordent mitz dcsen onsen hrielr/[lld
w_ij willen,
dat .. van IlV vuirtueu die hoielite van der stouwen vurscr, stain sull tot :.:eggclI lnd glletrlunckcu
dess runrekrichter
j,;a der vijfr gbwacrull hiruabeschrcucu , die dairvun so llllCk
de~ vun nocden wicre tot Il\'t. int! prulijt onser ind ,lcl' gl.'lllcyllre gcürfti.tl'H bij oeren eyde
oer guutduucken
segge» sullcnjVoirt
so hd,hclI wij gconliuet'l't
ind willen , dat die gci.~rn:.
Uil:;, '1\

,
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CYJI;!1lsrcswncrcn
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'J1
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~~(!·.

!~'.n ~_il,.s(:11il!~~
~~l~~ g~~~v.;
.•.
c.r~_,~_.~_l~I~10~."'~~·~~ïi-ïiï;IÎ:~S.(:1;tcr
k~~:r~j,')
,fini c.li.>~_:·!lL.lH·~.
\'~ilr~t:"waerc~1I ,lic st'lII we 2 t~l~g_ra m·n ill,l·-~\:,:·iiïl-\::l.·ll- (r.~:I~··lll'i\(:;:kell ~dlOuwc~!._slllickt!1l tiel,,"

as clat dil' ll!_;~TC~!·~l'.!.~L~tl:ll

vurscr.

~c,;\Va..-reu

nvt ind van

Hoeden

Ledunc-

1:~',1.-~~~!~~
....
ind die sclliluwynge
snl Illl'l;-;'cht d.tigu'~l lauck·-;'· \"o;';I~:--~~ï~~·E~l"ck~nl:;t~n
n,rJ..uillligcm, 11,111 ons \':\11 nocden wiere so :;1\1Il:n twoe vnn den gl'::;wael'clI vurscr. cyncll
JIII)l.'gc!ll 11 en 1(," in slat dess marckrichtcrs
iud 1,c:richtt.'11 d:11\dairs vnn needen wiero ;
iu.l wes :I.ij ulso berichtcn , willen wij rlattet van weerden ?oij ind gchaldcll
wcrde gclick
..11:'sulx ":1Il den marckrlcluer
bericht iiul gedaill wicn:/lnll
wier yemantz die tegen ~ijnc
güï:rllè.kll

~

...u'''ffltl

.I,·tI di .... !tud,. ~[/ umter
u\·rr,tr ... nuiug 1,ltJt.L st:\JUI.
I')

~r.,,' JI.."."j"" •.,
YI.

,1::'111""11.
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Het _kl(llut.:1' llubl.cI":;.:n,

f!l"~.

",,"·ck.·;,·.~t~rk;""1:1I)

liet verdient "1'"ll·I·l;iul;.
hier , iu h'S~u,;ll"Iliu~ v~" l,cl;:o'cn in ,I"
111,,10: lItî:u-kao 1;I;I"t. vu,,,).
tI.,or
".:rlo3 t;~lna9ti!ld wer(lCD -08.' t:l!dlt"ll 11I~rkri:;tcr te Lic:uu.

,I:I~

,10: ....~-tat·u

ti,.,.

~l:Ins gUyll Juut en Inal.t", die sull schul.lich iiul gehulden :;iju uyn milt\! lantz ofl'
meer til koupen , iml ,Iie . f,)i,!.., láutz -sull hU koupen totter gC:;W<ll:rèll ind Jllan:kridlturs'
til'gg"n, on' tics noet wil:I ..s , ililt ,Iiu gècufl'te roido lautz ';:L1l voirt then ewygen (big'~'l tUI!
totter
stouwen
hoiren ill(t l.JijIH:II, ll:tl cyu y"gdick 8all sijnc :;t~
LepatclI>.._illll wiert
~tllU\\'I..!

