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IX. :Een drietal ordonnantiën betreffende den 
W estfrieschen Zeedijk , 
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Mr. G. DE VRIES .Az. 

In mijn werk: het difks- en molenbestuur i·n Holland's 
Noorderkwartier heb ik aangetoond, hoe krachtig de Graven 
uit het Bourgondische en uit h et Oostenrijksche huis voor de 
instandhouding van den Westfrieschen dijk hebben gewaakt. 
Na de uitgaaf van dat werk heeft een onderzoek van de 
Grafelijkheid's of Thesauriersrekeningen mij nader geleerd, 
hoe ernstig Stadhouder en Raden in de vijftiende eeuw zich 
het toezicht op het onderhoud van dien dijk hebben aange
trokken. Telkens als de dijk door storm en hooge vloeden 
beschadigd was, zond dat college enkele zijner leden naar 
de plaats zelve om den staat van zaken op te nemen. Dikwijls 
reisde de Stadhouder zelf derwaarts. In het midden der eeuw 
was het reeds gewoonte geworden, dat jaarlijks eenigen uit 
den Raad met gedeputeerden uit de steden op den dijk kwa
men om daar in overleg met de waarschappen der dorpen te 
keuren en te ordineeren, wat behoorde te worden gedaan, 
welke werken moesten worden uitgevoerd; terwijl dan later 
door Stadhouder en Raden een commissaris werd gezonden 
om op te nemen of het geordineerde was bewerkstelligd. 

Voornamelijk golden die zorgen den dijk tusschen Petten 
en Medemblik; van 1454 af gewoonlijk dien van Winkeler
paal oostwaarts tot Medemblik; enkele keeren strekten zij 
zich verder oostwaarts uit, maar van Medemblik oostwaarts 
was de dijk nog veel door voorland gedekt. 
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De steden Haarlem, Alkmaar, H oom, Enkhuizen en Me
demblik, de kastelein van 1\Iedemblik en WILLmr DE BASTAARD, 

Heer van Schagen, werden herhaaldelijk naar den Haag 
geroepen om ordonnantiën op den "Vriezendijk" te maken. 
Den 29sten December 1452 is te 's Gravenhage eene groote 
algemeene dagvaart gehouden van al de Steden en Edelen 
van Noord- en Zuid-Holland, om te beramen, hoe men het 
best den Vriezendijk zou onderhouden. 

Een aantal ordonnantiën op dien dijk, uit de Grafelijke 
tijden afkomstig, zijn bewaard gebleven en in mijn bovenge
meld werk vermeld. Vele daarvan, en daaronder niet de minst 
belangrijke , zijn echter uit de archieven opgespoord moeten 
worden, en zijn, zoo ver mij bekend is, nooit gedrukt. Ik meen 
daarvan een drietal hier te mogen mededeelen. 

Het eerste stuk betreft het dijksbestuur van Geestmeram
bacht, en vermeldt ons eene der gewichtigste veranderingen, 
die in de geschiedenis van dat bestuur zijn voorgevallen. 
Het is eene hand vest van Graaf PHILIPS van 6 of 1 6 Maart 
1439. De Graaf regelt daarbij eenige punten van bestuur en 
ontneemt aan de dorpen hun aloude recht om waarschappen 
te stellen. 

Aan de waarschappen was het dagelijksch beheer van den 
dijk toevertrouwd. Elk dorp placht namelijk een gemachtigde 
te stellen, waarschap genoemd, om tusschenman te wezen 
tusscnen de dijkplichtigen en dijkgraaf en heemraden. Hij 
vergezelde laatstgenoemde op _hunne schouwen, bracht het 
gekeurde aan de dijkplichtigen uit -zijn dorp over en zorgde 
dat dezen den hoefslag van het dorp tegen den bepaalden 
tijd in orde brachten. In geheel \71/ estfriesland was de schouw 
over den zeedijk opgedragen aan dijkgraaf en heemraden van 
het ambacht. Maar aan de dorpen was het recht gewaarborgd 
door hunne waarschappen deel te nemen aan het dijksbestuur. 
Al de dorpen van het ambacht hadden bij den geheelen dijk , 
waarin elk zijn deel onderhield, een gemeenschappelijk b elang=:-
Hoezeer dus de oplettendheid van elken waarschap in de 
eerste plaats aan de hoefslagen van zijn eigen dorp gewijd 
was, bestond er voor de gezamenlijke waarschappen alle grond 
om met elkander in overleg te treden. De landsheer heeft 
vanouds hun recht om in gemeen overleg besluiten te nemen 
en bepalingen vast te stellen, erkend. Hij heeft hun de 
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bevoegdheid gegund om met zijn baljuw of dijkgraaf of wel 
met beiden keuren te leggen op den dijk, waarnaar dijkgraaf 
en heemraden de schouw moesten drijven, behoudens 's Vor
sten eigen macht om die k euren te veranderen. De meeste 
bescheiden maken van het gemeenschappelijk k euren van 
baljuw, dijkgraaf , h eemraden en waarschappen gewag. Andere 
laten waarschappen alleen, zonder heemraden, maar met den 
baljuw of dijkgraaf , keuren en ordonneeren. 

Maar het gebeurde dikwijls dat de waarschappen zich nie t 
alleen door het b elang van de zeewering lieten leiden. De 
zucht om den last voor zijn dorp niet te verzwaren, woog 
zeer bij elken waarschap, en de dorpen waren er vaak op uit 
om de zoodanigen af te vaardigen, die in zoo weinig mogelijk 
onderhouds- of verbeteringswerken zouden toestemmen en bij 
de schouw niet te nauwlettend zouden t oezien. Vooral in 
Geestmerambacht is dit in groote mate het geval g~weest , en 
leed het onderhoud der zeewering daaronder. Vandaar h et 
b esluit van den Graaf om den dorpen van Geestmerambacht 
het afvaardigen van waarschappen t e ontnemen en in de plaats 
van de tien waarschappen door de dorpen gek ozen een col
lege van slechts zes waarschappen te stellen, waarvan hij 
zelf er twee zou stellen voor zijne dorpen Zuidscharwoude, 
Noordscharwoude en Broek; zijne Moei, MARGARETHA VAN 
BouRGONDIE één uit h et N ieuweland (Sint-Maarten en Eenigen
burg) haar destijds toebehoorende; de Heer VAN EGMOND twee 
uit zijne dorpen Warmenhuizen , Oudkarspel en Harenkar
spel, en H eer R OELAND VAN U YTKERKEN één uit zijne dor
p en Koedijk en Oudorp. De dorpen van Geestmerambacht 
verloren alzoo nie t all een het recht om zelve hunne vertegen
woordigers in h et dijksb estuur t e kiezen, maar moesten zich 
daarenboven er mede vergenoegen, dat niet langer uit elk 
dorp een waarschap aan dat bestuur deel nam. 

Wel heeft die uitsluiting der dorpen er toe geleid, dat, ten 
minste reeds in de volgende eeuw, jaarlijks gecommitteerden 
uit die dorpen, onder den naam van Volgers ten platte lande, 
tot het aanhooren der rekening en verantwoording van dijk
graaf en waarschappen bij eenkwamen; wel is de keus der 
waarschappen in later tijd weder aan de dorpen gekomen, die 
daarna het recht van benoeming bij beurten hebben uitge
oefend; maar nooit is h et getal der waarschappen ·weer op 
h et oorspronkelijke cijfer, éên voor elk dorp, teruggebracht, 
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en nooit is de waarschappij in Geestmerambacht geworden, 
wat die in de andere ambachten van vVestfriesland, met name 
in Drechterland en de Vier Noorder Koggen, tot in onze 
dagen geweest is 

De handvest hier medegedeeld wordt gevonden in een 
register of handschrift b ewaard in 's Rijks archief, getiteld: 
Dickage int Generael, zie aldaar bl. 609. Zij komt ook voor 
in h et Perkamenten privilege-boek van Geestmerambacht, be
waard in h et archief van dat ambacht, zie f 0• 9. In het eerst
gemelde register draagt zij de dagteek ening van 6 Maart r 439, 
in het laatstgenoemde die van 16 Maart van dat jaar, waar
onder ik haar altijd heb vermeld. H et stuk wordt hier gege
ven, zooals het voorkomt in eerstgenoemd register. Hier en 
daar heb ik echter gemeend eenige fouten te moeten verbe
teren overeenkomstig de lezing in Geestmerambacht's privi
legeboek. Aan den voet der bladzijde is dan de lezing van 
het register: Dickage int Generael (D. G.) opgegeven. 

Het tweede stuk is de Ordonnantie van MAXIMILIAAN en 
K AREL , van den jare r 5 ro, op het onderhoud van de dijken 
gelegen in de Vier Noorder Koggen van het OosterdijkgTaaf
schap van Medemblik. 

Op het bestuur van geen der dijken van het Noorderkwar
tier zijn zoovele ordonnantiën door de Graven gemaakt als 
op dat van den Vier-Noorder-Koggen-zeedijk. Het groote 
gevaar, waaraan die zeewering was blootgesteld, het groote 
belang , dat het geheele Noorderkwartier bij hare instandhou
ding had , hebb en reeds in r 4 7 8 aan Gedeputeerden van de 
Groote steden van Noord-Holland een oppertoezicht op h et 
onderhoud van dien zeedij k doen opdragen, dat, in h et laatste 
dier eeuw en den aanvang der volgende een en andermaal 
gewijzigd, gedurende de Republiek is in stand gebleven. 

De ordonnantiën van 1476, 1478, 1493, 1495, 1497 en 1499 
zijn, de eene in de eene, de andere in andere verzamelingen 
gedrukt en uitgegeven. Maar de ordonnantie van r 5 r o, zeker 
niet de minst merkwaardige, is nog onuitgegeven. In mijn 
werk: !zet d't;Jks- en molenbestuur in H olland's Noorderkwartier, 
waar ik al die ordonnantiën h e b b eh andeld , heb ik zoover ik 
weet, het eerst de aandacht op die ordonnantie van r 5 r o 
gevestigd. Zij was al sinds eeuwen in h et vergeetboek ge
raakt. Toch steunde het College van Superintendentie over 
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den Vier-·Noorder-Koggen-zeedijk, zooals het uit vijf leden, 
waarvan elk der steden Haarlem, Amsterdam, Hoorn , A lk
maar en Medemblik er één afvaardigde, bestaan heeft tot dat 
daaraan in r 643 een zesde lid werd toegevoegd , bepaaldelijk 
op die ordonnantie van l 5 ro '). 

De ordonnantie van 1478 had een college van hooge heem
raden over den Vier-Noorder-Koggen-zeedijk ingesteld, b e
staande uit acht leden, waarvan de Heer VAN EGi\IOND één, 
de stad Haarlem twee, en de steden Amsterdam , Alkmaar, 
Hoorn, Enkhuizen en Medemblik elk één zouden benoemen. 
Of dit college tot 1493 werkzaam geweest is , is twijfelachtig. 
Hoe dit zij, in dat jaar ordonneerden MAXll\IlLlAAN en PHILIPS 

eene nieuwe regeling. Zij b epaalden toen , dat tot h et afne
men der rekening van de dijkmeesters, wier aanstelling bij 
diezelfde ordonnantie was bevolen , en het regelen van den 
omslag door dezen te doen, de stad Medemblik jaarlijks zou 
oproepen twee gedeputeerden uit elk der steden Haarlem, 
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en Medemblik zelve, 
welke twaalf personen tevens tot verzekering van den dijk 
meer werken konden bevelen dan door dijkgraaf, h eemraden 
en waarschappen waren gekeurd. De ordonnantie van 1495 
bracht daarin deze wijziging, dat h et bijeenroepen van de 
gedeputeerden aan den dijkgraaf in plaats van aan de stad 
Medemblik werd opgedragen. In 1497 besloot het -Hof de 
instelling der dijkmeesters op te h effen. In de daartoe uitge
vaardigde ordonnantie werd alleen van gedeputeerden der 
steden Haarlem, Alkmaar, Hoorn en Medemblik gewaagd, 
jaarlijks door de klerken of waarsmannen van het vak, dat 
gemeen werk gebleven was, uit te noodigen, eerst tot bij
woning der besteding, vervolgens om de rekening van hun 
beheer op te nemen, "tot redelijcke kosten van den lande." 

