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Inleiding 

De belangstelling om over de jacht te schrijven heeft door de eeuwen heen geva
rieerd. Veel geschriften over de jacht vinden hun oorsprong in tijden van maat
schappelijke onrust, in problemen rond de jacht zelf of in een sterke betrokkenheid 
bij de uitoefening van het jachtbedrijf. In Nederland zijn tamelijk veel publicaties 
verschenen. Eén van de oudste en historisch meest belangrijke is de publicatie van 
Meruia uit 1605, een overzicht van jachtplakkaten en het jachtbedrijf in het gewest 
Holland'. Vlak voor en tijdens de patriottische woelingen verschenen veel pam
fletten over de jacht. Vooral de polemische publicatie van Joachim Rendorp in 
1777 over hel jachtrecht in Holland riep heftige reacties op\ 
De jachtwet van 1857 heeft de gemoederen tot in de eerste decennia van de twin
tigste eeuw beziggehouden. Deze wet benadrukte de belangen van het jachtbedrijf, 
wat leidde tot verzet in kringen van de akker- en bosbouw. De problemen rond de 
jachtwetgeving gaf aanleiding tot een nieuwe publicatiestroom5. De belangstelling 
voor de uitoefening van de jacht in de negentiende eeuw en het begin van de twin
tigste eeuw leidde tot de oprichting van vaktijdschriften, als het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Jagtkunde en De Nederlandsche Jager, en de verschijning van 
vakboeken over onder meer de valkenjacht en de jacht met de meute4. Na de twee
de wereldoorlog is het aantal nederlandse publicaties over de jacht sterk toegeno
men, mede door de controverse tussen faunabeschermers en jagers'. 
Een bijzonder aspect van de nederlandse geschiedenis van de jacht en het wildbe-
heer vormen de jachtgerechten. Jachtgerechten zijn speciale colleges, belast met 

* Met dank aan dr. C. van Kalveer en drs. W. B. tlcins van hel Rijksarchief in de provincie Utrecht 
voor hun adviezen. 
P. G. F. P. N. Meruia, Placaten ende Ordonnancien op 't stuck vande Wildernissen ('s-Gravenhaee 
1605). 

: J. Rendorp. Verhandeling over het recht van de jagt (Amsterdam. 1777). 
'K. J. Frederiks, Jachtrecht (Middelburg. 1909); S. H/.n. Gratama, Wet tot regeling der dacht en 
Visscheiïj van den Uden Junij 1857 (Staatsblad no. 87), zoals die gewijzigd is hij latere wetten 
(Schoonhoven. 1905): E. Pelzcrs. 'Zoogdiergegevens in de "Verslagen van den Landbouw" 
1861-1900', Huid en Haar, 5 (1986) 102-108. 

4 H. Schlegel & A. II. Verster van Wulverhorst, Traité de Fauconnerie (Leiden. 1844-1853); W. L. van 
Warmelo. Achtel- de honden van de Koninklijke Veluwsche Jaehtvereeniging (Arnhem. 1901). 

? Zo kregen tegenstanders van de jacht in de jaren zeventig het eigen tijdschrift Argus. Een belangrijke 
historisch getinte jachtbibliografic is gepubliceerd door Lindner. Van Tulps hand verscheen onlangs 
een algemene jachtbibliografie. Voor het ons omringende Duitse gebied moeten nog genoemd wor
den de historische jachtoverzichten van Oost-Friesland en Noordrijnland-Westfalen. H. W. Eule, 'Die 
Jagdgeschichte Ostfrieslands', Zeitschrift für Jagdwissenschaft. VII (1961) 41-82: K. Lindner, 
Bibliographie der deutschen und niederländischen Jagdliteratur von 1480 bis 1850 (Berlin. 1976); 
M. Tulp. 'Bibliografie der Nederlandse jachtliteratuur'. in: Vademecum voor de jacht (Lelystad. 
1989) hfdst. 7; E. Ueckermann, Jagd- und Jagdgeschichte Nordrhein-Westfalen. Schriften des Jagd-
und Naturkundemuseums Burg Bruggen. Ill (Köln. 1979). 
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de berechting van personen, die jachtregels overtraden. Vanouds bestonden derge
lijke instellingen in de patrimoniale gewesten als colleges van houtvester en mees
terknapen''. 
Ten tijde van de Republiek functioneerden er diverse jachtgerechten. Voorbeelden 
zijn de jachtgerechten van Ameide, Tienhoven, de Nederbetuwe, het Vrije van 
Sluis, de Veluwe en Veluwezoom, Holland, Utrecht, Friesland en Groningen. Deze 
jachtgerechten verschilden vaak in organisatievorm, competentie, supervisie, 
samenstelling en uitgestrektheid van het ambtsgebied. Er is over jachtgerechten 
niet bijster veel gepubliceerd. In de dissertaties van Frederiks en Bloemers over de 
historie van het jachtrecht7 staat weinig vermeld over dergelijke instellingen. Ook 
het negentiende-eeuwse standaardwerk van Verster van Wulverhorst" over de 
nederlandse jachtgeschiedenis zwijgt er vrijwel over. 
Over het ontstaan en de achtergronden van de jachtgerechten liggen de overigens 
schaars voorhanden zijnde meningen niet zo ver uiteen. Fockema Andreae'' meent 
dat jachtgerechten vooral tot taak hadden de jacht als voorrecht voor enkele 
bevoordeelden te vrijwaren van ongewenste zaken. Hij beschouwt ze als instellin
gen met een standskarakter. De jachtgerechten konden jachtdelicten steviger, con
sequenter en nadrukkelijker dan gewone rechterlijke instellingen bestraffen. Bloe
mers'" ziet jachtgerechten voor wildbanen ontstaan, nadat de wildstand door 
menselijk handelen sterk is toegenomen en de gewone rechtsorganen niet meer 
capabel zijn voor de jachtrechtspraak. Kosters" is van mening dat, onder de opvat
ting van het jachtrecht als regaalrecht, de omvang van de jurisdictie en administra
tie van jachtzaken zodanig toenam dat separate organen voor de afhandeling nodig 
waren. Volgens Lisman-Schaap1- werd in het gewest Utrecht door een systeem van 
persoonlijke kwalificatie, nodig om te jagen, de administratie en rechtspraak te 
ingewikkeld. Dit leidde, aldus Lisman-Schaap, tot de oprichting van een speciaal 
gerechtsorgaan. 
Het gebrek aan gedrukte informatie over het jachtgerecht in het gewest Utrecht 
rechtvaardigt het publiceren van een beknopt historisch overzicht over deze rech
terlijke instelling. De nadruk ligt in deze bijdrage op het ontstaan, de organisatie 
en opheffing van het jachtgerecht. 