1i1lick elat ti v (lfr__I.I~wt..:mlail:> ,le~~J,ll_\.rg~L_!.>~.!:!,~!~!._~~:~I.~.!.!_ (I1i~Jll.'I~~~~~~~H!c~r_~~~_::::\
ncoden wi~E«::l_daL~l.~~L~l_i:l_~.:!'t!,
dl!1I l~~ __ ~t,~~~~c tocbehoirt,
rher plaitzen dair dat g~})l'eck

~;I~\~·~-,-~t
scggt!ll

de,;

lila1'0.: hit: ltt l!l~ in.ti ges waer;;,-

~l'?_ ~~,~U\~_~ t~~_ cl!_ig_el'_tij~_wi~~.:lidl ~~~r~~_(,), ~t ~llc~_di(J gU'~"~gc_ij:fli!~ 'lny~~
clockensluch op muieken cvneu voet haueu waters Jt\ vtter brevdcn dcss voitz Van der stou-'~~lll-'die g~;:ne':~l';l~lit!-~~'uw,?
LelllJir~uie:iclu~ --;oirt ,
op. ~),,~ck~!l
înd reyJo·--lj~)!~:ëi~=,~.rIll.I_':'ll.sulicker tijt __al.s duirtoe ~~at~ wiere ..':o.n den Jn:ll'ckric!ltCt"., ind
;~e'swacl'~l~
dattut
deshaluen souder .schaede iud hynder
.zij./Item wiert saicke
b.
.. _,.,. _ ~.,
. ·aI~o
..
._.Juut_,
...
.
dat yCl\lan~
vnu den geërflden den clockcnslach v urgeu. versete , ind nycmantz in sijna
stede en achieleton J die sal! den marckrichtcr veruullcn sijn iud gcLl'oickt hebben so duck
lInt geschict ~yn heren pont. V oirtmeer so wie sijue stou we, tochgrauen ind wegen ther
yrstor achouwen nyot gemaickt en hcdde , die sal] gebroeokt hebben oynen aldeu vleernsch ,
ind ther andere schouwen twe derseluer vleemsch;
ind dan s:lll die mnrckriclitcr
die stouwe
bestaidcn , ind leggen sijlle gt.:l.t dair'inuo ind ,1<ll,l.)ellgeIt dui rvau weder nemen, ind dat
mit sijueu knecht
vytpeyn.leu mÛl.:geu./ Ofl' "iek ('.ni~~~.!.L".:
..dkl.!f'dl__Q.ft:..111~~
den die stlluwen tocl~dllli~~~:!.I\'I~_!J_I_·~~s.~.ç_IL.~A'..:.!!_~l:kri~lli.(;E~'yn haltY heren pont, i:Hl'
liCr lllarckr~~hteL s:~1l (l~_~to,~:.y."!_~~~,;.!~,,t:.',~,sUn gd t (hi rin leggen ind J1cm;,'t-;-dat dobl;~ïï
wederom. Voirt wiert suicko dat (,"igc stou wou w~t(!rgilllgcll off wegen heren Ioiss beuon •
•Ien wurden , so SUllCJl die mard:richter
ind g($\l,~\l:ren dairop Leroipcn soeuen gci.\rfl',ll!J1,
vier. van den neesten bauen inrl dl'ye vun den neesten
bcueden , inti die sl~lIen die heren
10Îs:;e stouwen,
''i~lt!.!l·gangon off wegen gellen
hij oeren eijdt. Itell\ suU;,n die yurgcn.
kerspelen oft' huerschuppen
nv iud altijt , so duek des \'i\1I needen wiere , ellick cyne g\}_
swaoren kiesen ind den schicken to 'Yal)enlleldl~
arB die brugge opten brcyden
wedt
UCS
'mauendaighs nae sent. Geertruyden <lach, to Yurm.Î'~tlaE-ge, die alsdan dair seinentlick van
stout
aen eynen mnrckr ichtur .kiesen sullen, ind die ruarckrichtor
ind gcswaercn
sullen
.twee jairlauck souder ulf-;cttcu blijuen ind theyJH~I" den tween jueren sulmen llijcn kiesen
hul die nlde sullen die nije gekael'cn oyden, lat! wiere cnich kerspell off buerschap die
. oeren geswaoren
opten benoemden <lach nyet. en mercn
ind nyet en schicktcn ter plaitzen
vurscr,
die sullen den marckriclitei- broecken
ad vernullen sijn in eynen alden schilt J
tien hij den gcërHileu a(l' peymleu mach, ind d'atma sullen die andere geswacren,
die ther
plaitzc vurscr, gecolTlcll wierc~l, eynen gcëtfli.lm:ll vytten kerspell off buerachap , die nyet
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in den jair