De ordonnantie van l 5 l o, de instelling van dijkmeesters 
herstellende, bracht tevens b elangrijke veranderingen in de 
samenstelling en inrichting van het b estuur. Het oppertoe
zicht werd daarbij opgedragen aan vijf der bovengenoemde 
steden, namelijk Haarlem, Amsterdam, Hoorn, Alkmaar en 
Medemblik, die elk een gedeputeerde moesten zenden, om 
met dijkgraaf, heemraden en waarschappen te keuren en te 

r) Zie mijn aangehaalde werk, bi. 6t , 569. 
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schouwen, de rekeningen van de dijkmeesters te sluiten, om
slagen te bepalen, en zoo noodig een voordracht voor de 
benoeming van een nieuwen dijkgraaf te doen. Volgens deze 
ordonnantie zou Enkhuizen niet meer geroepen worden een 
gedeputeerde te zenden. Aan die der andere steden, behalve 
Medemblik , werd ten laste van het gemeene land der Vier 
Noorder Koggen een daggeld van l 2 stuivers toegelegd. 

Zoo samengesteld uit vijf leden, gedeputeerden uit de ste
den Haarlem, Amsterdam, A lkmaar, Hoorn en Medemblik, 
tweemaal 's jaars door den dijkgraaf beschreven om te Me
demblik bijeen te komen, heeft het college na l 5 ro de super
intendentie over den genoemden dijk gevoerd. 

In mijn aangehaald werk bl. 569-571 heb ik medeg·edeeld, 
op welke wijze het college met een zesde lid, door Enkhuizen 
af te vaardigen, is vermeerderd. Omstreeks l 640 had die 
stad de ordonnantie van l 493 opnieuw onder de oogen gekre
gen en verbeeldde zij zich toen, dat zij ten onrechte niet 
met de andere steden werd opgeroepen, zooals die ordonnantie 
voorschreef. Van de ordonnantie van l 5 ro droeg zij toen 
geene kennis. Na de uitgaaf van mijn werk heb ik inzage 
gekregen van een brief van ro September l 640, waarbij 
zekere DIRK VAN v\TJJDENESSE, gezeg·d BAENS, aan B urgemees
teren en Raden van Enkhuizen uit den Haag schreef , dat hij 
hun daarbij zond de authentieke kopyen van alle de ordon
nantiën en akten van den Vriesendijk bij Medemblik, die hem 
na zorgvuldig onderzoek bekend waren geworden , waaruit 
zij zien zouden hun goed recht om daar benevens eenige 
andere steden te mogen compareeren. Die brief wordt in het 
gemeente-archief van Enkhuizen bewaard (in Doos T). Niet 
onaardig is de nota daarbij liggende en met dien brief aan 
Burgemeesteren en Raden aangeboden. Daaruit blijkt dat de 
schrijver geene andere ordonnantiën of akten gevonden had 
dan de vijf volgende: 1°. die van 14 Febr. 1493; 2°. die van 
l Sept . 1495; 3°. die van 25 Oct. 1497; 4°. die van 27 Mei 
en 5 °. die van 15 Juli 1499. 

U it die stukken maakte hij op, dat het eerste octrooi door 
geen van de volgende was gerevoceerd. Hij beweerde daarbij 
dat in het bijzonder de ordonnantie van den Hove van Ll-97 
wel voorschrijft, dat de gedepute~rden van Haarlem, A lkmaar, 
Hoorn en Medemblik op de rekening zouden compareeren tot 
redelijke kosten van den lande, maar dat zij daarom Amster-
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dam en Enkhuizen niet uitsloot; dat zij haar alleen niet toe
gelegd heeft het voorrecht om op kosten van den lande te 
verschijnen, zoodat zij nog gehouden bleven om overeenkom
stig de ordonnantie van I 493 op haar eigen .kosten te ko
men; - dat voorts de bepaling dat de klerken den dag der 
besteding aan de vier steden zouden schrijven, niet belette 
dat volgens het vroeger octrooi de dijkgraaf de steden Am
sterdam en Enkhuizen moest roepen; - "eindelijk dat alzulke 
"provis. interlocutiën van den Hove geen recht den steden by 
"octroy en Privilegie ghegheven kunnen verstaen worden 
"wechghenomen te hebben." 

"- Wat er ook tegen die beweringen moge aan te voeren 
geweest zijn, vermits niemand zich op de latere ordonnantie 
van 1 5 I o beriep, hebben de Staten op het beklag van Enk
huizen den dijkgraaf bij hun besluit van 1 5 December 1 642 
geboden , voortaan met de overige steden ook Enkhuizen op 
te roepen. In de besluiten der Staten omtrent de Superin
tendentie over de zeewering na r 6 7 7 genomen, gewaagden 
zij dan ook van de gedeputeerden der steden, die volgens 
het privilege van Keizer MAXIMILIAAN en zijn zoon PHILIPS 
van 14 Februari 1493 jaarlijks op de groote keur en op het 
hooren opnemen en sluiten van de Koggenrekening kwamen. 

Evenals Graaf PHILIPS in I439 ten aanzien van Geestmer
ambacht, begrepen ook MAXIMILIAÀN en KAREL in 1 5 r o, in het 
belang van een voldoend onderhoud der Vier-Noorder-Koggen
zeewering den invloed, dien de dorpen door hunne waarschappen 
oefenden , te moeten beperken. Het getal der waarschappen 
lieten zij hier onveranderd: één uit elk dorp, maar de keus 
dier vertegenwoordigers ontnamen zij aan de dorpen om die 
aan den dijkgraaf met de heemraden en Gedeputeerden der 
vijf steden op te dragen; en, om hen te beletten bij het for
meeren van de voordracht voor een dijkgraaf of bij het keuren 
de steden te overstemmen, gaf de ordonnantie aan de vvaar
schappen van elke kogge te zamen slechts ééne stem, zoo
dat zij in plaats van zeventien slechts vier stemmen uitbrachten. 
Den vier heemraden te zamen werd ook slechts ééne stem 
toegekend. In elke vereenigde vergadering konden dus tien 
stemmen worden uitgebracht. Staakten de stemmen bij het 
maken der keuren, dan besliste de dijkgraaf. 

Zooals ik in mijn werk heb opgemerkt, is het twijfelachtig 
of de veranderde wijs van verkiezen der waarschappen en de 
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beperking van hun en der heemraden stemrecht in het keuren 
wel tot aan het einde der Grafelijke regeering hebben voort
geduurd. Later ten minste vindt men de dorpen weer in hun 
oude r echt hersteld. 

Een h oofddoel van de ordonnantie van 15 1 o was het h er
stellen van de instelling der dijkmeesters. D e ordonnantie 
van 1 493 had die instelling in het leven geroepen om een 
einde te maken aan het onderhoud van den dijk door de 
hoefslagplichtigen zelve. Zij had verboden dat iemand voort
aan zijn eigen dijk maakte of deed maken , en gelast dat uit 
elk dorp vier personen gesteld zouden worden, die als dijk
meesters de hoefslagen van h et dorp onder hun toezicht in 
dagloon zouden doen opmaken en de kosten over de dijk
plichtigen van elken hoefslag zouden omslaan. De weerzin 
van de ingezetenen van h et Ambacht tegen deze nieuwigheid, 
die hun , zooals zij klaagden, op vrij wat meer kosten te 
staan kwam dan de vroegere manier van dijken, had h et Hof in 
1497 bewogen de instelling op te heffen en de oude costume 
te h erstellen. Maar de gevolgen bleven niet uit. H et onder
houd werd zoo gebrekkig, dat de dijk h erhaaldelijk voor het 
geweld der vloeden bezweek. Met het oog op de onder
vinding gedurende de jaren, dat de instelling der dijkmeesters 
gewerkt h ad , verkregen, beseften daarom MAXIMILIAAN en 
KAREL de dringende noocrzakelijkheid om die te herstellen. 
Zij hebben dit bij hunne ordonnantie van 15 IO gedaan, daar
bij een aantal der bepalingen van de ordonnantiën van 1493 
en 1495 nagenoeg letterlijk overnemende 1). 

Een nieuwe verordening, waarbij de dijkmeesters weder 
zijn afgeschaft, is niet bekend. Hoe lang echter en in hoever 
die instelling stand heeft gehouden , is niet uit te maken . 

In h et gemeente-archief van Twisk h eb ik een akte ge
vonden van B urgemeester en Sch epenen van Twisk, gedag
teek end 30 Mei 1563 , dus kort na de nieuwe meting van den 
zeedijk , die in dat jaar · heeft plaats gehad, waarbij de rijk
dommen en de gemeene buren van Twisk verklaren met 
elkander te zijn overeengekomen , dat van toen af alle parken 
van Twisk in den zeedijk gemeen werk zouden zijn zonder 
eenige stoeling (verhoefslaging). Enkele buitengewone h er-

x) Zie Handvesten v .M Enk!iuysen , bl. 44, 45 , 49, 50. 
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stellingen zouden evenals vroeger worden bekostigd door een 
omslag over al de morgens van den geheelen ban , doch de 
kosten van het gewone onderhoud zouden morgenmorgens
gelijk gedragen worden door de morgentalen, die in elk park 
dijkplichtig waren. Van dijkmeesters wordt in die akte niet 
gewaagd. Waren zij destijds overeenkomstig de ordonnantie 
van l 5 l o in functie geweest, voor eene overeenkomst als die 
tusschen de rijkdommen en gemeene buren van Twisk aan
gegaan, zou geen reden bestaan h ebben. 

In l 6 2 7 was in Wognum , blijkens eene nota in het archief 
dier gemeente bewaard , het onderhoud van de parken zee

(dijks, die ten laste van het dorp waren, aan vijf hoofdlieden 
opgedragen, één uit elk der kwartieren, waarin het dorp 
was verdeeld. Die nota vangt aldus aan: "Memorye ghehou
" den van den hooftluyden van die vijf quartieren van onse 
"dorpe van \iV oggenum van alle exterordynaris oncosten, 
"die gevallen zijn aen den noorderdijck bij Medenblick ende 
"daeromtrint ende dat over onse vierthien hondert morghen, 
"dat sedert den jare anno 1623 a. 1624 a. 1625 a. 1626 a. 
"l 62 7 ." .. . .. 

De ordonnantie van l 5 r o hier medegedeeld is te vinden in 
het Zwartbonte register of zesde register van de Rekenkamer 
(in 's Rijksarchief) fO. 133, v 0

• n°. 157· 

De derde ordonnantie bevat de keuren op den dijk van 
Geestmerambacht, Schager en Niedorper Koggen in l 5 l 8 
door commissarissen uit het Hof v;;m Holland in overleg met 
het dijksbestuur tot stand gebracht, en den l 3den September 
l 5 18 op hun rapport door het Hof goedgekeurd. 

Zij is in de Memorialen van het Hof bewaard gebleven en 
te vinden in het Eerste Memoriaal van SANDELIN f 0

• 228. Zij 
komt ook voor in eene verzameling privilegiën en octrooien 
van Geestmerambacht, berustende in het archief van dat am
bacht, zijnde een handschrift in folio, gebonden in perkamenten 
omslag, waarop met vergulde letters: Warmenhuizen. 
: Toen KAREL V in l 5 l 5 , op het ontvangen bericht, dat de 

zeedijken o. a. in de W estfriesche ambachten zeer verwaar
loosd waren, zijnen raad en kamerling CHARLES VAN PorTIERS, 
Heer van Dormans, tot superintendent van de dijken benoemd 
had, met last om zich daarheen te begeven en in overleg 
met bepaalde personen, in zijne commissie genoemd, die 

15 . 
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dijken te schouwen en te doen herstellen, 1) heeft de ge
noemde superintendent ook den dijk van Geestmerambacht, 
Schager en Niedorper Koggen bezocht, die toen, door dat de 
Zijpe nog niet bedijkt was, van Krabbendam af noord- en 
oostwaarts geheel zeewering was en tegen de aanvallen der 
Noordzee een zwaren teg enstand had te bieden. Daar gekomen 
heeft hij krachtens de hem gedane opdracht de keuren en 
bepalingen verordend, die hij ten nutte der dijkage .noodig 
achtte. 