Ontstaan van het eerste jachtgerecht (1680-1702) 

Het jachtplakkaat van 11 oktober 1587 bepaalde, dat overtreders van jachtregels 
konden terechtstaan voor het Hof van Utrecht, schepenbanken of ridder- en mees
terknapen15. Volgens Ploos van Amstel14 zijn er echter geen ridder- en meesterkna-

" S. J. Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek (Amsterdam. I960 140. 
J. H. F. Bloemers. De ontwikkeling van hel jachtrecht en zijn toekomst bij de vorming van jacht-
schappen (Zutphen, 1933) 20; Frederiks, Jachtrecht. 

" A. H. Verster van Wulverhorst. Geschiedkundige aantekeningen over het jagtwezen sedert de vroeg
ste tijden (Amsterdam. 1840). 

" Fockema Andreae. De Nederlandse Staat, 140. 
"' Bloemers, De ontwikkeling van het jachtrecht. 20. 
11 J. Kosters, Eenige mededeelingen over Oud-Nederlandsch jachtrecht (Arnhem, 1910) 89. 
,: T. M. Lisman-Schaap. Inventaris van het archief van het jachtgerecht in de provincie Utrecht 1680-

1702: 1749-1795 (Utrecht. 1975) 2. 
" R. Fruin Th. Az., Catalogus van de archieven der Collégien die voor 1811 hinnen de tegenwoordige 

provincie Utrecht rechterlijke functiën uitgeoefend hebben (Utrecht. 1893) 247: J. van de Water. 
Groot Placaatboek 's lands van Utrecht (3 dln.: Utrecht. 1729) II, 424. 

'- J. J. A. Ploos van Amstel. 'Gerard Ploos van Amstel (1617-1695)', Jaarboek Oud-Utrccht 1984, 69. 
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pen benoemd. Pogingen, om in de jaren twintig van de zeventiende eeuw een col
lege van meesterknapen in te stellen, leden schipbreuk. Zelfs een positief advies 
van stadhouder prins Maurits aan de Staten van Utrecht baatte niet: "So wij dan 
gesien hebben dat deselve ordre conform sy met die alhier in Hollandt in train is. 
ende veel jaren gepractizeerd met notoiren dienst en de bevorderinge vande hout-
festerye in vougen dat wij vertrouwen indien aldaer geintroduceert ende na hare 
forme ende inhouden geobserveert wierde dat U. E. M. die daervan verwachte 
vruchten genieten souden, sijn derhalven van advis dat deselve niet dan tot mer-
ckelijk voirdeel vande wiltbane aldaer ingevoert ende onderhouden soude wer
den'15. In Holland sprak een apart rechtscollege van houtvester en meesterknapen 
recht in jachtzaken. Het Hollandse college stond model voor een eventueel 
Utrechts rechtscollege van meesterknapen. De Utrechtse houtvester, die werd 
benoemd door de stadhouder en bij het ontbreken van deze door de Staten van 
Utrecht, was na de stadhouder de hoogste provinciale jachtofficier. De houtvester 
had bij de Staten aangedrongen op de benoeming van meesterknapen, omdat hij 
ontevreden was over de onvoldoende afhandeling van jachtdelicten bij het Hof 
van Utrecht. Het Hof werd in 1619 nog als enige rechtsinstelling voor de vervol
ging van vergrijpen tegen de jachtregels genoemd"1. Vanaf 1645 , maar mogelijk 
reeds eerder, bracht de houtvester overtreders voor Gedeputeerde Staten'7. Dit 
werd in 1667 in een jachtplakkaat vastgelegd: 'dat den Houtvester alle overtreders 
[...] sal calangeren ende te recht stellen alleen voor onze Ordinaris Gedeputeerden, 
ende nergens anders',a. 

Begin 1677 stuurde stadhouder Willem III. tegelijk met onder meer het aanstel-
lingsbericht van een nieuwe luitenant-opperhoutvester en een concept-jachtordon-
nantie, een concept-instructie voor de instelling van een jachtgerecht aan de Staten 
van Utrecht". De geëligeerden (de vertegenwoordigers van de vijf kapittels in de 
Staten) waren niet ingenomen met een afzonderlijk jachtgerecht, omdat de juris
dictie van Gedeputeerde Staten kwam te vervallen 'ende omdat door de nieuwe 
maniere van rechtspleginge veel moeijten ende onlusten te wachten staen"11. De 
ridderschap had geen bezwaren. Dit was niet zo vreemd, omdat op mondeling ver
zoek van Willem III in oktober 1676 leden van de ridderschap de concept-jacht-
wetgeving hadden ontworpen'1. Het meeste verzet kwam van de stad Utrecht. 
De vroedschap had de burgemeesters en gecommitteerden ter besogne opgedragen 
andere Statenleden te overtuigen 'bij alle cragtige ende efficacieuse redenen, daar 
en sulx 't behoort te versorgen dat worde gebleven bij 't oude gebruick ende prac-
tijke'22. Hun bezwaren richtten zich, naast het verlies van eigen privileges en vrij
heden, tegen het feit dat 'de heren ordinaris Gedeputeerden souden werden ontset 
van de geheele judicature over de jacht en wiltbane'25. Bovendien hadden zij 

' Rijksarchief van Utrecht (RAU). Staten van Utrecht (Staten). 264-111. brief 27 juni 1621 en 231-12. 
resolutie 29 juni 1621. 

16 Fruin, Catalogus van tie archieven. 247; Ploos van Amstel, 'Ploos van Amstel'. 69. 
'" Ploos van Amstel. 'Ploos van Amstel'. 69. 
" Van de Water. Groot Placaatboek, II, 403. De stad Utrecht heeft zich overigens tegen de criminele 

jurisdictie van Gedeputeerde Staten verzet, RAU, Jachtgerecht, 36. blz. 6. Vgl. A. Matthaeus, De 
jure gladii tractatus et de toparchis qui exercent id in dioecesi Ultra jectina (Leiden, 1689) 530-531. 