toe

ind
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sall llloegen
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off to lengcn,
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willen,
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dat.
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0113:;

wurden

men nije gcswacl'~11 ofl' ruurekrichter
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crucn
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wij alle dcse
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"rnit Sijllt:ll knecht

tijt Jat

WCH~el'el\.

daigcll

cwygcn

stc.Iichcyt
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Tud want

VUl' ons,

lt~ytell

sten

onser

wij. onse eruen

argdist.
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uil'
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KurfJl van Oosteurij]: schrijft üun d~!lt lc'lIïl."vrU Jo{u·hiilt JIl'trlYJ'{u!l ra« lJra;l!ltfn~ur!l.
tlflt hij d,: 7uaardi:lh.:id 'valt RO/llIIsch-I •.'ouil/:/. heM door JIJ 1..·.:ltfL·vTiSte!L des 1'ijk.s opgedragen,
ItI:4'1. (lul/!le/wmeJt.
29 Jutij 1519.
!)l).1.

Dat. . in ciuitute
gelltcsilllu
decime
omnium quarto,

Host r :\. Barchinonu

, dil! vicesimu

110110, rcgnOl'l11ll

nostrorum

nonu mensis
Romani

.Tulij a11I10 non~illi

ac electienis

primo,·

mill') qmnallorum

\'C1'O

Gelijktij.1iè>"rschriÎt in Lib IX. <Ier Y~(Tti..,. R~!}is!u".rol. lIiS. IS!)•
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1\". !)li5,

.:_iila

Hertog
:luet/erell

KI/rel sclleid.:!
Cl: teelttmil/g.

t'CI"!IiJ!IJIÛS

aan Lnlbed

'VLllt KejijJt:t

,Jlt

her8lelt

!tem m het he:·it

29. Jillij 15 UI.

\V ij

Kairll ,

mulersuit
saten

Luhbelt

vijalldit:k

1;;c1Jl"uickt hicfi"t;

van

del' gnaclcn

vun

Koppoll

bewcsen ,
bekennen

G;litz

herttouch

sieh cyn

i,~d dairdurch

wij kuttouch

-van

tijt herwartz

Gein.! ctc.,
tegen

ons ~

ons ililI onser 'ltc)icheyt
vurscr.,

dat

doen
Ol1SC

kondt.
Iantschap

zeer grotelick

wij hem ;