De ordonnantie zelve door den Heer van Dormans toen op 
dien dijk uitgevaardigd schijnt verloren te zijn gegaan. Maar 
in het hieronder medegedeelde stuk wordt vermeld, dat de 
commissarissen van 151 8 in overleg met den dijkgraaf, zijn 
substituut en den Heer van Schagen hebben geconcipieerd 
eenige punten uit die, welke vroeger door den Heer van 
Dormans, JAN BENNIG en andere commissarissen op denzelfden 
dijk geordonneerd waren geweest, waartoe ook heemraden 
en waarschappen, nadat die hun voorgelezen waren, hunne 
toestemming hebben gegeven. Men mag dus aannemen, dat 
deze keuren van 151 8 grootendeels gelijk geweest zullen zijn 
aan hetgeen de Heer van Dormans, als superintendent der 
dijken, had verordend. Daarom, en wijl die keuren ons een 
overzicht geven, wat men destijds ter verzekering van een 
deugdelijk onderhoud cier zeewering noodig achtte te b epalen 
en voor te schrijven, is deze ordonnantie een b elangrijke 
geschiedkundige oorkonde. 

Bij beschikkingen van 5 Sept. 1 5 1 9 2) en 6 Juli 152 1 3) 

heeft het Hof enkele te strenge bepalingen der keuren van 
15 1 8 in milderen zin gewijzigd, maar die keuren voor het 
overige gehandhaafd. 

l) VAN LEE.UWEN, Handvesten van Rijnland, blz. 120. 

2) Eerste lvlemoriaal van SANDELIN fo. 282 v0
• 

3) Tweede Memoriaal van SANDELIN fo. 94 v0
• 
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I. Extract uil het Reg·z'ster getiteld: Dtckagie znt Generael. 

Philips , by der Gratie Godts Hertooch van Bourgongien, 
van Lottringe, van Brabant, van Limburch, Grave van Vlaen
deren, van Arthoys, van Bourgong ien, Palatijn van Hene
gouwen, van Hollant, van Zeelant ende van Naemen, Marck
graeve des Heylichs Rijcxs, Heere van Vrieslant, van Salins 
ende van Mechelen, doen condt allen luy den , hoe dat, alsoo 
onlancx tot onssen kennisse gecomen is, den dijck in Geerst
marambocht , Schager-cogge ende Niedorper-cogge seer qua
lijck bësorcht ende in grooter vreesen langen tijt gelegen 
heeft ende noch huyden sdaechs doet, ende hoe langer soo 

'meer ·geschapen waer te doen, waert dat daerinne nyet voor-
/ 

syen en worde ; soo hadden wij daeromme daerop gesendt 
onssen getrouwe Raedt ende camerling den Heere van Santes 
ende van Beaumont, overste, ende eenige andere van onssen 
Rade gecommitteert ten saeck e van onssen landen van Hol
lant, van Zeelandt ende van Vrieslant, om alle gestanden 
ende gebreecke daeraff te vernemen ende te doorsyen; dye 
aldaer geweest ende ons claerlicken bijgebracht hebben, dat 
den voorsz. dijck cranck ende seer qualijcken verseeckert is 
jegens dye groote vloeden ende onweren, dye men altijts 
wachtende moet sijn, soo ons dat aengebrocht was; dat toe
comt ende gesprooten is 1) nar allen gestanden, daeroff zij hem 
hebben konnen doen informeren , ende oock selve doorsyen , 
daeroff sij ons goet onderwijs gedaen hebben, vuyt quader 
ordonnantie, dye sij daerop ondertast ende bevonden hebben , 
naemelijcken in vijff poincten. Eerst dat dye dorpen in der 
voorsz. dijckgraeffschap gelegen, tot sulcken tijden als men 
dien dijck k euren, opbieden ofte eenige andere zaecken 
daerop hantieren sal, vuytseynden omme daerinne te helpen 
voorsyen, dye strengste ende onredelijcxte warschappen, dye 
zij weten te gecrijgen, het sij dijckwrecht daer 2

) sij hooren 
dijck aen bestaet hebben, oft die de waerschappen aengeno
men hebben te bewaren by jaerschaere om tminste gelt oft 
anders, ende vuyt sommige dorpen dye 3) geen dies buerte 

1) D. G.: gesproocken. 
2) D. G.: dat. 
3) D. G.: dyer. 
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dattet valt, gerekent by den huyssen, huyden dat een, mor
gen dat andere, ende soo voort omgaende, hoedanich dat hij 
sij, daert op valt, goet oft quaet. Ten anderen poincte, dat 
dye aertschouwe nyet eer gelegen en is dan des dijngsdaechs 
nae sinte Maertens translatie, wantet dan op 't onledichste is 
van den hoytijt ende veele te verde int jaer omme dat aert
werck te mogen harden ende drooghen; ende van gelijcken 
van den schouwen van den ouden ryedijck, dye tot veèle 
tijden lange gesoncken is eenen voet boven cleye ') te wesen, 
dat dye niet eer gelegen is dan des dijngsdaechs nae aller
heyligen dach; want veele outsdijcx tot veele tijden ont
stantelijcken leyt ende oock wael beurt, dat dye meeste stor
men van den jaer comen tusschen Sinte Baeve ende Allerhey
ligen dage, ende mede dat alle laege ende onstantelijcken 
vaecken blijven liggen tot der derder schoudach toe eer men 
se besteden mach. Ten derden poincte, dat die wrechten den 
dijck annemen te maecken om gelt, daer dye zommige inne 
soucken alle de subtylheyt, die men mogelijcken bedencken 
soude mogen omme met den minste ende lichsten costen ende 
aerbeyde daeroff te scheyden, nyet achtende den swaeren 
lasten, dye daervuyt coemen ende spruyten machte, dat daer 
geen starcker ende strenger correctyen toe en staen. Ten vierden 
puncte, dat sommige onse dienaeren, dijckgraven aldaer, dye 
nu zijn ofte voortijts geweest hebben, geplogen hebben die 
selve dijckgraeffschap te verpachten om eenen seeckere somme 
gelts, ende dat sij ofte hoeren stedehouder verding te maken 
plegen met sommige dorpen ofte persoonen, dye keuren op~ 
ten selffden dijck geleyt ende gemaect ende ~ye1 scouwen , 
die men daerop pleech waer te neemen ende te hantieren, 
grootelijcx tegens dragende; ende oock dat dye dijckwrechten 
van heuren loon van hem ende van heuren stedehouder crancke 
ende verlange betalinge mogen crijgen. Ende ten vijffden 
puncte, zoo als van ouden haercomen ende gewoonte onssen 
dijcgrave ende zijnen gewaerde stedehouder ofte heuren clerck, 
dye zij dat gemachticht hadden, hoer boeten, dye hem toe
gewijst worden, opten dijck geplogen hebben inne te winnen 
ende te panden aen gaedelijcke panden, dye hij zelve wijssde 
ende men drijven ofte draegen mochte; dat dye schepenen 
van sommige onssen steden ofte dorpen ende van der heer-

r) D. G. : cleyne. 
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lijckheden, dye men van ons te leen houdt, gelegen binnen 
den voorsz. dijckgraeffschap, van alsulcke boeten als onssen 
dijckgraeve voorsz., dye nu is ofte onlancx geweest hebben, 
verscenen mogen wesen oft verschijnen dagelijcx, als hij oft 
zijnen gewaerde stedehouder oft clercq, dyen hij des gemach
ticht heeft, daeroff recht begeeren, dye tot veel tijden wijs
sen aen ongadelijcke panden, dye men ten oirbaer nyet drij
ven noch dragen en mach, als aen hoy in een barche, aen 
plancken, dye nagelvast zijn aen huysse, aen oude schuyten, 
aen den daecke van een huyse oft dyergelijcke; oyck mede 
alst gebeurt, dat onsse voorsz. dijckgrave geit vuytleyt oft 
boeten verschijnen op sommige vaecken dijcx, ende dye geene, 
dye den dijck toebehoort, geen gadelijcke panden heeft dan 
lant ende _ h ij daerop panden moet, dat onsse schepenen oft 
dye gh eene· qye heerlijcheyt van ons houden onder de voorsz. 
dijckgraeffschap gelegen, onsse voorschreven dijckgrave schat
ten aan een deel van dyen lande, ende daerop met argelist 
om een iegelijck hem selven ende de sijne meynende te lich
ten alsoo oordeelen voor rechte, daermeede dye voorsz. boeten 
te nyet ende van geender waerden gemaeckt worden. Ende 
onlangh 1), waert dat daerinne ende in allen voorsegde punc
ten nyet voorsyen en worde, dye voorsegde dijck geschae
pen 2) waer mede te vergaen 3) ende te nyet te coemen ende 
die gehoorsaemheyt van onssen dijckrechte onder den voet 
leggen in afterdeel ende verderffenis van onssen voorsz. landen, 
daer wij toegeneycht zijn met allen onssen harten als moge
lijcken dat behoort, om dat te verhoeden ende te wederstaen. 
Soo ist, dat wij daeromme met goeden rijpen ende voorsienigen 
rade, daerop gehadt met onser lieven geminde moeijen Mar
g riete van Bourgo.ngien, Hartoginne in Beyeren, Gravinne 
van Henegouwen, van Hollant, Zeelant etc. ende onsse baen
ridssen, ridderen ende heerschippen in de voorsz. dijckgraeff
schap geseten ende geërft, daerop overgedragen ende gesloten 
zijn in der voegen ende manieren hyer naer verclaert, te 
weten: op dat eerste punct, dat men vuyten voorsz. dorpen 
warschippep kiesen sal eens jaers op Sinte Pietersdach ad 
cathedram, dye den dijckgrave eeden sal opten dijck ter 