'" RAU, Staten. 48. De toevoeging 'luitenant' duidt op ondergeschiktheid aan de stadhouder, die in een 
aantal provincies de functie van opperhoutvester bekleedde. 

:" RAU, Staten. 232-39, resolutie 28 februari 1677. 
:| RAU. Staten. 731-6, resolutie ridderschap 31 oktober en 6 november 1676. 
" Gemeentearchief Utrecht (GAU), stad II. 16. 
11 RAU. Staten. 232-39. resolutie 28 februari 1677. 
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bezwaren tegen de hoge kosten van de toekomstige jachtorganisatie. Ook in de 
jaren twintig van de zeventiende eeuw had de stad zich gekeerd tegen de instelling 
van een apart rechtscollege van meesterknapen voor jachtzaken24. De stadhouder 
week echter niet af van zijn opvatting over de instelling van een jachtgerecht: 'wij 
oordeelen, dat de judicature voors. beter ende gevoeghelijcker sal können werden 
waergenomen bij een Collegie daertoe expresselijck vacerende, dan bij hooghge-
melte Heeren Gedeputeerden, met vele andere saken van verscheijdene nature 
ende hoogher importantie gedurigh geoccupeert zijnde, gelijck U. Ed. Mo: kenne
lijk is, dat sulx inde naburige provintien mede werd gepractiseert'25. 
En passant benoemde hij in afwachting van publicatie vijf adellijke raden voor het 
jachtgerecht. De stad Utrecht bleef in haar verzet volharden26. Uiteindelijk duurde 
het nog tot 25 maart 1680 voor de publicatie van het jachtplakkaat en de instructie 
voor het jachtgerecht er kwam27. De instructie voor het jachtgerecht was door het 
verzet op enkele essentiële punten, zoals samenstelling en beroepsmogelijkheid, 
gewijzigd. Utrecht en Amersfoort lieten, gesteund door Rhenen, in de Staten
vergadering van 25 maart 1680 aantekenen, dat de criminele jurisdictie over hun 
inwoners als van oudsher zou blijven2". 

Oranjepolitiek 

Welke redenen had Willem III voor de instelling van een Utrechts jachtgerecht? 
Willem III had door het regeringsreglement van 1674 grote invloed in de Utrecht
se politiek gekregen. Hij benoemde sindsdien vele hem gunstig gezinde lieden in 
stedelijke en provinciale bestuursinstellingen. Institutionele veranderingen voerde 
hij evenwel niet door. De enige uitzonderingen lagen op het gebied van de jachtin-
stituties. Ook in Gelderland had de stadhouder via het regeringsreglement van 21 
februari 1675 laten bepalen dat er een apart jachtgerecht voor het kwartier van 
Veluwe zou komen21*. 
Willem III was bezeten van de jacht, waaraan hij veel van zijn vrije tijd besteedde. 
Hij bezat tal van jachthuizen. De Oranjes verlegden in de zeventiende eeuw hun 
voornaamste jachtactiviteiten van Holland en de baronie van Breda naar het 
Utrechtse, maar vooral naar Gelderland. De belangrijkste reden hiervoor was wel 
de achteruitgang van de wildstand in Holland in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw'". Vóór 1636 waren de wilde zwijnen en reeën in Holland grotendeels ver
dwenen'1. Alleen in het Gooi kwamen tot het einde van de achttiende eeuw nog 
wilde zwijnen voor22. Enkele Gooise gemeenten gingen in 1772 vanwege wild
schade zelfs over tot het betalen van een gouden rijder voor een geschoten wild 

:4 Ploos van Amstel, 'Ploos van Amstel', 69. 
35 RAU. Staten, 278-6. brief 15 maart 1677. Den Haag. 
:" GAU. stad II, 16. RAU. Staten. 232-39. resolutie 21 mei 1679. Matthaeus. De jure gladii, 532-535. 
" RAU. Staten. 232-39. resolutie 25 maart 1680. RAU. Jachtgerecht. 5. Van de Water. Groot 

Placaatboek, 11. 404-410. 425-426. 
:" RAU, Staten. 232-39. 
:" A. J. Maris. Inventaris van het archief van het jachtgericht in Veluwe en Veluwezoom (Arnhem, 1963) 

1. 
'"' L. van Evcrdingen. Het Loti, de Oranjes en de jacht (Haarlem. 1984) 26-104. 172. 
!l A. E. H. Swaen. Jachtbedrijff, naar liet handschrift in de koninklijke bibliotheek te 's-Gravenhage 

(Leiden, 1948)7. 
5: J. de Rijk. 'Geschiedenis van het wilde zwijn (Sus scrofa) in Nederland'. Huid en Haar, 6 ( 1987) 20. 

Streekarchief Het Gooi. Gemeentearchief Hilversum. 60-1. 
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Stadhouder Willem III tijdens de jacht op wilde zwijnen. Schilderij door Dirk Maas, 1693. Apeldoorn. 
Rijksmuseum Paleis Het Loo. Foto: A.W.W. Meine Jansen, Baant 

zwijn. Over de ontwikkeling van de edelherten (roodwild) in Holland bestaat geen 
communis opinio. Brouwer meent dat het roodwild omstreeks 1750 in de duin
streek was verdwenen. Maar volgens Jelles was het edelhert in de duinstreek rond 
Heemskerk in de loop van de zeventiende eeuw uitgestorven, wellicht al in het 
midden van die eeuw. Volgens Belonje is het niet uitgesloten dat rond 1650 nog 
roodwild in de Kennemer bannen huisde'"'. Regelmatig hebben de Oranjes grof-
wild, uit het buitenland afkomstig, in de Hollandse duinen laten uitzetten. De dam
herten, in de jaren negentig van de zestiende eeuw ingevoerd uit Engeland en uit
gezet in het Haagse Bosch, deden het aanvankelijk goed, maar hun aantal was in 
1635 gering geworden'4. De achteruitgang van het grofwild in Holland kwam 
vooral door het verdwijnen van geschikte leefterreinen door cultiveringsactivitei-
ten, bestrijding van wildschade, overbejaging en stroperij. 
Vanaf de zestiende eeuw werd het verspreidingsgebied van het grofwild (edelher-

•" J. Belonje. 'Hertenjacht in het Noord-Kennemerland'. Holland. 11 (1979) 166-167: G. A. Brouwer. 
'Enige historische bijzonderheden over het edelhert in Nederland en een beschouwing over de 
Veluwse edelherten als natuurbeschermingsobject', in: In het voetspoor van Thijsse (Wageningen, 
1949) 214; J. G. J. Jelles. Geschiedenis run het beheer en gebruik ran het Noordhollandse 
Duinreservaat, Mededeling Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur, dl. LXXX-
VII (Arnhem, 1968) 38. 