ther

Al50e
ind

onse
on<101'-

misdaen

oitmoediger

. 81·

iurl
bcd~ll
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r
Ann., 1519.
I

....
/ij CA:i.::U;;:! ·r:;;'!1 de G~~~:.J.ile 'Go:ls Harto~p. van Gel:;:: en '(~.~
I'}ulik e n Gr:1Y<:: Y<:m Z11t9h.~:'l , en d oen vkond , a Lzoo W1J b3r.!g ..
'~onjcn :lat wij en o~ze ondersaten
in onzo Aubte va~ llearle,
narae
J.' J."
~1"
Ln
onzen
z"-!r::;
3:_l:.lr.<;ch:!.')
van Vorchtc!l,
·•.'.a9p.n.....
:_ l
_._
..
-.......
..
-1.:}1~ en
~
velde Vc~s3en' ~rO()'('nnen :Iatt~h'. ge~rft
en 0e~o~det,
groote
y.3r:1~!'rclijkeP.. ~ü:1.'t:?r o!!. 3c:1:~!1,e
.:-t~bo0n en lij1:m,
vIJn1its
. dat die 1chou':{3 en' "at:!rg'_:!1,3'.:l::1.
:t!1 de voo r s, onze ke r ap eLen
of 3u:.l.!.·t8c~~.)Vm n i.e t .;:::ehc)'.l·.len of ge::io.:~kt wo r-äen , zo cd a t
'/lij behoren èn van no.I on zijn ZO"..ld3 0!.1dan zulke c;roote
hinder
en schade te v~rhoc1a!1 ert in ft geneene be3te voor
te ke er en ,
Bekennen wij Hertog voorz. yoor onze 'E.,.ye en nakom.eli!1.ge.:1 dat wij bij r,-t~.d.en goed dU!L'-<e!1,
ons zelfs onze vrienI den van 'Ro,<ldeen. a ndcr e die des -o ok ve r s t and haûd en alle
onze
onderzaten,
ge60~d an ~3ër.ft i::1.de voorz.
onze k~r39alen
of
buurtschap)en
aen atou~re~t
georieneert,
toeielaten,
belieft
en beveelt
hebben, or1ennire~
t031~ten,
believen
en bevelen
T.1·3tdezen on ze n l.>ri~~ van !1Uvooz-baan ten euuw Lgen d age te
hebben te onde rhoud eri en to t gebruü: vun de k oLkbr-ugge óm
best na de IJs:~eldijk
to taan
b e Lde :-.ijde!1. d e r g!:o:te watering
in ua t e en nanä e r als nab e schr-even volgt
.---.-------Item zooals die s~mentlijk
geärf1e vóorz.o!
hier bevorene
acht go ed e narmen uit ons allen gekoz ene nd eweLke tot wel"raren onzer en onze k~.L·3)~len of buur-cuehappen
voorz. omzie den
eroote'l
hin~1'3r en' 3C~·H:d.ete v~-:-ho:!rlen ge ord t ne er t en verdr3.gen he b oe n , op1:ü d Le 3f.!!::oa:fd
te!1 eeu·,.,i[;en tijd!l::1. te oride r'hou,«
den no g t e word en , ,L.t ne n q:> e Lken morGen Lund s 1ie 'le :Jijken
toe belope::1, plee~e~ ander~alve~
roede sla~n zal, en dat is .
'die raad vijltien
voet is een jui~ br3ed lank zijn zal, voorts
dat die StOu.'.7ebene den e en e., t:::i.:"itic:;'roet is, boven vijfvoet
breed zi.jn zal, be Li eve n c onfLrr.i.ae r-en en TIatificaeren
vlij dat
zelve puncten ven den earsten
VQorz. verordent
met de~an onzen
brief
~~t wij willen, dut van nu voortaan
die hoogte der
StoU\31e voo r z , §t~a_·.1.z a L tot
~e~2en en ~oedd'ttill~IJ~1(ler !-:er~:ril:tere en der vijf (-;czworer"en hierna beachr-cve n die d.a:-!rv:.l.rtZ'J0
dik des van nooûs we ze n-vle tot .:1ut en profijt
onzer en der ge~n~ne gc~~fde bij hQre 2ede en Goeddu~~en zeg20n zullen