1) D. G.: onlancxs. 
2) D. G. : geschicpen. 
3) D. G. : voorgaen. 
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aanschouwe, eer hij beginnen sal keuren, in der bester fm:me 
ende manieren dye hij er metten heemraden sal cunnen be
dencken; te weten: vuyt onsse kercksoeckinge, dye wye nu 
ter tijt hebben, als Suytscherwoude, Noortscherwoude ende 
Broucl{, in die stede van den dryen, dye de buyren plegen 
daer vuyt te seynden, twee; onsse voorsz. moeye vuyt heuren 
kercksoeckinge , in die stede van de tween, dye de voorsz. 
buyeren daervuyt plegen te senden, een; onsse getrouwe den 
Heere van Egmont vuyt sijne kercksoeckinge , in dye stede 
van den dryen, dye de buyren daervuyt plegen te seynden, 
twee; onsse .getrouwe heer Roelant van Vuytkercken, vuyt 
sijne kercksoeckinge , in dye stede van den tween , dye de 
buyren plegen vuyt te seynden, een; dye alre nutste, wijste, 
gevouchlijcxste mannen , meest genegen tot der dijckagie, dye 
een iegelijck heeft in den zijnen. Ende dese sullen kiesen 
ende gebieden daertoe elck in den zijnen, oft dye geene die. 
zij elcx hoere heerlijcheyt bevolen hebben te bewaren; ende 
sullen an blijven een jaer lanck, ten waer dat zij affiivich 
wordde ofte dat dye dyckgrave, die dan wesen sal, ons ofte 
den genen, die den waerscippen alsoo ·gecoren ende geboden 
sullen hebben, onderwijssen conde, dat sij nyet nutte daertoe 
en vvaeren, soo soude men anderen een ofte meer, zoo als 
dat gebeurt, in heur stede kiesen ende dye gebieden, daertoe 
dye gehouden sullen wesen alle steden ende stonden waer te 
nemen als men dijck keuren, ·opbieden, schouwen ofte eenige 
andere saecken de dijckaige aengaende hantieren sal, daer 
men se toe behouven mochte bij dijckg'rave ende heemraden, 
sonder eenige onschulde daervoor te bieden , zonderlinge noot
saecken vuytgesondert. Up dat anderde puncte, dat men alle 
aerdtwercken scouwen sal des dingesdages voor Sint Jan ende 
alle vuytgevalle ofte opgeboden dijck des dynsdaechs nae 
Sinte Barthelmeus dach ten hal ven dijck, ende alle ryedijck 
den dynsdaechs nae Sinte Baven dach. gelijck den kleye, ende 
des dynsdaechs nae allerheiligen alle dijck een voet boven 
cleye; ende alle laege ende onstantelijcke vaecken zal men 
besteden ten andere schouwe van Ste Baeve. Up dat derde 
punct, dat tot wat tijden eenich dijckwrecht op eenich vack 
betuycht wort by den heemraden, dat hij dat gevalscht heeft, 
dye sal terstont ballinck onses lands wesen ende daervuyt 
ende vuyt allen onssen heerlijckheden, dye men van ons 
te leen hout, ruymen binnen den derden daege sonne-
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schijns 1), twelcke den dijckgraeve gehouden sal wesen te 
cundigen openbaerlijck opten dijck terstont als den tuych van 
denzel ven heemraden gegaen sal wesen, ende nimmermeer 
daer weder in co men op sijn lijff ; ende oft dye ballinge, een 
oft méer, weecke van der eenre heerlijckheyt tot die andere, 
soo sal onsse ofte der geenre dyenaers, daer hij onder ge
weecken sal wesen, gehouden zijn dien een oft meer te van
gen ende te corrigeren naer vuytwijsinge deser overdrachte, 
op zijnen dienste ende opte gelden, dye hij daerop staende 
heeft. Up dat vierde puncte, dat onsse dijckgrave aldaer, die 
nu is ofte naemaels wesen mach, dye voorsegde dijckgraeff
schip nyet verhuyeren noch verpachten en sal, ende dat hij 
noch zijne stedehouder geen verding maecken en sullen met 
nyemanden , wye hij sij , van geenrehande zaecken dye keuren 
ofte schouwen van den dijck aenroerende, hoe men dat versyeren 
ofte beden-eken mocht ; ende wanneer men dat ter waerheyt 
bevint , soe en sal hij achter dye tijt nyet meer b ewints heb
ben opten dijck ende daerenboven alle zijnen dijcboeten 
ende vuytgeleyde gelden tegens ons in den onssen ende voorts 
tegens denghenen daer zij onder vervallen ofte vuytgeleyt 
sullen sijn, iegelij ck in den sijnen (verbeuren); ende oft e~nich 
dijckwrechte h em beclaechde van gebreecken, dye hij opten 
dijckgrave hebben mochte van loon, dye zij an den dijck 
verdient mochten hebben , dye sal dye dij ckgrave ofte zijnen 
stedehoudere vernoegen nae dijckrechte eer den tijt dat hij 
vorder schouwen sal mogen. Ende up dat vijffde puncte, dat 
voortaen onssen dijckgrave in der tijt wesende oft die gh ene 
die hij des machtigen sal, dye boeten dye h em toegewijst 
sullen zijn, naer den dijckrechte inwinnen ende panden sal 
aen gadelijcke panden , dye hij ofte sijnen stedehouder zelver 
wijssen sal, ende men ten oirbaer sal mogen drijven ofte 
dragen , ende dye sal onse offte desguenen schout, daer dat 
onder gebeuren mochte, teynden· veerthyen dagen naer dat 
h ij daer arm gepandt sal hebben, h em leveren opter vrijer 
heerstraete tot zijnen willen ende buyten zijnen cost. Ende 
tot wat tijden onssen voorsz. dijckgraeve gelden vuytgeleyt 
h eeft oft boete verschenen zijn op eenich vacke dijcx, daer die 
geen , dye dat toebehoort, geen gadelijck panden en heeft, 

r) D. G.: sonneschijn dage. 



soo sall onssen dijckgraeve pandige ende schattinge h ebben 
aen dat alinge lant , daer den dijck off roert, gemengder 
buyer ende 1) gemeenre erve. Ende oft aen den schout ofte 
schepene, daer dat onder gebeuren mochte , eenich gebreck 
viele, dat sal wesen op een boete van thyen ponden dye 
schout ende elcx van de scepenen, sulcx payements als wij in 
der tijt doen opbeuren ende ontfangen van onssen renten ende 
heerlicheden, daeraff dat wij in den onssen oft dye guene, 
daer dye rechtvorderinge onder geschien mochte, varr de 
voorsz. verbeurnisse sullen hebben dye twee deelen ende 
onssen dijckgrave, dye in der tijt wesen sal, dat derdendeel. 
Ontbieden daeromme ende bevelen, soo wij ernstelijcxste 
konnen ende mogen, onssen dijckgrave, heemraden ende 
waerschippen 2), dye in der tijt wesen sullen, alle onssen 
ondersaten binnen ofte onder die voorsz. dijckgraeffschip 
geseten, dat zij alle dye voorsz. poincten waernemen ende 
achtervolgen, sonder daertegens te doen in eeniger wijs; 
ende voort allen onsen schouten, booden ende scheepenen 
ende dye geene, dye heerlicheyt hebben onder die voorsz. 
dijckgraeffschap, ende eenen iegelijcken bijsonder, dat zij van 
allen der boeten, die onsse voorsz. dijckgrave in der tijt 
wesende verschenen zijn ofte voortaen verschijn.en .sullen, tot 
allen tijden als hij, ofte dye geene dye hij dès gemachticht 
sal hebben, des aen hem begeren sullen, daeraff doen ende 
laten geschyeden inninge ende overtogen recht in manieren 
als overdragen ende boven verclaert is, sonder iet anders mit 
argelist ofte andere vuytwegen daerinne te laten geschyen , 
h oe men dat bedencken ende versieren mocht, op die peynen 
ende verbeurnissen voorsz. Ontbieden daeromme noch voort 
ende bevelen onsen Raide Geordonneert ter saecken onssen 
landen van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant voorsz. 
ende allen anderen onssen ofte dergheener baltjuwen, dye 
heerlicheyt van ons houden in der voorsz. dijckgraefschap 
geseten ofte heuren stedehouderen, op alle dat sij verduchten 
onssen thoorn ende op dye peyne ende verbeurnisse van heure 
dienste ende dye gelden, dye zij daerop staende hebben, dat 
sij tot alre tijt, als sij van onssen voorsz. dijckgrave vermaent 

1) D. G: ofte. 
2) D. G: watschippen. 
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sullen worden, daeraff doen ende laten geschyen, elcx in den 
sijnen als dat gebeuren sal , onvertogen recht op den ghenen 
dye in de verbeurnisse vallen mochte sonder des iemant te 
verdragen, alle argelist vuytgescheyen; want wijt alsoo gedaen 
willen hebben; behoudelijcken ofte saecke waer , dat in den 
voorsz. poincten hyer naemaels eenichsins iet te verbeteren 
waer, dat houden wij met onsser liever moeyen , baenridse, 
ridderen ende heerschippen voorsz. tot onssen verbeteringe 
ende verclaringe. In kennisse der waerheyt, soo hebben wij 
desen brieff besegelt mit onssen segel hyer aen gehangen. 

Ende want wij Margriete van Bourgongiën, Hartoginne in 
Beyeren, Gravinne van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant 
ende Vrouwe van Vrieslant, Jan, heer tot Egmont, Roelant 
van Vuytkerck, heer van Heestert ende van Hemsroede, Willem 
bastaert van Hollant, heer van Schagen, ende Bartout van 
Essendelft, heer van Veenhuyssen, yegelijck voor ons selven, 
onssen nacomelingen ende ondersaten, omme immer den voorsz. 
dijck altijt verbetert ende gestarcket te wesen ende dye ge
hoorsaemheyt van onssen dijckrecht te onderhouden ende te 
vermeeren als van ouder haercomen gewoonlijcken geweest is 
ende aldernutste ende oirbaerlijcxte wesen sal, opdat dye landen 
immer nyet inbreecken ende verganckelijck by versuymenisse 
en worden' in den voorsz. poincten ende overdrachte wel' met 
goeden rijpen rade bedacht en de met vlijte belieft ende gecon
senteert hebben, believen en consenteeren mits desen brieve, 
soo ontbieden wij daeromme ende bevelen onssen baljuwen, 
schouten, scepenen, booden ende onderzaten, iegelijck in de onsse, 
soe wij ernstelijck connen ende mogen ende bij alsulcken ver
beurnissen als vooren geroert staet, dat zij alle die overdracht 
ende rechtvorderinge in den naemen boven verclaert, in allen 
heuren puncten waernemen, achtervolgen, doen en laten ge
schyen, zonder daer versuymelijck inne te wesen ofte yet 
anders in te trecken mit argelist ofte anders. Ende hebben des 
toirconden desen brieff mede besegelt mit onssen segelen 
hyer aen gehangen. Gegeven opten sesten dach in Maerte int 
jaer ons Heeren duysent vyer hondert acht ende dertich naer 
den loop van onssen hoove ende beneden opte bloeye stont 
geschreven: by mijn heere den Hertoge, Grave van Hollant 
etc. ende was geteyckentJ. D. Zweten; onder stont geschreven: 
gecollationneert jegens de origenaele hantveste ofte privilegye, 
dye geschreven was in franchyne ende geteeckent als boven, 
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h ebbende onder vuythangende vyff segelen in roode wasse 
als drye groete ende twee cleynder, all in dubbelen staerte; 
ende is desen metten sel ven b evonden 't accordeeren by mij 
secretaris tot vVarmenhuyse desen xvnen J uny A 0. xvc se ven 
ende tnegentich. Toirconde mijn subsignature ende was 
onderteyck ent J. Jacobs z. sch. 

II. Extract uzt het Zesde Register van de Rekenkamer, 
genaamd: Het Zwartbonte register, begt1inende 1 505 . 

Ordonnancie g'?maict bij mijne genadige Heere in den jare 
XV c ende tien uptie onderhoudenisse van den dijcken gele
gen in die vier :Nordekoggen van toisterdijckgraefscip van 
W estvrieslant. 

Maximiliaen by der gracie Gods gecoren Keyser etca, ende 
Kaerle by der selver gracie, Eertsh ertoge van Oestenrijck etc. 
Allen denghenen die desen brieff zullen sien , saluyt. A lzoe 
onse voervaders graven van Hollant ende Zeelant ende heeren 
van Vrieslant den goeden luyden woenende in de viyr :N"oorde..
kogge van toisterdij ckgraefscip van W estvrieslant gegonnen 
ende gegeven h ebben gehadt zeker privilege van heemraiden , 
waerscippen te kiesen, die dijcken te lrneren ende maken 
ende anders te doen dat goede getrouwe ondersaten ende 
officiers in gelij ck e saicken b ehoeren te doen, welcke heem
raden int kueren ende maken van den sel ven V riesendijcke, 
abuserende ende mesbruickende van de voorsz privilegien 
ende oude gewoenten onderhouden int stuck van dijckaidsen, 
zoe qualijck ende onduechdelick daerinne geh andelt ende 
procedeert hebben ende noch doen , datter vele inbrecxen 
ende _andere gebreken geschiet zijn, daervuyt de geh eele 
destructie ende verlies van onsen lande van W est vrieslant 
ende van all tquartier daeromtrent gelegen gescepen is ge
weest te commen ende gebueren, om int welck te voersien 
ende r emedieren zek er ordonnancie daerup gemaect hebben 
geweest eerst in den jaere XCIJ ende daernae by zekere 
addicien in den jaere XCV daertoe gevoecht ende g eordon
neert. By welcke ordonnantien ende addicien men claerlick 
bevonden h eeft gehadt goet regement ende pollicie int stuck 
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van de voersz. dijcken ende dat tlant daerby beschut is ge
w eest van inbrexen ende dangue ren, zoe dat , mits onderhou
dende die sel ve ordonnantie, tvoersz. lant behouden ende 
verzekert h adde geweest. Ende hoe wel nyemant heymelick, 
noch int openbaer, directelick oft indirectelick daertegen en 
behoerde gedaen te hebben ofte noch t e doen, desen niet
jegenstaende die voersz. heemraiden, ziende dat zij hueren 
quade ende onduechdelicke manieren niet en mochten ge
bruicken, hebben om hoer · eygen ende singulier proffyt ende 
op huer sinistre en~e onduechdelick te kennen geven zoe vele 
geaerbeit, dat de voersz. ordonnantie t e nyenten gedaen is 
geweest, ende dat zij wederom op huere oude manieren ge
dijckt hebben, by den welcken den voersz. Vriesendijck in 
tjaer X Vc zeven lestleden tot vele ende diversche plaetsen 
ingebroken ende by naest geheelick afgeloopen ende tlant 
daeromtrent bevloyt , verdorven ende verdroncken zyn ge
weest, mits wekken ende dat die haecken liggende in de 
zee voer ons lant van Hollant ende daermede tselve lande 
plach b eschut te zijne, meest verloopen zijn, ende dat doer 
die sel ve haecken een groot ende zwaer diepte ende grooter 
ende dieper dan eenigen andere diepten ofte zeegaten com
mende in onse voersz. lande van Hollant geschuert is, ende 
overmits dien de · vloeden ende stroomen aldaer vele lastiger 
ende grooter vallen dan zij plagen; ende overmits die voersz. 
abusen, ·gebreken ende.._ mesbruicken gedaen ende voortgestelt 
by de voers. heemraden , zoe is tvoers. quartier van de vier 
Noordercoggen van Oisterdijck van lanckheden van tijde niet 
alleene gescepen met alle te vergaene, maer oick een groot 
deel onsses voersz. lants van Holl ant daer omtrent geleghen; 
t en waere dat van onsen wege haestelick daerinne vorsien 
worde als wij verstaen; soe eyst dat wij , begeerende hierinne 
te voersien tot welvaert ende zekerheyt onser voersz. landen 
ende ondersaeten van dien , ende hierup eerst gehadt tadvys 
van onsen lieven ende getrouwen die stedehouder, president 
ende luyden van onsen Raide ende Rekenynghe in Hollant, 
die h en up des voersz. es , wel ende duechdelick hebben doen 
ende laten informeren, met oick van de gedeputeerden van 
onse steden van Haerlem, Amsterdam, Hoerne, Alcmaer ende 
Medenblijck, dien dese saicke meest aengaet, wij hebben, by 
advyse ende deliberacie van onze zeere lieve dochter van ons 
Keyser vrouwe ende moye van ons Kaerel, vrouwe Marguerite 