M B. E. J. Litjens en E. Pelzers. 'Het damhert Cervus datna in Nederland'. Lmra. 31 (1988) 132-144. 
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Stilleven met hert en zwijnkop, 1646. Schilderij door Frans Snijders. Amsterdam, Rijksmuseum. Foto: 
Rijksmuseumstichting. 

ten, reeën, wilde zwijnen) in Nederland langzaam kleiner35. Op de Veluwe en de 
Utrechtse Heuvelrug vond in de tweede helft van de zeventiende eeuw vanuit de 
buitenplaatsen van de Oranjes veel bebossing plaats, vaak voor jachtdoeleinden*. 
In Utrecht hield het grofwild nog tot omstreeks 1800 stand". De verplaatsing van 
de jachtactiviteiten naar Utrecht en Gelderland en de daarmee verbonden aankoop 
van jachtterreinen en -huizen door de Oranjes kan een belangrijke overweging zijn 
geweest voor prins Willem III om jachtgerechten in deze gewesten in te stellen. 
In 1680 werd door het nieuwe jachtplakkaat het aantal gekwalificeerden tot de 
jacht sterk beperkt38. Tot de jacht gerechtigd waren vanaf 1680 de geëligeerden. de 
proosten en dekens van de vijf kapittels, de edelen, schout, burgemeesters, raden 
en vroedschappen van de stad Utrecht, de schouten en de regerende burgemeesters 
van de steden Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Montfoort. de president 
van het Hof van Utrecht en anderen, die hun kwalificatie konden aantonen™. 
Volgens Kosters en Lisman-Schaap nam door dit type regels de administratie en 
jurisdictie zulke vormen aan. dat de overheid het nodig achtte afzonderlijke orga
nen in te stellen, zoals dat reeds lang in Holland het geval was4". Een effectieve 

" E. Pelzers en J. H. de Rijk. 'De geschiedenis van de ree in Nederland', Natura. 85 (1988) 8-12: E. 
Pelzers, 'Het wilde zwijn Sus scrofa in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog'. Lutra. 31 (1988) 
145-146: De Rijk. 'Geschiedenis van het wilde zwijn'. 18-23. 75-76. 

" J. D. Harten. 'Het landschap in beweging', in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, V (Haarlem 
1980)61-62. 

" Pelzers en de Rijk, 'Geschiedenis van de ree'. 8-12: Pelzers. 'Het wilde zwijn in Nederland'. 145-
146; De Rijk. 'Geschiedenis wilde zwijn'. 75-76. 

is Kosters. Oud-Nederlandsch jachtrecht. 83-84: Ploos van Amstel. 'Ploos van Amstel'. 69. 
" Mattheus. De jure gladü, 536. 

Lisman-Schaap, Inventaris jachtgerecht, 2: Kosters. Oud-Nederlandsch jachtrecht. 89. 
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controle op de uitoefening van de jacht en een enigszins organisatorische gelijk
schakeling met andere gewesten zal daarbij zeker een rol hebben gespeeld. 

Organisatie en jurisdictie van het eerste jachtgerecht van Utrecht (1680-1702) 

Het eerste Utrechtse jachtgerecht (1680-1702) bestond uit een luitenant-opper-
houtvester, een vertegenwoordiger uit de geëligeerden, vijf riddermatigen (later tot 
drie teruggebracht) en een regerend burgemeester van de Utrecht, allen benoemd 
door de stadhouder. Reeds in 1677 had Willem III een vijftal edelen aangewezen 
als raden voor het jachtgerecht. De luitenant-opperhoutvester zat het gerecht voor 
en had het recht het college te beschrijven (samenroepen). Bij de beraadslagingen 
over het vonnis had hij geen stemrecht. De raden beslisten over het vonnis; ze 
functioneerden als rechters. De adel had met een vertegenwoordiging van vijf 
respectievelijk drie raden een overheersende rol in het jachtgerecht. Dit was in 
Gelderland ook het geval. Het jachtgerecht van Veluwe en Veluwezoom bestond in 
de periode 1675-1702 uit een jagermeester en vijf adellijke raden, door de stad
houder benoemd uit de jonkers van het Veluws kwartier41. 
De raden 'sullen genieten voor hare vacatie de somme van ses guldens 'sdaegs', 
die gefinancierd werd uit de opgelegde boeten. Bij absentie of te laat komen 
betaalden de raden een boete. Zo had de luitenant-opperhoutvester. Jan Willem 
van Nassau, heer van Zuilenstein, op 21 november 1682 'in de bus geleyt voor dat 
deze mael te laet quam ende op de laeste vergaderinge absent is geweest twee sil-
verc ducatons' '2. Het gerecht had zitting binnen de stad Utrecht in één van de ver
trekken van de Statenkamer. De secretaris van de Staten was tevens secretaris van 
het jachtgerecht. De kosten van het secretariaatswerk konden niet op het gewest 
verhaald worden. Verder beschikte het rechtscollege nog over een deurwaarder. 
Het jachtgerecht bezat in jachtaangelegenheden zowel civiele als criminele juris
dictie binnen het gewest. Zittingen, waar civiele zaken behandeld werden, vonden 
volgens de regels tweemaal per jaar plaats, maar de betrokkenen konden hiervan 
afwijken. Het college sprak bij de aanwezigheid van minimaal vier raden recht in 
civiele zaken. Criminele zaken dienden zo vaak als de luitenant-opperhoutvester 
nodig vond. Voor het uitspreken van een vonnis in een criminele zaak was de aan
wezigheid van het gehele college vereist. Vonnissen tot zestig gulden waren 
onherroepelijk. Voor uitspraken boven zestig gulden was beroep mogelijk bij de 
Gedeputeerden van de Staten. De bevoegdheid van het jachtgerecht om recht te 
spreken in zaken van jachtovertredingen geconstateerd binnen de hoge heerlijkhe
den heeft geleid tot enige discussie en problemen. De eigenaren van de hoge heer
lijkheden hebben getracht te bewijzen dat hun de jurisdictie over jachtzaken toe
kwam, maar de Staten van Utrecht erkenden de aanspraken niet. De Staten 
verklaarden in 1693 dat de hoge heerlijkheden geen eigen jurisdictie bezaten in 
jachtzaken4'. De rechtspraak over jachtdelicten en -overtredingen in Soest. Baarn, 
Ter Eem. Eemnes Binnendijks en Buitendijks, de hoge heerlijkheden van prins 
Willem III, was evenwel in 1675 opgedragen aan een speciaal voor deze heerlijk
heid ingesteld hoog gerecht44. 