•
Voort~ zoo he~ben 31j verordeneert
en willen
d.at die ge'erfde
van Vorchten die geijrfde van ~Bpenvelde,
die geä=fde
van Hoorne, die b r c ed e r s van ::;i;. Sierr..onir.ms-I3erg en :J.ie gc'8rfde van Hattem, elk een gezworen uit een kd e ze , en ,ie vijf [;0zwor-enen
zullen een ~Ier!:ri6-t;er k i.e z en en zal mat de vijf
eegzworenen die sto:':":le ·toztgr.rren
en Vlegen van de broeken schouwen, tot zulken tijde
alsdat
de !;~erkrigter
Het de voc r z , gezwor-enen nut en van nooden b ed enken zal, en .die schou·,-;.ingan
zal me!1.a.c!lt dagen la.nz te vooren in de Kerken laten yerkondigen en of te van nood en 'iiare zoo zullen
twee L::e?:''lorenvoorz.
een geërfde
!:l0:1e!l neemen en Staclt den. llerkrigteren,
en be'rl~ten
dan daar't
van nooden waar, en ~ij alzoo beri~ten
~i1len wij dat het van w'3erde. zij en ge houd en war, zelijk .als
zulks van den ::erkrigter
b e r Lgt en ged aan .waar en waar Leraand
die tegen zijn stouwe zelfs
geen land en hadd.e, die zal schuldie en gehouden zijneene
roede :;:'o.:1ds·
of rice r te kogen, en
die r-o ed e Lands zal ko nsn to t :le:l gez'ilorenden :::':erl::ri~ter Of
desnodis
ware en die gekogte r0e1e Lands zal voorttelgen
cn
ten eeuwige ton tot ·"I.eS'tou';'/e horen en bij blijven,
en een
i~eelijk
zal zijn s touwe bepoten,
en waar-t ook zaak, rla:t nu
of hic=na~aqls
de 5tou~a op eenige oor~en of plaatsen
meer
land van nco.len en wa.ar , dat znL diegeen die de StOU':i8 toe
en hoort ter p Laa t ae d aa r d a t ~cbrek ...-;a:;".r
t o t zezcen d ez- !.:erkrister
en der Gezworen voorz.
gelde, waart ook zake dat die
StC)l....
we cenitien t.i.j1 \'Iaa~i[';
'-ior.:!en, d.an zullen
die gc;'!',eenc
ge:il"io.c!l ma t de klo1:i:~mslr.:.g OE,~!1}:eneene voet boven ste: te:::s
I!l~t dp.. breed.te ter ·...c e t en van de Stow:ie, en 1nn zal d.Lege erie
die de stou~e to~behoort,
die zelve vo~rt oon~ken en rende
maken hebben zulken tijd,
!lIs daar toe eezet waar van de
.gezworenen i.:erY.:riet~r, alzoo -i;l.t het Land derhalven
en 30n1~r
Sc~ude en hd ndor zij •
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- 2 I t an 'il."!art zake :1~~t ie:.1~!1~lvan Ilc Ge~rfr}ens rl~ klo'd:ee Larr voorz.
vo r aa t e en Ii.ie'!l':\:'l.d, en nl~:::,:md. Ln zijn Sterle
-, . ' ..
'.
..
och '"
Lc t e die za 1 .'1en ,:cr:.:rl.:j".:!r
ver-va 11'en z i j, n en geor-eu7.a"
hebhen zoo dik ...
rijlD
rJ.e... t ~~~c::li:!::lc con hi:!eren?ond.--'_
Voo rt s t1.·~·~r zoo ~/'/i-:! zijn S"to~::.ve) t06tzr;~ve en \·,·e~~oen
...
'"'~
na._C::t".o
i.et {Te"""':eon 'h adde ">1' e ....,1 v .... reukt
·.I~~,-l (!e~~ t en
J~;' "0'
...
9!". hebben (~cn oud. '!l~~~i~S en ten and eren
Schou.we t'..,ee ten7.o1yp.n Vü-!.·
....
msch e ,' en d::1:1zal, de r;:3rkrigtcr