228 

Eertshertoginne van Oistenrijck, Hertoginne ende Gravinne 
van Bourgoingnen, douagiere van Savoyen, Regente ende 
Gouvernante etc., ende van de luy den van onsen grooten 
ende heymelicken Raide, wederroepen aff ende te nyente 
gedaen, wederroepen ende doen aff ende te nyenten mits 
desen onsen brieve alle die oude previlegien, hantvesten ofte 
gewoenten van te dijcken in de coggen ende quartieren voer
screven dragende directelick tegen dese onse nyeuwe ordon
nantie, die welcke wij willen ende· ordonneren onderhouden, 
geachtervolcht te worden ende huer volcon:en effect te sorteren 
in alle die punten ende articulen hiernaer verclaert, ende dit 
by manieren van provisien voer den tijt van vier jaeren naest
commende en ,achtereenvolgende, ofte ter tijt toe, dat by ons 
anders daerup geordonneert sal ·worden. 

I n den eersten zoe sal m en van nu voirtan ordonneren ende 
stellen vuyt elcken dorpe gelegen binnen die vier Noorder
coggen van toisterdijckgraefscip van W estvrieslant voersz. vier 
persoonen äaertoe nutze ende bequamste wesende, die genoemt 
zullen zijn dijckmeesters, die wekken zullen elcx int zijne 
haers dorps dijck van ryet ende wierum doen maken ende 
onderhouden, ende alle tguent dat by dijckgrave, heemraiden 
ende waerscippen van de landen daerup gekuert sal worden, 
te maken, beginnende ter date van dese , wel verstaende dat 
men die voersz . vier persoonen vermaecken ende vernyeuwen, 
off ende aenstellen sal , die selve ofte andere' na de beliefte 
ende goetduncken van den ghenen die hiernae daeraff last 
hebben zullen ende by dese gegeven sal worden dat te doene. 
Item zoe en zullen die voersz. vier persoenen, vuyt elcken 
dorpe gecoren als voersz. es, gheenen dijck oft werck by de 
hoope oft by vaken besteden te maken in geenre wijs, maer 
zullen aerbeitsluyden daer dagelicx toe hueren omme hare 
dachgelden ende daerinne te doen wercken alst van noode 
wesen sal in huerder tegenwoerdicheyt oft te minsten een van 
him, ende zullen voort geh ouden wesen sel ver t e coepen riet, 
wier, ij ser, hout ende alle tguent dat men daertoe b ehoeven 
sal ten meesten oerbore ende proffijte van den lande . Item 
dat niemant van nu voirtan sijns selfs dijck ofte dijcken van 
riete oft wier en sal moegen maken ofte doen maken up de 
verbuernisse van lijf ende goedt ofte ander peyne arbitraire 
naer de gelegentheyt van de saicke oft misdaet, omme die 
groote gebreken, die in voorleden tijden daervuyt int maecken 
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van de voersz. dijck gevallen ende gebuert zijn. Item ende 
waere by alzoe dattet gebuerde, dat eenige van de vier per
soonen vuyt elcken dorpe riet, wier, hout, ijser ofte anders 
oirbaerlick wesende aen den voersz. dijclc niet crigen en 
conden, oft dat eenighe quaet willende dat niet vercoepen 
en wilden, zoe zullen zij tnaeste ende tbeste oirbairlucxste 
ende proffijtelicxste hun daertoe dienende selve aenverden 
moegen ende doen nemen, omme die makinge ende onder
houdenisse van de voern. dijckagien sonder yemants weder
zeggen, ende dat betalen 1

) tot scattinghe van den dijckgrave, 
heemraden ende burgemeesters van Medenblick; ende waert 
saicke dat yemande, wie hij waere , hemlieden in haeren per
soonen oft anders met woerde oft wercken wederstonde oft 
belet dede omme dat is te hinderen, dat soude wesen uptie 
verbuernisse van hueren liven ende goeden jegens ons. Ende 
zoe wie van de voorsz. vier persoonen eenig uploop ofte hinder 
gebuerde omme zijnder voersz. officien wille ende dat niet 
aen en brochte binnen achte daghen aen den dijckgrave, dat 
soude wesen upte verbuernisse van thien ponden vuyt hoeren 
eygen goeden zonder eenich verdrach. Item zoe sullen die 
voersz. vier persoonen van elcken dorpe voren ende al voren 
gehouden wesen te doen maken al den voersz. riet ende wier
dijck, den quaetsten alzoe goet als den besten, ende alle cleyne 
vaken bringen tot groote vaken, ende gheene cleyne vaken 
gelijck in te leggen dan van thien roeden lanck daer die kuyl 
groot genouch is ende sulcx eyscht ofte lijden mach , ende 
op elck vack in geschrifte stellen die costen van dien tot dien 
eynde, dat den eygendom van elck vack dragen sal die cost 
van zijns selfs dijck ende niet meer. Item oft yemant was, 
die zijnen dijck langer bestedet hadde dan totten twaelf nachten 
van korsmisse lestleden, soe sal die voirvvarder daeraff voortan 
doot ende te nyet wesen ende sal voirtan staen in die handen 
van de vier persoonen als v0ersz. is. Item waert by alzoe 
dat eenich van de voersz. vier persoonen van de voersz. dorpen 
in gebreke waere den dijck van hoeren dorpen elck in de 
zijnen te maken, zoe dat zij by dijckgrave ende heemraden in 
boeten gewesen worden, dat sal den dijckgrave by roeden 
verhalen aen den geërfden binnen dien dorpe, die welcke 

1) Er staat: betalinge. 
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weder haer verhael hebben zullen an die vier persoonen voersz. 
Item dat die voersz. vier persoonen, elcx int zijne, gehouden 
zullen wesen, die oncosten van de voersz. dijck ende tloon 
van den aerbeyt in gescrifte te stellen oft e doen stellen van 
daghe te dage als men daeran werckende is, wie, waeromme 
ende wat zij betaelt hebben off daeroff schuldich zijn, ende 
daeroff die rekeninghe ende bewijs volmaect en gereet hebben 
alle jaere binnen die vier heylighe daghen van kersmisse, ende 
sullen huere r ekeninghe doen daerover geroepen die daer
over behoeren geroupen te zyne , te wetene eerst ::\Iedenblyck
kogghe upt sted~huys aldaer, daernae Hoochewoudercogge 
in der prochikercke van Hoichtwoude, daernae 'J\T oggernumer
k ogge upt stedehuys van Hoorne ende daernae Middelkogge 
t ot Zibekerspel in de prochikercken aldaer. Item zullen noch 
geordonneert ende gedeputeert worden by de steden hierna 
volgende, omme by ende over die voersz. rekening he te wesen 
ende die te hoeren vijff persoonen, te weten : een gedeputeerde 
van de stede van Haerlem, een van A msterdam ende van 
A lcmaer, een van Hoerne ende een van Medenblyck, ende men 
sal gheene rekeninghe doen noch sluyten dan int bijwesen van 
de voersz. v ijf persoonen, die welcke gehouden zullen wesen 
alle jaere binnen die twaelf nachten van kersmisse in de 
pleck en voersz. te commen tot alsulcken daghen binnen die
selfde twaelf nachten als den dijckgrave van Medenblyck, 
die den last daeroff hebben sal, den voersz. steden scriven 
ende beteykenen sal , ende aldaer die voersz. r ekeninghe te 
hoeren ende te sluyten sonder langer vertreck , ten waere by 
grooten noode van on~eder, zoedat men niet r eysen en 
mochten , in wekken gevalle zij gehouden zullen wesen ter
stont, dat voersz. onweder over zijnde, toe scriven van den 
voersz. dijckgrave aldaer te commen ende doen dat voersz. 
is. Item die rekeninghe aldus gedaen ende gesloten wesende 
elcx int zijne, zullen die voersz. vijf persoonen vuyt de steden 
metten vier persoonen ende notabelste van elcken dorpe 
omme slaen hoe vele dat elck mergen totten voersz. costen 
schuldich sal wesen t e gelden. Item den ommeslach aldus 
gedaen wesende, sal men openbaerlicke in de kercke van elcken 
dorpe doen kundigen, hoe vele elcke mergen lants daerinne 
te geven heeft, welcke gelden eenen yegelijck betalen sal 
ende zijn land vryen binnen acht dagen nae Sinte Pontiaens
dach daer navolgende oft binnen acht dagen naer 't slot ende 
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den ommeslach gekundicht zijnde , in handen van de voersz. 
vier persoonen van elcken dorpe , ofslaende ende cortende dat 
elck te voeren, omme de haestige costen te vervallen , by 
ommeslagh off anders betaelt sal hebben, welcken ommeslach 
oick om haestich werck te vervallen wij den voersz. vier 
persoonen van elcken dorpe, elck int zijne, daer des noot sal 
wesen, by dijckgrave ende heemraden oirloven te moegen 
doen in r edelicker wijsen; ende zullen alsdan de voers. vier 
persoonen geh ouden wesen eenen iegelicken t e betalen ende 
te voldo~ne van tguene dat zij schuldich zullen wesen van 
't voersz. werck ende huerer rekeninghe aengaende. Item 
ende indien dat yemant in gebreke waere van te b etalen 
tguens dat upte mergen omme geslagen sal zijn ten tijden 
als voersz . is, soe sal den dijckgrave terstont tot vermaninghe 
van de voersz. vier persoonen elck int zijne met twee heem
raden - oft meer gaen uptep dij ck ende aldaar 1) de penninghen, 
die dan daer gebreken, vuytleggen ende b etalen ende die 
weder heerlicken inpanden twee schat in gelde oft vier an 
pande nae vuytwijsen des dijcxrechts. Item soe sullen alle 
jaeren die dijckgrave, heemraden ende die vijf gedeputeerde, 
die alsdan gedeputeert zullen commen vuyten voersz. steden, 
volcommen macht h ebben te kiesen, t en eynde van der 
rekening he, sonder langer vertreck, vuyt elcken dorpe 
voersz. vier persoonen, h etzij die viere die tvorleden jaere 
geweest hebben oft eenige van hemlieden oft andere, die hun 
nut, oirbaer ende b equaem daertoe duncken ende wesen sullen, 
zonder yemants wederzeggen; welcke voersz. vier persoonen 
in elcke prochie geordonneert sal worden een redelick loon 
tot coste ende laste van den ingeërfden van elcken dorpe 
voersz. voer huere kommer, moyte ende aerbeit by den ghenen 
die de rekeninghe gesloten sullen hebben ende dat onder de 
correctie van onsen stadhouder , president ende raiden van 
Hollant, up datter questie comt van de tàxacie. Item en waert 
by alzoe dat die gedeputeerde van de voern. steden eenighe 
wercken ordineerde nut en oirbaer wesende tot onderhoudenisse 
en verzekertheyt van de voersz. dijck meer dan by dijckgrave 
ende waerscippe daerup gekuert waere, zoe zullen die voersz. 
vier p ersoonen van elck dorp die gehouden wesen te vol-