41 Maris, Inventaris jachtgerichi Veluwe . 1. 
4: RAU, Jachtgerecht. 5. 
" Fruin. Catalogus van de archieven. 248. RAU. Staten. 232-45. resolutie 7 februari 1693. 
" Fruin. 'Inventaris van de archieven". 248. 
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Het jachtgerecht was niet bevoegd in jachtbestuurlijke zaken. Dit bleek onder 
meer uit het antwoord, dat het stadsbestuur van Wijk bij Duurstede in 1682 kreeg 
op een verzoek haar inwoners permissie te verlenen om vogels in fruitboomgaar-
den te schieten. Het jachtcollege achtte zich niet bevoegd om de jachtordonnantie 
op dit punt te wijzigen45. 

Het tweede jachtgerecht van Utrecht (1749-1795) 

Vrij snel na de dood van Willem III op 19 maart 1702 kregen een aantal gecom
mitteerden van de Staten opdracht om na overleg met de luitenant-opperhoutves-
ter, Joost Taets van Amerongen, heer van Natewisch, een advies te formuleren 
over de jachtwettelijke situatie in Utrecht*. Naar aanleiding van hun advies werd 
in de Statenvergadering van 16 augustus 1702 besloten het jachtgerecht op te hef
fen en de oude situatie van vóór 1680 te herstellen. De jurisdictie over jachtaange-
legenheden kwam weer terug bij de Gedeputeerden van de Staten. De verandering 
van de jachtwetgeving was niet verwonderlijk, want er heerste hierover veel 
onvrede in Utrecht. De vijf kapittels hadden grieven tegen de regeling van het 
jachtrecht. Zij vroegen vrijwel meteen na de dood van de koning-stadhouder aan 
de Staten om herstel van hun oude jachtrechten47. Mogelijk bestond bij de heren 
van Zeist-Driebergen, Renswoude, Hagestein, Uangerak en Amerongen dezelfde 
ontevredenheid4". Hun aanspraken op een eigen jachtrechtspraak waren immers 
indertijd door de Staten afgewezen. De stad Utrecht had vanaf het begin al bezwa
ren gehad tegen het jachtgerecht. 

In 1749 achtte stadhouder Willem IV het nodig wederom een jachtgerecht in 
Utrecht in te voeren. Het stadhouderschap was in 1747 hersteld en de stadhouder 
had door de herinvoering van de regeringsreglementen vrijwel onbeperkte politie
ke macht in Utrecht gekregen. Het nieuwe jachtgerecht was in hoofdlijnen geba
seerd op dat van koning-stadhouder Willem III4". Binnen enkele weken kondigden 
de Staten de nieuwe instructie af. Reeds enkele maanden daarvoor was een nieuw 
jachtplakkaat in werking getreden5". Beide verordeningen werden snel en zonder 
enig noemenswaardig verzet door de Staten aanvaard. Het jachtgerecht bezat 
zowel de criminele als de civiele jurisdictie in het gehele gewest. In 1750 werd het 
ambstgebied echter ingekrompen. Willem IV stelde voor zijn eigen hoge heerlijk
heden van het Gooi, Soest, Soestdijk, Baarn, Ter Eem, Duist, De Haar, Zeven
huizen en Eemnes een eigen jachtgerecht in51. De opmerking van Fruin en Lisman-
Schaap dat het jachtcollege in 1750 de criminele jurisdictie kwijt raakte aan het 
Hof van Utrecht en de stadsgerechten is niet juist. Het nieuwe jachtplakkaat van 
18 september 1750 bepaalde, dat de procureur-generaal van het Hof van Utrecht 
en de officieren van de stadsgerechten werden ingeschakeld bij de criminele 
rechtsvervolging 'om het recht van den Lande te bewaren'52. Alle overtreders van 

45 RAU, Jachtgerecht. 1. 
'" RAU, Staten. 232-50. resolutie 27 april 1702. 
; Ibidem. 
:N RAU. Staten. 467. 
" RAU, Staten. 234-69. lappen-resolutie, brief 28 juli 1749. 
"' RAU. Staten. 232-95. 
" RAU, Jachtgerecht. 38. Fruin. Catalogus van de archieven, 248. 
' : RAU, Jachtgerecht, 61. Artikel 8 van de instructie van het jachtgerecht (1749) had reeds een soortge

lijke strekking. 
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Kaart van de wildbaan van Paleis Soestdijk, 1717. Tekening door W. de Roy naar B. de Roy, 1697. 
RAU. St. Jan. 205-5. Foto: RAU 