die Sch ouwe bes t ad en en lOGg~n' zi jn '.:;:.:!ld daarin
en dub ooLd gelt! .da:t!'van
wed ern euen d a t ae t z I j n kn e ch t u.i.t pend en Mo.:::an.
_
Of ook eenige 5~hou~en oY~~linpen of ioorlipen,
die
die Schouwe t oeb eho r-ende su Ll.en b r euke n de I;:erkrigter
een
half E'3erenponri en d e i:ar~:riót;)r
zal die SO!~O'~';'/e
be a t ad an
en zijn ~eld daarin lec~en en noemen dubbelde weero~.
Voorts wu~rt zake dat ee~ige Stou~e, w~terzangen
of
we gen heerloos
o evond e n ':lorden', die zal :le T::arkri<3ter voor
de Gezworens daar op roepen zev en geërfden
"i'~r van de na::>..ste
bove'!1. en drie va!1 de naaste
beneden, die zeven zullen die
heerloo~e
Schou.wa watergangen
of wegen geeven bij haren Eede.
Lt ern zu.Ll.en 1e voorschreven
ke r-sj eLan of Bi.l~trscnapflen
nu en tot allen tij:i,
zoo dik~e des van nooden ware, elk
een gezworen kiezen,
en de 3chik~ar
tot 7a?anvelda
aan de
::'1rug.~e, aan de or e ed en weg, des maand ags na st Geertruidags
des voorr.1idclags . Die a Lad an 3~r.:entlijk
van s t orid e aan een
r.:arkristar
kd e zen zu'l l an t':ree ja~~r lang zoud e afzi ';ten blijven en ten e Ln-ie van .twe e ja.a,r zal men eene nieuwe kiezen,
en
die olde zullen,'
de ni9u~e ~ekozen ; Eeden en waar enig
}:ers;>el of Buurschap die har-en gezwor-en op die beno araden
dag niet en kome en niet ~n stikten ter p Laa t s e vooz-z , die
zullen
de ri~erkri6ter
b r auke en ve rvaLl.en zijn,
in een oLd
schilt,
die :hlj de [.eër.t'de af pende ma6 en dan zu LLen :le
Gezworen dié ter pla·.tse
voorz.
gekomen waren een ge~rfdc
u.it ue kerspel
of Buur s cha p die niet ciekozen hebben, l~iez:en,
en1e C~ zal zich ~e3 niet nog9~ ontzegsen
of bij een peine
van een olle
Schild,
en die geärfde
van Veessen zullen
diezelve I:Iaa.nda8·tot Veesen aan de CapeL'le konen, en kiezen al
'h~~an e;ez":,oren :~art:riGter
:::;elijk zij die van 01(13 g'3"/oonl~JK zlJn
te kLezen •.
_
'Ja:~-trt ook zake dat een V8.~ die c:;ezvlOren of !,:al~!-<::ri~ter
aflievii':
worde b Lnnen de t·:rea jaren,
zoo zullen
de and e re
. blijven,
de ge zwoz-enen een u!1':!-3rein stede van de geë~r"le
neeen dia met hec Soho~~3n ~ul:en ten tijde
dat ~en nieu~e
gezworen of I·!arkrigter
k Les t en dat en zal niemand C'!.ogen .
weYe~~en bij een aId S~hild,
e.!'lwa~rt zake dut 100r la!1.~l~en 7an tijde,
of anders van noden ware dat eeniGe de3er
voorz. puno t en en ar t Lcu Len tot -:{olfn.rt cnz e r en ~t~~ ~e~~:..t1ce
voorz.
te corriGeeren
te lengen en te korten
zulks zulion
onze Erven en i'ra~~o41el;_~p:e!l. alti.~d en onb e achr-o omd m06:J!1.d.oen
al het voorz. zond ar- vrijlist.__-'_
En als wij alle punc:en vo:r.
en articulenYa~~
te
stellen
en onverbrekelijk