t) Er staat : ale. 
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commen ende te doen maken in alder manieren oft die by 
dijckgrave, heemraiden ende waerscippen van den lande gekuert 
waeren. Item ende want in voerleden tijden, zdnderlinge binnen 
vijf ofte zes jaeren harwaerts, vele twisten ende geschillen 
opgestaen ende geresen zijn ter causen van de dijckgraefscippe 
van Medenblyck, sprutende eensdeels van de verpachtinge 
van dien, daervuyt vele ende diverschen inconvenienten ende 
groote perikel ende gebreken gecommen zijn ende noch 
meerder commen mochten tot laste ende geheele verachteringe 
van de dijckaigen voerscreven, zoe hebben wij, om dese ende 
andere merckelicke redenen ons daertoe porrende, weder
roepen , af ende te nyenten gedaen, wederroepen ende doen 
aff ende te nyenten mits desen den dijckgrave nu zynde mits
gaders den pacht, die hij daeran heeft, gonnende ende con
senterende niet mijn, dat hij van zijnen redelicken costen, scade 
ende verlette daer duechdelick a:ff blijcken sal, redelick ende 
tamelick vernoucht ende gerecompenseert zij ; ordonnerende 
voorts dat van nu voirtan die gedeputeerden van de vijff 
steden voerscreven, te weten: Haerlem, Amsterdam, Hoirne, 
Alcmaer ende Medenblieck , metten heemraiden ende waer
scippen, makende tsamen thien stemmen, ende die principael 
last hebben zullen van de voersz. dijcken, van stonden aen 
ende ten ingaen van deese ordonnantie drie goede notabel 
mannen kiesen zullen van de nutsten , bequaemste ende hen 
in die werck best verstaende, die zij zullen connen vinden 
ende bedincken, welcke drie persoonen by hen aldus gecoren 
zij ons in gescrifte by naemen ende toenamen overzeynden 
ofte presenteren zullen, om by ons ofte onse raidt een dair
vuyt te nemen ende machtigen tot eenen dijckgrave van 
de voersz. quartiere voer dat toecommende jaer, welcke 
dijckgrave gehouden sal wesen onse brieven van commissie 
daeraff te nemen ende zijnen eedt te doen daer ende 
alzoe men gelijcken eedt geplogen heeft te doen, ·ende 
teynde van den jaere, ten dage dat men die rekeninghe van 
de voersz. dijckaige doen sal·, die voersz. vijf gedeputeerde 
metten heemraet ende waerscippen voerscr. zullen denselven 
dijckgrave mogen continueren, ofte van nyeux andere drie 
persoonen kyesen ende ons die overzeynden ende presenteren 
om een van dien te nemen ende institueren als voeren, zoe 
zij vinden zullen nuttelicx ende oirbaerlicst te zijne. Item 
dat die voersz. dijckgrave teynden van de voersz. jaeren ge-
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loent ende gesallarieert sal worden van zijnen dienste ende 
aerbeyde , by onsen rentmeester van Kennemerlant ende Vries
lant in der tijt wesende ende van de penninghen commende 
van de peynen ende bruecken, die hij ontfangen sal, ter taxatie 
ende ordonnantie van de luyden van onse rekeninghe in den 
Rage ende by ad,·yse ende goetduncken van de voersz. vijf 
gedeputeerde, heemraden en waerscippen ende naer gelegent
heyt ,-an zijnen dienste ende aerbeyde voerscreven, wel ver-
taende dat ten zelven dage, dat die voorsz. taxatie geschien sal , 

die yoersz. dijckgrave gehouden sal worden rekeninghe, bewijs 
ende relycqua te doene tot onse proffijte van alle die boeten 
ende brueckE:n, die hij vuyt saicke van de sel ven dijckgraef
scip ontfangen sal hebben. Item dat die sel ve dijckgrave 
duerende den tijt, dat hij tselve dijckgraefscip bedienen sal, 
oick gehouden wordt zijn residencie ende woenstadt te houden 
binnen der stadt van 1Iedenblieck ofte tot sulcke andere 
steden ende plaetse als die voersz. thien persoonen voir dbeste 
kiesen ende adviseren zullen, ende en sal die selve dijckgrave 
gheen openbaer taverne moegen houden. Item dat van nu 
voirtan die scou van aertwerck, die tot noch toe gelegen is 
geweest daechs nae Sin te Laurensdach, leggen ende wesen 
sal daechs nae Sinte Servaesdach in de maent van Meye, 
ende die scouwe van de nyeuwen wierum, die plach te zijne 
sdaechs na S in te Bavendach, sal voirtan wesen des daechs 
naer onser Vrouwen dach naeti vitatis in Septembri, ende den 
generaelen sch oudach, die plach te zijn des daechs nae A lder
heyligen, die sal voirtan wesen des daechs nae S inte Baven
dach. Item overmits die gebreken die dagelicx gebueren 
ende geschien , dat men den dijck niet en schouwet , dan van 
achte dagen tot achte dagen , so es geordonneert dat men 
die nootlicx te vaken van nu voirtan scouwen sal dach over 
dach, ende die eerste scoudach daervan sal geordonneert ende 
geset worden, als des gebuert ende noot is, by den dij ck
grave, heemraden ende gemeene waerscippen van den lande 
indien zij accorderen, .ende indien zij onderlinge niet en accor
deren, zoe sal den dijckg rave terstont ende zonder vertreck 
roupen ende b escriven die gedeputeerde van Hoerne ende 
:\Iedenblyck ende metten selfden gedeputeerden, heemraden 
ende waerscippen den eersten scoudach van alsulcke rtooturf
-tige vak en stellen ende ordonneren ende dach over dach 
be-comYen. Item, waert dat die voersz. vier dijckmeesters m 
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gebreck waeren van eenigen articulen van dese jegenwoerdi
ger ordonnantie te onderhouden ende te volcommen , die sul
len verbueren elcx thien ponden, zoe dijckwils als dat ge
buerde, vuyt haers selfs goet, ende bovendien naer gelegent
heyt des artikels, daeraff zij in gebreke waeren oft oick hoers 
gebreken, quaetwillicheyt oft negligencie arbytralijcken ge
corrigeert te worden. Item, als den dijckgrave vermaent wordt 
vuytleg te doen van de dijckmeesters, zoe sal die dijckgrave 
gehouden zijn vuytleg te doen vuyt dat dorp , daer die dijck
meesteren woenen ende dijckmeesters off zijn, behoudelick dat 
die dijckmeesters van tselfde dorp al sulckdanich recht hebben 
zullen up die onwillige persoonen ende hueren erven tot die 
zevende graet toe, als die dijckgrave up dat voern. dorp ge
had heeft. Item, waert saicke dat die dijckgrave vermaent 
worde van den dijckmeesters omme vuytleg te hebben ende 
dat niet en dede binnen acht dagen nae dat die dijckmeesters 
den dijckgrave vermaent hadden, zoe sal den dijckgraven 
verbueren, alzoe dijckwijlen als hij in gebreken waeren, thien 
pondt tot proffijt van ons, twelck die voers. dijckmeesters 
schuldich zullen zijn binnen veerthien daghen daerna te in
thimeren onsen procureur generael up gelijcke boeten van 
thien pondt. Item dat die scout ende scepenen van de dorpen 
den dijckgrave een goet cort recht tot allen tijden als zij 
versocht zullen worden ende r echtdach zijn sal, zullen doen , 
upte gewijsde boeten binnen sdaechs sonneschijn , up peyne 
van thien ponden te appliceren als boven. Item van nu 
voirtan el!- sal men geen stroo, stommel , hoy, oudt dackriet, 
lichte rietsoeden , noch alinge mollen , noch quaet erde, 
noch scelpen upten dijck brengen upte peyne van drie ponderi, 
vuytgesondert haestigen noot van inbrexsem oft tempeeste 
van de zee. Item dat men alle breucken terstont wijsen sal 
up die staende voet up elck vack ofte werck, dat men bevin
den sal t egens ende contrarie de kuere gemaect te zyne. 
Item dat die rij cdom van de drie koggen van Medenblycker
dijck, t e weten Hoichtwouderkogge, W oggernumerkogge ende 
Middelkogge allen jaeren kiesen sullen vuyt hueren pontbouck 
seven van de rijcxsten ende notabelste p ersoonen van huere 
kogge ende die presenteren den dijckgrave om h emraet te 
wesen voer dat jaer, daervuyt dieselYe dijckgrave kiesen sal 
een vuyt elcke kogge om h emraet te zijne, die hem oirbaer
licxste ende believen sal. Item dat die dijckgrave, heemrae-
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den ende die gedeputeerde van de vijff steden voernoemd 
alle jaere sullen kiesen vuyt elcken dorpe gelegen in die vier 
noorder koggen een man, die waerscip sal wesen een jaer 
lanck geduerende, nutste ende bequaemste daertoe zijnde, ende 
al die soe gecoeren een jaer lanc1c waerscip wesen ende 

nyemant anders. Ende die dijckgrave sal gehouden wesen 
die in rrescrifte te stellen ende te eeden. Item en sullen van 
nu voirtan die seventhien waerscippen van de seventhien dor-

e ,-an de voersz. vier Noorderkoggen , die int kueren elcx 
eene _temme pleg en te hebben ende zoe met veelheyt der 
":emmen die steden, die elcx maer eene stemme en hadden, 
-e oYerstemmen alst hun beliefde, niet meer stemmen ende 
hebben dan Yier stemmen , te weten elcke kogge met zijn 
dorpe te samen een stemme, ende die hemraden sullen tot 
alle tijden mede cueren ende maer een stemme t e samen 
hebben . ende die teden Yoern. oick elcx een stemme. Item 
"' die dijckgra -e gehouden zijn alle jaeren omtrent S inte 
Pie er dach ad Cathedram die voersz . steden ende heemraden 
te be-cri,·en tot ).Iedenblieck omme aldaer, nae tg h een dat 
Yoer-z is, te kiesen die waerscippen ende alzoe voort met die 
..,.edeputeerden, heemraden ende alsdan gecoren waerscippen 
e k euren dat aertwerck ende desgelijcx oick mede die wie

rum met dat rietwerck; die oick al te samen tot b escriven 
-an de dijckgrave gehouden zullen wesen te commen, ende 

die min te stemmen zullen die meeste volgen. Item alzoe 
d n die Yoern. steden, heemraden ende waerscippen te samen 
i : ·euren uilen hebben thien stemmen , waert dan by alzoe 