het jachtplakkaat, "t zij civiel of crimineel', moesten echter voor het jachtgerecht 
verschijnen. Bij uitspraken in criminele zaken diende het gehele rechtscollege aan
wezig te zijn. Ten tijde van Willem III mocht het Utrechts jachtgerecht ook civiele 
en criminele zaken behandelen. Volgens de instructie van 1680 diende dagvaar
ding van bekeurde personen in de steden te geschieden 'met kennisse van den 
Hooft-Officier' (schout) en de uitvoering van een vonnis met 'kennisse en assis
tentie' van de plaatselijke schouten van zowel steden als plattelandsgemeenten. De 
instructie van het tweede jachtgerecht (1749-1795) schreef bij de uitvoering van 
een civiel vonnis voor, dat de stadsschouten op de hoogte moesten worden ge
bracht. Ook militairen dienden zich voor een jachtvergrijp voor het jachtgerecht te 
verantwoorden5'. 
Het Utrechtse jachtgerecht bestond uit een luitenant-opperhoutvester, die het col
lege voorzat, en vijf raden, rechtsprekende leden. Twee raden waren afkomstig uit 
de geèligeerden, twee uit de ridderschap en één uit de vroedschap van de stad 
Utrecht54. De stadhouder benoemde de leden van het jachtrecht. In 1759, tijdens de 
minderjarigheid van Willem V, stelden de Staten van Utrecht Gijsbert Jan van 
Hardenbroek, heer van Bergesteyn, aan tot jachtraad. Ze hielden daarmee vast aan 
de oude, door Willem IV vastgestelde, samenstelling van het college55. De stad
houder, meestal tevens opperhoutvester, had ook in andere gewesten grote invloed 
op de samenstelling van de jachtgerechten. In Groningen en de Ommelanden wer
den de luitenant-houtvester en zes meesterknapen van het provinciaal jachtgerecht 
door de stadhouder aangewezen*. In het jachtgerecht van Veluwe en Veluwezoom 

53 RAU. Jachtgerecht. 27. 
** RAU, Jachtgerecht, 45. 
55 Ibidem. 
56 W. J. Formsma, De archieven van de Hoge Justitiekamer in Groningen en andere gewestelijke rech

terlijke instellingen tot 1811 (Groningen, z. j.) 215: 'Jachtwet 1752'. Westerwolde, 4 (1983/84) 98-100. 
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F. C. R. van Reede. 1743-
1808. luitenant-opperhout-
vester. Schilderij door M. F. 
Quadal, 1793. Foto: Stich
ting Iconografisch Bureau. 

benoemde Willem IV in 1750 twee burgemeesters van Arnhem en Harderwijk als 
raden om de steden enige invloed te geven57. Daarnaast hadden nog zitting een lui-
tenant-opperhoutvester en drie andere raden. 
Veel jachtgerechten beschikten over een fiscaal, een secretaris of andere functio
narissen. De fiscaal van het Veluwse jachtgerecht diende naast de reguliere taken, 
zoals het invorderen van de boeten en breuken en het dagvaarden van de overtre
ders, ook hondekoren (tiendkoren tot voeding van de honden van de heer) en 
andere inkomsten aan het jagermeestersambt verbonden te innen. Het Utrechts 
jachtgerecht bediende zich van een deurwaarder, een secretaris, een advocaat, een 
procureur, twee onder-houtvesters en jachtopzieners5*. 
De jachtopzieners (koddebeiers, oppassers, schutten) gaven hun processenverbaal 
aan de procureur. Deze verwerkte de verbalen tot exploiten, om ze te overhandi
gen aan de deurwaarder. De advocaat van het jachtgerecht kreeg hierover van de 

•" Maris, Inventaris Jachtgericht Veluwe, 2. 
*' Tegenwoordige staar der Verenigde Nederlanden, provincie Utrecht, deel II (Amsterdam. 1758) 275. 
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Figuur 1. De omvang van 
de schaapskuddes van her
ders, die dooi- her jachtge
recht veroordeeld werden 
wegens illegale beweiding, 
(RAU, huisarchief Ame-
rongen, I-643a). 

procureur bericht. De deurwaarder dagvaardde de overtreders zo veel mogelijk 
zelf aan huis, zeker in de stad Utrecht. Woonden ze te ver af, dan mocht dit ook 
geschieden door een pander van het Hof van Utrecht, een bode van de Staten of 
een beëdigd schutter5'. De procureur zorgde ervoor dat na de dagvaarding de zaak 
op de rol kwam en de leden en secretaris van het gerecht geïnformeerd werden. 
Ook de advocaat diende ten minste veertien dagen voor de rechtszitting op de 
hoogte te worden gebracht en zijn conclusie op de rol te komen. Binnen acht 
dagen na de rechtzitting diende de procureur ter secretarie de veroordelingen te 
lichten en wederom binnen acht daaropvolgende dagen aan de deurwaarder te 
overhandigen60. De deurwaarder zorgde binnen twee maanden voor de executie 
van de sententies. 
Veel veroordeelden behoorden tot de onvermogende klasse van de bevolking en 
werden vaak veroordeeld wegens stroperij of het bezit van ongeknuppelde hon
den. Een achttiende-eeuwse passage uit een aantekening van het jachtgerecht, 
geeft hiervan een indruk: 'Terwijl de stroperijen meest door onvermogende wer
den geexerceert en dat sulks van dag tot dag toeneemt na mate dat er meer wilt is 
zoude het seer tot ruine van de jagt streckken en ook gansch niet met de billijkhijd 
over een komen indien de vermogende gestraft en deze door de vingers souden 
gezien worden; men zoude können zeggen deze doen het uijt gebrek, maar de 
ondervinding heeft van ouds geleert dat die nog iets hadden, soo ras sij sig daaraan 
overgegeven hebben, aan het suijpen zijn geraakt en tot zoo grote armoede zijn 
vervallen dat vrouw en kinderen genoegsaam naakt hebben laten lopen en bijna 
van honger vergaan'"1. Ook jagers (weilieden) buiten dienst maakten zich geregeld 
schuldig"aan stroperij. In oktober 1761 verscherpte de overheid de regels hierte
gen. Het jachtgerecht deed in 1750 een beroep op het gerecht van Amersfoort om 
assistentie van de hoofdofficier of diens vervanger bij het visiteren van de huizen 
van verdachte op- en verkopers van wild. Er kwamen veel klachten over stroperij 
uit Amersfoort en omgeving. Bovendien vermoedde men een grote illegale wild-
handel in de stad: 'en is ongeloofelijk hoeveel wilt soo binnen als buyten het jagt-
saizoen over Amersfoort na Holland gaat"":. Het betrof waarschijnlijk vooral 
kleinwild. Ook werden regelmatig schaapsherders veroordeeld voor het illegaal 
weiden van hun schapen op andermans grond. Het ging hierbij om kuddes van 