ten eeawicen dage te hcl:i3!1. ell
!oltallig
willen,
hebben ~ij ~artog voorz. voor Ons en cn~a
.!:.rven en :rako:!lelingen,
in ge tai:;enis
der ','/a::.rheid, en GU:lschar vaste S'Gf3::ligheid, cn s en Seeeel. van onzer R>:!gt~r:,etert-1h"?id
aan de z en onz an brief
doen en hieten
ha!l.~è!1 , in den ja.r~ OI!~CS
:lce.t:cn 'Juizerd vijf'hondard
ne0antien
op d e n negensj;en dag leX'
m~Bnd Jaly.Ook
zoo hebben ~ij toe~el~ten
en be~illin~t
van de
geHr:de zal mo~en invorderen
en uitpenden
~ct ~ijn kne~t ~13
voorz.
St:lat v-an breuken.
·
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vo r t cog ~'.übijl:L'1~s o)gr:~ven en verhogen en è.at l::!~~en na
d~n al:ernoog3tBn,
bov~n 03 te v~ren,
sesticn
voet bre~l,
0:> h3t 3!!lalnte, e!1 die hooi;ste
Z00 voorz.st3.11t,o_:_)-iat
het
e ene b roek d a t a n.Le r e niet v~rd.rinke.------,------3n d~t sn~lle
w3~je'een i9ier te M2~cn, te~e~ zijn landen
en die ,zal de Eari-:rigter
:1.U voortaan
achouwen
en met zijn.
gesworen'
besigten
en zal tc~ allen tijde
als .•.•
.
is mogen oplogzan,
hogen v~rbreden,
graven en holden tot 's
Lands be::;te.-· __ ~
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Ook zal de :.:arkrigter
;~ai3
SCh01,.l'..ren ea ne t z:!.J:1.ge svror an
raed e ba:dgtigden
de togtciraV3::1. b Lj Laztgs de Stoa':le to~ aan
Vel tka:npsziel
toe en zal al de darnaen en beslagen
daarin
!:l0gen b e s t ad sn , en 19;r;en des Egererr 2eld daarop,
en neeraerrt
dubbeld weder.
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En die SChO:.l.',19
van die voorz. graaye
zal men van der
ho og a t e s t ouwe <:!..f, best
aan d.~ '73.!?onvelrler~~ru6ge jaarlijk:J
niet !J~er dan eens zenou.:'en. zijn 0::> te znaken en te achouwan
en alsdan
die schorve ov e r i3 zal nh;7!!J.:lt dammen of b e s Lageri
d.aar-Ln rnaken of s e t Gen laten
-.---..i:' de ~i?.?enyelderbrugge
best
aan d e "{:31t~a!:~?s::;i~le t o'e , dan d i,e zal Een ten D..ll~n. tij\:l~Il
opmaken en SChO'X:iC!1 met de sto,: ..'.'Ie te weetei.1, t eLkena en al1..emaal,e :::~t ,J.e::~l"':r~~:c.,~ê.n:';~::l, 0..):;. ~ao za!. ,.le :.:<\T!:2."igte!~schouwen
en be s i g t en ~,ls ZUl.-'':S no od e Z2J.
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:Je hoge s t ouve net d e st!':;_.::.t~;ra'Ten en noch. zijn de
gemeane Erfgena~en
voorz. ov3re~nzekoman
en ver1ra~an
alzoQ
luider
tot :rezer l:;.zcntoi; groot gebrek,
en door v;)rrtli;:-:~Jnis
en on7cilit;heid,
a.Lz oo do ~r2..Ye, van deze !>roe'ten, niet O:?,~3ern.veh noch opge s Lot en zijn,
d~t een ie:l-er doch te i~H":n !109i't
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zu Lks niet ge cch Led , zoo zal een eezuaaa.L en niet ne er , 0?
cene Zo~lag in ~a Kerke laten
s)reke~,