·ijff tegen vijff stemmen, zoe sal alsdan die dijckgrave 
eene _temme hebben ende geven m etten ghenen die hem sal 
duncken best ende proflij telij cxste t ot oirbair van den lande 
,.,, - temt te h ebben, ende anders en sal die dij ckgrave geen 
_temme h ebben. Item alle andere keuren behalven die twee 
principale k euren voorsz., die tot oirbair ende onderhoudenisse 
,·an den dijc1c soude moegen vallen ende gebueren, die sal die 
dijckgrave met die stede van Med enblick , heemraden ende 
waerscippen voersz. mogen k euren, wel verstaende altijt dat die 
heemraden te samen maer een stemme ende die dorpen gelegen 
in elcken kogge te samen een stemme hebben zullen, gelijck 
·oersz. is, ende in c1eyne saicken sullen die heemraden metten 

dijckgrave keuren moegen. I tem, waert by alzoe dat eenich van 
de Yier persoonen, vuyt eenich van de dorpen tot dijckmeesters 



gecoren, sieck ofte van huys waeren, soe sal die dijckgrave 
metten heemraden een ander dijckmeester in zijn stede kiesen 
ende stellen ter tijt toe dat die jerste gesont oft thuys waere; 
ende alle die voersz. v ier persoonen, tot dijckmeesters gecoren 
van hueren dorpen, sullen haeren eedt doen in handen des 
dijckgraefs alle dinck rechtverdich wel ende getrouwe lick te 
maecken ende naerstich te zijne. Item en sullen die vier 
persoonen gecoren dijckmeesters , indien zij haere penning hen 
hun comende van hueren exercicien ofte wercken lieten ver
jaeren, van die vierjaerde penning hen geen vuytleg hebb en , 
ten waere dat zij die persoonen, daeran hun sulcx r este , 
jerst int dijckrecht verwonnen hadden. Item soe en sal van 
nu voirtan nyemant, wie hij zij, schillen, zant oft schil pen 
moegen h alen tusschen den W ij som ende den driespronck up 
die verbuernisse van thien ponden tot b ehouff van den dijck
grave, scouten van Medenblick ende Abbekerck gelijck t e 
deelen, ende up die peyne daarenboven arbitralick gecorrigeert 
te worden, ende zullen die voersz. officiers om me dese boeten 
t e gecrigen met die overhant cabels, zeylen ende anckers 
vuyt die scepen , contrarie dinhouden van dit artikel doende, 
moegen halen om me die boeten daeran te verhalen, ende 
zullen niet min sulcke schillen , zant oft schil pen verbuert zijn 
overall waer zij commen tot des officiers van de plecken 
behouff. Item en sal die dijckgrave met nyemant dadingen, 
composen oft andere overcomste maken dragende tot qualick 
te dijcken oft eenige quaede dijcken oft eenig he plaetsen 
qualicken gemaect ombekeurt overgaen oft doer die vingeren 
zien, up arbitralijcken ten exempele van allen anderen gecorri
geert te worden. Item zullen die voersz. gedeputeerde van 
de vijff voorn. steden tot twee reysen ten beschrijven van den 
dijckgrave tot Medenblyck ende upten voersz. plaetsen, in 
manieren als voeren is , gehouden zijn te compareren ende te 
commen up die boeten van thien ponden half tonser behouff 
ende half tot proffijte van den dijckgrave; des wert die dijck
grave gehouden binnen drie weken de g h ene van de gedepu
teerden, die niet en compareerden , onsen procureur generaal 
van Hollant te overschriven ende te kennen te geven , ten 
eynde dat hij upte . non comparanten proc€deren ende de 
boeten affwinnen mach. Ende zullen die voersz. steden 
gehouden wesen totter voersz. bescherminge te zenden eenen 
burgemeester in der tijt zijnde off zijns gelijcx, ende sal die 
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_oe g esonden w ort by de v ier steden als H aerlem, A msterdam , 
_-\lcmaer ende Hoerne, h ebben elcx daechs als hij vuyt is van 
rremeyn lant in de vier Noorderkoggen geleg en twaelf stuvers 
daechs. Item dat voirtan die dijckmeesters ende w erckluyden 

bij den dijckmeester gehuert om tgemeyn w erck te maeckenen , 
gehouden zullen wesen te commen upten dijck des smorgens 
ten upganck van den zonnen ende tottes zonnes onderganck 
aldaer te bliven , ende zullen die selve dijck meesters ordonneren 
upten elfden dij ck bequame ende nutte persoonen omme te 
·ercken, te weten boven X VIIIe ende b enedep_ LXe jaeren , 

ende dit al upte b oeten van drie ponden soe dij ckwil als 
c ntrarie van dese gedaen sal worden . Item zullen die dij ck
mee ters, indien zij g heen aerbeyders en connen gecrigen, macht 
ende auctoriteyt hebben te b edwingen die persoonen die 
'rewoenlicken zijn te aerbeyden omme upten dijck te commen 
ae~beyden ende dat upte boete van drie p onden, die de dij ck
rrra\·e er::tont gehouden al sijn in te winnen ende hemlieden 
af e nemen met dijckrechte. Item dat nietmant met wagen 
ende paerden commen sal upten scoudach dijcken upten 
dijck upte verbuernisse van wagen ende paerden . Item dat 
nietmant eenich riet vuyt de vier koggen van tdijcgraefscip 
Yan ~Iedenblick voeren en sal upte boete van thien ponden 
ende daer en b oven arbitralick gecorrigeert te zijn. Ende 
want wij die selve onse ordonnantie onverbrok elick onder
houden willen h ebben , ontbieden , lasten ende bevelen onsen 
lieYen ende getrouwen neve den Grave van Egmondt, stad
houdere president ende andere onsen luy den van den R aide 
,-an Hollant, Zeelant ende Vrieslant, onsen dij ckgrave, heem
raden, waerscippen ende gemeene ondersaten van tdijckgraef-
cip van Medenblick in de vier Noorderk oggen , dat zij ende 

elck een van hun dese onse ordonnantie onverbrokelick en in 
al len hoeren form en, puncten, articulen ende inhouden getrouwe 
lick en de naerstelick onderhouden ende doen onderhouden 
sonder daertegens oft contrarie van dien te doen in eeniger 
manieren , uptie verbuerte van h ueren live ende g oeden oft 
a nderssins gecorrigeert te zijn naer de gelegentheyt van de 
aicken in exempele van de anderen, niet jegenstaende appel

lacie gedaen oft te doen , ende zonder prejudicie van diere 
oft eenige brieven t er contrarien van desen gegeven, want 
ons alzoe gelieft ende gedaen willen h ebben. _ 

D es toirconden wij h ebben onsen zegel hier an doen h angen. 



Gegeven in onse stadt van Mechlen den xen dach van l\faerte 
int jaer ons Heeren duysent v ijfhondert ende thiene ende van 
den rijcken van ons keyser te wetene van Germanien 't xxvste 
ende van Hongrien etc. 't xxrste, ende ondergeteyckent p. 
Imperatorum Margaretha. Ende upten ploy statt gescreven : 
B ij den Keyser ende mijnen Heere den Eertshertoge in hueren 
Raide, ende geteyckent: Haneton. 

Gecollacionneert tegens zijn oorginael by mij 
(geteek end) T. VAN DuLLCKEN. 

III. Extract uit 'teerste Jllemorzaelboeck gehouden b·l(/ lijden 
van Jltfi·. Arnoult Sandelz'n, Griffeer van den . Hove van 
rioüant' begz'nnende den . . . . ]\Tovembris A1tno x vc 
derthz'en ende daer te vooren ende eyndende den IX 
'January xvc XXIIIJ. 

Ordonnantie van Gestmerambocht. 

Achter volgende die commissie van den Hove van Hollant 
in date den xxren dach van Augusto Anno xvc ende achthien 
sijn wij Jasper L ievensz ende Gerijt l\'Iuylaert, Raeden in den 
selven Hove, getroucken des dijnsdaechs den lesten dach van 
A ug usto voirsz. up den dijclc van Geesterambocht, aldair wij 
gevonden hebben de dijckgrave mit zijn substituyt, die heem
raeden, mitsgaders oick die waerscappen van Geestmerambocht, 
mitten welcke, in presencie van den Heere van Scagen, wij 
achtervolgende onse commissie gesco uwen h ebben den dij ck 
voersz. ende die gebreecken van dien, gaende alsoe langes 
den dijclc tot up den dijck van die van Scagenkogge ende 
Nyendorper Kogge, ende hebben bevonden dat den dij ck van 
Geestmerambocht redelijcken wel gemaict was achtervolgende 
den k euren tot dien daige dairup geleyt, vuytgesondert dat 
zij int geheel den crabbendijck nyet gemaict en hadden als 
h em by andere commissarijssen geordonneert was, ende dat 
oick eenighe particulier persoonen boedtschuldich gewesen 
zijn, alsoe zij die voersz. keuren in anderen punten nyet vol
daen en hadden; ende vandaen gaende up den dijclc van die 
van Scagen hebben aldair gevonden die waerscappen ende 
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mit dien denselven gevonden gemaict mitten crabbendijck 
achtervolgende die voirsz. ordonnancie, vuytgesondert eenige 
particulier, die in boeten gewesen worden; ende vandaen 
gaende upten dijck van 't Nyeuwelant van Sinte 1VIartijns, 
Barsingerhoirn ende meest alden dijck van rTyeuwercogge, 1) 

mit die waerscappen van dien staende up heuren dijck, hebben 
densel ven dijck meest alsoe gerampeneert gevonden, dattet 
ons ende den anderen daer present zijnde dochten te zijn in 
groote perijckel omme mit sulcken dijck te commen in den 
winter, mits dat den selven dijck nyet gehadt en hebben 
heuren behoirlicke breete ende onder zeer vuytgevallen ende 
afgespoelt waren, in sommige plaetzen tot een derden deel, in 
sommige tot een vierendeel van den zelven dijck ende waren 
boeven, zoe wel van buyten als van binnen, zeer overgestreecken 
omme soe veel te breeder te schijnen; waeren daer oiclc luttel 
crappeldijcken gemaict ofte begonnen te maicken ende daer 
palen in stonden ende waeren in gheenre manieren gevolt 
noch gevonden 2

) alsoet behoirde; hebben oick gevonden dat 
den dijck in sommige plaetsen veel ende merckelijcken lager 
was dan in anderen plaetsen; soe dat wij by advyse van den 
voorgenoemde persoenen gelast hebben den wairscappen, dat 
zij up eenige plaetsen stellen souden paelen, nae den wekken 
men den voirsz. dijcken hoegen soude, ende hebben voirts by 
advyse als voeren op die nootelijcxste gebreecken geordon
neert ende gekuert die vier naevolgende punten omme die 
van stonden aen gemaict te worden. 

In den eersten, dat die waerscappen van Scagencogge en
de Nyendorper kogge van stonden aen sullen duersien beneden 
den dijcken van Scagen ende Nyendorper koggen, ende zoe 
wair zij bevinden quade vacken, daer kuylen ende andere 
gaeten onder zijn , die zullen sij van stonden aen up beeden 
ende sal die dijckgrave den eersten dijnsdag naer Bamisse 
schouwen uptie boeten als up geboden dijck staet . 

Item dat zij voor den selven schoudach lmeren dijcken 
maicken ofte doen maicken, soe dattet laechste zoe hooge is 
als tgemeen hoechste soe wel die overtoichten als die andere 
gemeen dijcken. 

r) Bedoeld zal wel zijn: Niedorpercogge. 
2) Lees: gebonden. 



Item dat alle oversteek werck ende angeclampt werck gheen 
dijck strecken en sal buyten noch binnen. 

Item dat, alsoe die dijck by den Keynse, leggende in Haringe
wael , binnen zeer steyl ofgaet, soe dat men hem van binnen 
nyet sonder groote cost g leuyen en mach, waer zij sullen 
die van Harinckhuysen huer crabbendijck hoogen up twee 
voeten kley hoich, om me al beschoudt te wesen ten voirsz. 
schoudage. Actum tot Scagen den eersten dach van Sep
tember anno xvc ende XVIIJ. 

Item welcke articulen ende punten wij gegeven hebben in 
geschrifte den dijckgrave omme die te doen publicheren ende 
achtervolgende dien te schouwen, ende dairnae hebben wij 
by advyse van den dijckgrave, zijnen substituyt ende den 
Heer van Scagen voersz. geconcipiert eenige andere punten 
ende articulen vuyten geenen die hier voertijts by den Heer 
van Dormans, Jan Benninck ende andere commissarysen up 
denzel ven dijck geordonneert zijn geweest ende die tsamen 
gelesen den heemraiden ende waerscappen hiernae genoempt, 
die welcke int selve genouch geconsenteert hebben, vuytge
sondert in den voerderinge ende anticipatie van de schoudagen, 
begerende dat wij souden willen heuren ouden schoudaigen 
laeten, andere ter contrarie seggende, dat die schoudaigen 
te laeten 1) zijn overmits die tempeesten, die jaarlicx v·rouger 
ende meer commen dan zij hier voertijts plaegen, welcke 
punten ende articulen hiernae volgen. 

Item in den eersten wordt gekeurt ende geordonneert, dat 
die dijcken van Crabbendam tot Kolhoeren sel men maicken 
ende hoegen gelijck vierkant tlaichste naer tgemeen hoichste 
ende beste van den dijck ende die breedte naer ouder gewoente. 

Item dat men oversteecken ofte anclampt werck voer geen 
dijck r ekenen en sal, noch voer dijck strecken en sal. 

Item alle dijcken zullen binnen dijcks van boven tot bene
den an den kandt van den watersloet lijnrecht gevult worden. 