M RAU, Jachtgerecht. 46. 47. 
"" RAU. Jachtgerecht. 27. De rol van de advocaat van het jachtgerecht is niet geheel duidelijk. 
61 RAU. Jachtgerecht, 61. 
6! RAU, Jachtgerecht. 27. 61. 
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wisselende grootte, soms van behoorlijke omvang - 60 of meer - , in vooral jonge 
bossen6' (zie figuur 1 ). 
Op dinsdag 6 september 1768 werd 'driftharder' Mees uit Leusden betrapt op het 
illegaal drijven van zijn schapen in de bossen van Justus Hooft en mr. Anthony du 
Cloux, beiden inwoners van Amersfoort, op de Leusderberg. De beklaagde liet 
zijn schapen, "ten minste tot tagtig in getalle', geruime tijd in de bossen weiden. 
De geëiste straf op 6 oktober 1768 luidde: een boete van één gulden per schaap, 
dus tachtig gulden of 'zoveel meerder of minder als uyt de deductie der saake 
bevonden zal worden'. Op 5 januari 1769 veroordeelde het jachtgerecht hem. na 
hem gehoord te hebben, conform de eis64. Een andere schaapsherder kreeg een 
boete van vier gulden, omdat zijn zwarte keeshond tijdens het drijven van de scha
pen niet 'aan een leyts of ketting' vastliep65. Lubbert Hendriksen kreeg in 1779 een 
procesverbaal wegens het illegaal weiden van 130 schapen in het bos van de mar
kies de St. Simon aan de Oostbroeker Laan. Er werd 130 gulden boete tegen hem 
geëist, boven arbitrale correctie. Volgens de advocaat van Hendriksen, Van 
Romondt, lag het aantal schapen, dat in het bos van de markies had rondgelopen, 
beduidend lager dan 130. Bovendien had Hendriksen, aldus zijn advocaat, de die
ren terstond uit het bos gedreven. De advocaat stelde een boete van 7 ducaten, 
inclusief de kosten, voor. De raden hoorden vervolgens de advocaat van de eisen
de partij. Deze kon zich wel vinden in het bod van de aangeklaagde. Hendriksen 
werd op 7 januari 1780 bij moderatie veroordeeld tot een boete van 36 gulden en 
15 stuivers, inclusief de kosten. De luitenant-opperhoutvester ontbrak op de 
rechtszitting66. 

Het Utrechts jachtgerecht had, naast rechtsprekende, ook andere taken. Het colle
ge adviseerde de stadhouder en de Staten over beleidszaken aangaande de jacht. 
De stadhouder bepaalde wie tot de jacht gekwalificeerd waren, meestal na advies 
van het jachtgerecht. Eén van de belangrijkste adviezen van het jachtgerecht aan 
de stadhoudersweduwe Anna van Hannover, gouvernante van de minderjarige 
Willem V, betrof de zaak van het jachtrecht van de kleine steden. De stadsbestuur
ders van Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Montfoort wilden gekwalifi
ceerd worden tot de jacht. Het jachtgerecht adviseerde in 1752 in deze positief17. 
De gekwalificeerden waren ieder jaar verplicht hun dienstjagers te laten registre
ren bij het jachtgerecht, dat dan een jachtakte afgaf. Het jachtgerecht hield de 
administratie van afgegeven jachtvergunningen bij. 
De jacht op wolven was aan strenge regels gebonden. Hiervoor was meestal een 
speciale vergunning van de luitenant-opperhoutvester nodig. Wilde men een pre
mie ontvangen voor bemachtigde wolven, dan moesten deze bij het jachtgerecht 
ingeleverd worden. In het bijzijn van de luitenant-opperhoutvester of zijn vervan
ger en de deurwaarder werd dan het vel afgestroopt. De wolf was in de tweede 
helft van de achttiende eeuw in Utrecht al tamelijk zeldzaam68. 

" RAU, huisarchief Amerongen, I-643a. 
" RAU, Jachtgerecht, 28 en 84. 
65 RAU, Jachtgerecht. 84. 
"' RAU, Jachtgerecht, 30 en 84, 
"7 RAU, Jachtgerecht. 27. 
"v J. de Rijk, 'Wolven in Nederland: een samenvatting van historische gegevens'. Huid en Haar. 4 

(1985) 74. De wolf verdween in het midden van de negentiende eeuw uit Nederland. De laatste 
exemplaren werden in het Rijk van Nijmegen en in Limburg gesignaleerd. E. Pclzers, J. H. de Rijk en 
J. B. M. Thissen, "Zoogdieren in Limburg vóór 1850'. Natuurhistorisch Maandblad, LXXVII (1988) 
168-171. 
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In Groningen had het jachtgerecht ook de administratie van en rechtspraak in vis
serijzaken en de schouw over een aantal wegen"". De Utrechtse jachtopzieners 
waren vanaf 1764 ook bevoegd om visserijdelicten op te sporen. Deze delicten 
werden echter door de reguliere rechtsinstanties afgehandeld en niet door het 
jachtgerecht. Het Friese jachtgerecht, waarin naast de opperhoutvester en de luite
nant-houtvester, vier meesterknapen - per kwartier één meesterknaap - zitting 
hadden, bezat ook wetgevende bevoegdheid7". 

Afschaffing van het jachtgerecht 

Met de sterker wordende activiteiten van de patriotten in de Republiek in de twee
de helft van de achttiende eeuw, nam ook het verzet tegen de jachtorganisatie en 
-wetgeving in Utrecht toe. Het jachtgerecht was een gehate instelling. Dit werd 
eens te meer duidelijk na het indienen van een request door grondeigenaren en 
-gebruikers 'van de bergkant' onder Maarn. Heetveld en Leusden bij de Staten in 
oktober 1782 om steun bij de bestrijding van landbouwschade ontstaan door her
ten en konijnen'. De requestranten moesten hun verzoek herhalen, omdat het 
jachtgerecht, door de Staten om advies gevraagd, niets van zich lieten horen. Na 
nog een derde verzoek aan de Staten te hebben gezonden, verklaarde het jachtge
recht de klachten ongegrond. De Staten namen dit advies over. Er volgde nog een 
verdere pennestrijd met als resultaat, dat enkele povere maatregelen door de pro
vinciale overheid werden genomen. Hoezeer dit vooral de publieke kritiek op het 
jachtgerecht stimuleerde, blijkt uit de volgende passages uit een hekelschrift72: 
Jan: Dat mögt wat; ons verzoek wierd verzonden aan 't Jagt-Gericht. 
Pieter: Wat is dat voor een gericht? Ik heb daar van veel hooren spreken; maar ik 

begrijp'er het regte niet van. 
Jan: Ja Pieter, om'er U de waarheid van te zeggen, ik heb van dat gedierte mede 

veel hooren spreeken, en men heeft mij wel eens gezegd, dat het in zijn aard en 
oorspronk zeer veel overeenkomst heeft, met een monster, dat hoogen krijgs
raad is genoemd, of na een Gedrocht, dat wel eer hier te Lande Inquisitie of 
Bloedraad wierd genaamd; maar ik weet'er mede zo het regte niet van... 