en W3re h~t d~t· 02
den d91'(\.311 Zond a.g, zu Lka n Let a'~~eva~-e;'l
en was vo Leynd e t
en vo.Lraaake t ~11 ",vD.·:r,· ZIJO zc~l ;.1a:lt den ::':~~l·:ri~tér ~et t".ïee
, ~esworen
daa.r o:ihalen,
op des om'lillige.=l in zijn kosten.
En de :::a::-krigtcr ze.L alsdan
zorid e r- vert1)')G gehou:1en. zijn het te
'besteden .op de r:linste pe nn : en le~een das Eeerengeld
t1E~'.!rin
en ner,1a~1-!;dubb eLd weier.
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Zn waart zake dat aan een ?~lok oK :ii.n eene Zam!? twe e ,
drie,
'der cf ne e r pcrsoonen
[;eer:i:·t w~~n en .;alan~l~t rr.O,3ten
• I zij n. . . . .
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: !lodt [!;:;ye cl~t •• " ••. of meer lig,~en b~JLZ!.·~.:~gns cf op' t ei!l:le
aan de '-'leg .zl,;.llen ·.vij alle en eeri ie.1te~.., na ~I·oote ~~iJtlS
Lands , d~!3.rtoe [;eho:.l.d.e:l e11 sC:l:~lii6 z;:iijn te é'..oen.
'l():,c;."tcrmate z3.1 de ~h.:;:,~~!'it:ter t!.~:t de z;es':I':)rc~le in u.lle
~eli.j~{.:~ tOl"~a en ::::.:1(;0 0..3. t , voo r z , st~.E:.:tt te echouven , en te
be~igt~n dcn \'1-3[; aan en aan de IInlbrll.~e
nat de ;:o~::.'o:15raven,
eLka om ~ijn l~.niDn te :"!aken bes t aan dl.:e oovez-ac br:).6[:;~~'l,die
d00r~.:n~,
~:1. Ca::.~)e:l of
la!1.1c:l:1':l"!Jhc!l, C1lfJld i.e z eLve die t~~·3!l
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l!lt de !.!.:lrl:ri{;tC)rcrl
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.hoog s t e 3!:"';!'.L-:e die in 0::130:1 '3t'J:.l:;;ori·~f ~csc;lrC'r3!'l.stnat.
En of dan ook ie~an1 t9r eeniz~r
tijd voorz.ataat,
zich
weder':lillig
in bct;::.linge,
der voorbeno~r!:t:!e breuke nakende,
zal
de ~iarkri,?;ter
bij
en net zijn diender
Det intrieten
Kondp.
zal a Lsdun ·lp.zaivD d~~~r''-:)oL'i1o;;en .(>~n-'len van He~rdc a Lao I'
·.,.eli ik v-set: bin~'~n Ji12rF;3~,
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Zn a'l soo on se 0rf2en:!:::en '19.:1.h·~;~''1:).ryenvel,J:~rbroak
en
Vorch~a.:::- ;.::it.3 TJ·J~·sohr. al:l'J.3 'jeliev~~t en wij 00::': zu.Lks ~eda?,n,
en na. .:;'~gnnn ';lill~?l hebben,
jes
ten oirkonde,
heo}Jen wij
s~rrlT)t<>l;
'l..- ;:>" C""'·"'~~·11ij1.'p<~.:>'d ,"'-:len do. ';"'?rdi,"'<. H"pren He e r e
?;'~'~/ei;;.~~J~ck~;;;-.~.btt~t;:"'~~l~ï~bC!ró:J~,' '::Ülem~U~t;r:;:~n··~'3choltens
tot E~'3r-:ld 0'1 :!e:1'lri:~
V3.n 38;;:e:1.en Lubbert
-van Iersen ei! rBa'le
r~.2.J.3'.'rie(t:].e:l der 3t:ld ;!atte!:l als::!eie
3r.fge:1.:lu:en
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h~ü'ocn '.'lij
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~9~ 809r andere
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n2.G·3 8':1 handtiJ~en
f'!"!de 09 't SputlU!:l
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