Item dat alle vuyigevaelen dijck ende nyenwerck en sal 
men nyet min insetten dan een roedijcks tsamen up die boeten 
van drie pondt; des sal eenen yegelijcken, dies naebueren nyet 
reedt en is mit hem gelijck in te setten, die geheel roede 
mogen insetten ende sal daeroff betaelt 2) worden by taxacie 

r) Lees: te laat. 
2) Er staat: betaedt. 



van den dijckgrave ende heemraiden, ten waer dat binnen 
die roede lencte aen beyde zijde goeden vacken stonden, die 
nyet oirbairlijcken vuytgebroiken en waren, want alsdan sol 
men tusschen dien vac~en, mogen insetten min dan een roede 
zonder verbeuren. 

Item dat men in toecommende jair mit die keuren upgaende 
sal beginnen te maicken ende volmaicken een crabbendijck 
van Crabbendam off tot Kolhoiren toe, onder breedt wesende 
acht voeten ende boven zes, blijvende wesende vier voeten 
onder tcleywerck mit goet dijckwerck gemest; wel verstaende 
dat indien yemant zijn dijck bepaelen wil, die sal dat doende 
dairmede volstaen ende nyet gehouden wesen een crabben
dijck te maicken; wel verstaende oick dat dieghenen , die in 
voirtijden een crabbendijck gemaict hebben van minder breete, 
dat die nyet gehouden en sullen zijn tot dese kueren, ten 
ware dat eenighe merckelicke vacken vuytgevallen waren, 
die wekken zij in dien gevalle sellen gehouden zijn van 
nyeux up te maicken mit sulcke hoichste ende breete als 
voeren staet. 

Item indien yemant voor sijn dijck paelen gemaickt heeft, 
ende hij teynden den vnen jaeren verstelt l) wordt up een 
andere dijck, dair geen paelen en staen, zoe sal die geene 
die verstelt 1

) wort op die voirsz. bepaelde dijck, by taxatie 
van dijckgrave ende heemraiden betaelen den geenen die de 
paelen dair geslagen sal hebben. 

Item ende alsoe by 't maicken van de voirsz. crabbendijck 
die principaeldij ck zeer onderhouden wort ende gheen ofte 
luttel reparacie behouven en sal blijvende die crabbendijck in 
wesen, zoe en sullen die gheene die de dij eken angenomen 
hebben te maicken, nyet moe gen eysschen ghelt van den 
dijck te onderhouden, ten wair dat zij naer advenant van dien 
die crabbendijck maicken wilde tot discretie van den dijck
grave ende heemraiden. 

Item alsoe die dijck van borgers 2) tot Kolhoirn toe onder 
zeer hol is ende men dair nyet wel zoude moegen maicken 
eenen crabbendijck, overmits twater van de ebbe ende vloet, 
die daer dagelijcx compt, zoe is geordonneert dat men den 

r) Lees: verstoeld .. 
2) Lees: Barringers; zooals in het boek met opschrift: vVarmènhuizen. 



voirsz. dijck bepaelen sal, indien hij tot noch toe nyet be
paelt en is. 

Item dat men allen bepalingen wel gorden, bynden ende 
vollen sal upgaenden naer vuytwijsen die keure van de 
aertwercke. 

Item dat nyemant die strange buytens dijcx halen, delven 
ofte vuythalen sal r!aeder den dijck dan een roede up die 
boeten van zes scellinck. 

Item dat men geen riedt snijden, noch vuyten landen dra
gen en sal vóór oft naer die zonne op die verbuerte van drie 
ponden, mair die geene die riedt snijden \vil , sal tsel ve te 
kennen geven den eygenaer oft den dijckgrave binnen drie 
dagen ende binnen denselven drie dagen betalen uptie boe
ten voirsz., ten wair hij des eygenairs gemoede hadde , van 
welcke boeten sal die dijckgrave hebben die twee deelen ende 
die eygenairs een derdendeel. 

Item soe wat riedt gesneden wort, aen die westzijde van 
de borgers 1) zal betaelt worden twee stuvers die snees ende 
aen die oestzijde derdalve stuver. 
· Item in beyde die kogge zal men betaelen voor die riedt
zoeden van die roude 2

) een halve stuver, ende voir die groen 
zoeden van die roude ') een stuver, ende in Geestmerambocht 
tot taxatie van den dijckgrave ende h eemraiden. 

Item dat die geene die pretendeert recht te hebben tot die 
konijnen wesende in den dijck tusschen den ouden dijck van 
Scagen ende Sinte Maertins ende daeromtrent, geh ouden sullen 
zijn den zelven vuytevangen binnen den tijt van drie maenden 
nae die publicatie van desen; ende soe verre zij daervan in 
gebreecke zijn dat in toecommende tijden daer eenige konijnen 
nesten, soe wordt geconsenteert eenen yegelij cken zonder 
boeten ofte yet te verbueren die selve konijnen te vangen. 

Item dat men van nu voortaen denselven ouden dijck nyet 
en sal moegen boven offsteecken ofte haelen, noch daerinne 
delven, h ouwen ofte graven zonder consent van den dijckgrave, 
heemraeden ende wairscepen; wye contrairie doet , sal ver
bueren drie ponden ende van stonden aen sal die dijckgrave 
tot dies coste toestoppen. 

1) Lees: Barringers. 
2) Lees : roede. 
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Item dat zoe wat sonder consent als boven duer den ouden 
dijck voirsz. gehaelt, gedolven ofte gegraven wairt, h et zij 
omme spoyen in te leggen ofte water te uutslagen ofte losen, 
dat men tselve binnen een maendt nae de publicatie van dese 
vuytdoen, vallen 1) ende effenen sal tot hoichte van den ande
ren ouden dijcl( ende dat uptie peynen van thien ponden te 
verh aelen upten geenen, di e contrarie gedaen sal hebben, 
ende nyet min sal die dijckgrave tselve mogen stoppen tot 
coste van den onwilligen. 

Item dat men van nu voert aen die sloeten diepen ende 
wijden sal tot allen plaetsen clair m en mit aerdewerck ofte 
rietwerck an den dijcke comt, ten eynde dat men mit geladen 
schuyten aen den dijck varen mach; ende om dit te volbren
gen sal die dij ckgrave den schout ende scepenen elck int 
sijne bevelen alsoe den ondersaten t e gebieden ende te doen 
achtervolgen up die boeten van drie ponden jegens den dijck
grave te verbeuren ende die te innen nae dijckrecht. 

Item dat den eersten schoudach sal wesen den eersten 
dijnsdach in J unio omme te scouwen dat cleywerck viercandt 
nae zijn oude breeten , ende zoe wye zijn dij cl( alsdan na de 
keure niet gemaict en heeft, zal die dijckgrave nemen die oude 
boete ende nietmin den dijck doen maken naer dijckrecht. 

Item den tweeden schoudach zal zijn omme den andijck 2
) 

te bringen ten h alven dijcke ende sal oic schoudach gehouden 
worden den eersten dijnssedach n ar onser vrouwe h alve ougst 3). 

Item den derden schoudach zal wesen den eersten dijnsdach 
nae S inte Matheus in September ten wekken dage alle riet
dijcken wesen sal gelijck cley h oich wel gelast met slijck oft 
ander goedt werck; niet min indien clair naer eenige vacken 
zeer leelijcken ofgesoncken waren, zoe zullen die wairscappen, 
ofte dijckgrave ende heemraden by gebreke van den wair
scappen, tselve mogen k euren ende scouwen gelijck den dey
dijcl( ende dat up die oude boeten. 

Item dat men g heen schoudagen verlanghen sal mogen dan 
bij consente van den dijckgrave. 

Item dat die dijckgrave, heemraden, wairscappen ende 

r) Vullen? 
2) Aartdijck? 
3) Bij 's Hofs beschikking van 5 September 1519 is die weder naar oude gewoonte 

gesteld op Dinsdag na Bertelmei (2+ Aug.). 
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clerck noch nyemen van hemluyden en sal mogen dijckwerck 
annemen te maken of te repareren anders dan hueren eygen 
dijck up die boete van XVIJ ponden. 

Item dat nyemant, wye hij zij, 5al mogen annemen eenige 
dijcken te maken ofte repareren boven die ses roeden dijcks 
up die voirs. peynen ende boeten , mair clair onder sal hij ·wel 
mogen aennemen. 

Item zullen die wairscappen achtervolgende hueren eede 
gehouden zijn hueren kueren up den dijck te maken mit den 
dijckgrave of zijnen gemachtichde; ende zoe verde den dijck
grave ofte zijnen gemachtichde dunct, dat die wairscappen int 
maken derzelve k euren simuleren ende tot proffijt van de 
dijcken niet en keuren als zij schuldich zijn, sal tselve te 
kennen geven mijn h eere den Stadthouder, president ende 
raeden van Hollant omme dairinne te voorsien ende gedis
poneert te worden tot coste van de wairscappen ende welvaren 
van de landen alst behoort, ende oic ten ey:1de dat sulcke 
wairscappen arbitralicken mogen gecorrigeert worden nae ge
legentheyt van hueren delicten. 

I tem ende zullen die wairscappen gehouden zijn sulcke 
keuren, als b y hem in de manieren voors. gemaict zullen wor
den, te geven of te zeynden in handen van den dijckgrave of 
zijn gecommitteerde autentijck onderteykent bij een van de 
clercken ofte secretarijsen van de wairscappen ofte scepen
domme ende dat acht dagen eer die schoudach dienen sal, up 
die peyne van twee ponden te verbeuren bij den wairscippen 
in gebreken zijnde. 

Item zullen ·oick die heemraden die ordonnantie ende noch 
andre k euren bij den wairscappen ende andere tot proffijte 
van de landen te maken, onderhouden, ende in scouwen te 
wijsen ende achtervolgen up die boete van XVIJ ponden elck 
vuyt zijn eygen goet te verbeuren ende bovendien in arbitra
licken correctie , indien zij of yement van hem bevonden wer
den met yemant te simuleren of te collideren. 

Item dat alle eygenaers hebbende meer dan drie roeden 
dijcks te maken zullen voor elke drie roeden dijcks onge
maict verbeuren die gewoenlicke boeten, wel verstaende dat 
die poerters van Alcmair verbeuren zullen die boeten achter
volgende die oude gewoenten. 

Item dat die boeten van de eerste, tweede en derde sch ou
da e wesen zullen nair oude gewoente, ende indien die dijck 
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niet gemaict en is tellicke schoudage achtervolgende die k eure, 
soe sal die dijckgrave die besteden te maken van 's Heeren 
wegen nair dij ckrecht ; ende indien die dijckgrave ten tweeden 
ofte t en vuyterlicksten derde schoudage die zelve geramppe
neerde dijcken niet en hadde doen maken zoe behoort, sal 
den zelve dijckgrave · dairof gecorrigeert werden bij den 
Stathouder, president ende raden in Hollant, als men naer 
gelegentheit der sak e bevinden sal te behoeren. 

Item welke keure ende ordinantie, gemaict by ad,·ijse van 
den Heer van Schagen, Ysbrant van Rijck, dijckgrave, Cornelis 
Ackerman , onderdijckgrave van de voorsz. dijck, ende zijn 
gelesen in presentie van Jan J ansz., Gerbrant Gerbrantsz . , 
h eemraden, Pieter Gerijtsz. , Dirck \Villofsz. , Gerijt Gerijtsz , 
A driaen Mertsz., Geryt Oom, Reyer Jansz., wairscappen van 
Geestmarambocht, Mathijs Gerbrantsz. , Albrecht Heynez. 
wairscappen van Schagen, Cornelis Albrechtsz. ende Gerij t 
Dircsz., wairscappen van Barnigerhoorn, Claes Heynrijcxz. 
ende Claes Pietersz., waerscappen van Nyedorpercogge, Nan
ninck Willemsz., wairscap van Winckel, Adam Mairsz" heem
raet van Schagen, Cornelis Pietersz., heemraet van Winckel, 
Jan J ansz. schepenen van Scagen, Dirck Denijsz. ende Pieter 
Jansz. schepenen van Nyerop. 

Gehoirt raport van de commissarissen m dese sake 
geordonneert Mrs. Jasper Lievensz. ende Gerit Mulart, 
raidslieden van den Hove van Hollant, thof heeft dese 
ordonnantie geagreert ende geapprobeert mets desen in 
alle hueren punten. Actum den XIIJn September a0 XVc 
en XVIIJ. In kennisse van mij 

( Geteekend) A. s ,umELIN. 
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