Kornelis: Och ja! 't is purum, purum, purum, Prince Gerecht; en dat blijkt klaar 
uit de laatste instelling voor dat Gerecht. 

Pieter: Hoezo? 
Kornelis: Dat zal ik U zeggen, om dat dit nieuw ingestelde Prince Gerecht, in onze 

Provintie na goedvinden kan handelen, zonder aan iemand van hunne verrich
tingen verantwoordelijk te zijn, want hare uitspraken of vonnissen, zijn gelijk 
gesteld met Godspraken, waar van geen hoger beroep, verandering, of verant
woording vallen kan. 

Klachten over wildschade kwamen ook van inwoners uit de stadsvrijheid van 
Amersfoort en van de heer van Drakestein en Vuursche"'. 

'" Formsma, 'Hoge Justitiekamer in Groningen', 215. 
7" Kosters, Oud-Nederlandsch jachtrecht, 89-90. 
"' A. du Cloux, Bundel van requesten tegens den aanwas van grof wild en conynen, binnen de provincie 

van Utrecht, en voornamentlijk aan den bergkant grasende, etc. (Utrecht. 1783) 1-60. RAU. 
Jachtgerecht, 30, 31. 

~: Zamenspraak tusschen Pieter van 't Heetveld. Jan van Leusden en Cornells van Maare over den 
overlast van het grof en klein wild in de provintie van Utrecht, alsmede over het recht van de burgers 
van stad en steden tegens de judicature van het jachtgericht (Amersfoort, z. j.) 5-6. 

73 RAU, Jachtgerecht. 31. 
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Figuur 2. Het uu Mal door  
het jachtgerecht afgegeven P e n o d c Aantal afgegeven 
jachtakten in de jaren jachtakten  
1781-1791. ledere periode 1781-1782 113 
loopt van september in het 1782-1783 114 
eerste jaar tot en met 1783-1784 118 
augustus van het volgende 1784-1785 67 
jaar. (RAU. huisarchief 1785-1786 63 
Amerongen, 1-640, rekenin- 1786-1787 58 
gen van de secretaris van 1787-1788 75 
het jachtgerecht). 1788-1789 67 

1789-1790 71 
1790-1791 81 

In de jaren tachtig van de achttiende eeuw verschenen diverse pamfletten gericht 
tegen het Utrechtse jachtgerecht. De bezwaren waren talrijk: de hoge kosten, de 
inbreuk op de jurisdictierechten van gewestelijke overheid en steden, de schending 
van het 'ius de non evocando' (het recht om alleen voor de rechter in de eigen 
woonplaats te kunnen worden gedaagd)"4. Het aanstotelijk gedrag van koddebeiers 
of jachtopzieners ('het slegtste soort van volk'.'meestentyds door den drank ver
hit') wekte veel woede. Een verzoek van het jachtgerecht op 17 december 1782 
aan de Staten, naar aanleiding van toenemend verzet en dreigementen van stropers 
tegen jachtopzieners. om deze functionarissen in staat te stellen 'geweld met 
geweld te keeren desnoods ook met schietgeweer', was olie op het vuur van de 
tegenstanders van het jachtgerecht. Zij vonden in deze kwestie het Hof van 
Utrecht aan hun zijde75. Tegen het jachtgerecht van de hoge heerlijkheid van de 
Oranjes bracht men in, dat dit onbevoegd was in het gewest Utrecht volgens de 
bepalingen van de Unie van Utrecht, vanwege het particuliere karakter en zijn 
gedeeltelijke ligging in het Hollandse Gooi. Het Utrechtse jachtgerecht kwam in 
de tweede helft van 1786 en in 1787 vrijwel niet bij elkaar, waarschijnlijk vanwe
ge de patriottische onrust in het gewest". Ten gevolge van de 'sedert eenige tijd 
ontstane troubles door de gehele Republicq'. werden tussen 1785-1787 minder 
jachtakten uitgegeven, waardoor de betaling van de traktementen en kledij voor de 
jachtopzieners gevaar liep77 (zie figuur 2). 

Het is dan ook geen wonder, dat nagenoeg direct na de Bataafse Omwenteling 
beide jachtgerechten door de provisionele representanten werden afgeschaft. Dit 
gebeurde op 5 februari 1795 in één adem met het afschaffen van het erfstadhou-
derschap en de ridderschap7". De jurisdictie over jachtovertredingen werd in 1803 
aan het Hof van Utrecht en de stadsgerechten opgedragen7''. De eerste jachtwet van 
het Koninkrijk der Nederlanden van 11 juli 1814 (Stbl. 79) bepaalde dat overtre
ders van de jachtregels voor de arrondissementsrechtbanken moesten verschijnen. 
Wel mochten de houtvesters jachtovertredingen 'welke uit haren aard of door 
omstandigheden eenige verzachting gedoogen'. na goedkeuring van de opperhout-
vester, buiten de normale rechtsgang afhandelen. 
Het Utrechtse jachtgerecht was voor een groot deel het resultaat van stadhouder-

7J RAU, Jachtgerecht, 41. 
75 RAU. Jachtgerecht. 30. 41. 
7" RAU. Jachtgerecht. 32. 84: huisarchief Amerongen. 1-641. 
'" RAU. Jachtgerecht, 32. resolutie 28 maart 1788T 
'" RAU, Staten, 1056-1. lappennotulen van de provisionele representanten 5 en 6 februari 1795. C. W. 

Moorrees en P. J. Vermeulen, Groot Plakkaathoek 's Lands van Utrecht (Utrecht, 1856) 456. 
" Fruin. Catalogus van de archieven, 248. 
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lijk hobbyisme. Het college stelde vooral de jachtbelangen van de gekwalificeer-
den zeker. Het bestaan van het jachtgerecht heeft naar alle waarschijnlijkheid een 
wildbeschermende rol gespeeld. De populatiedichtheid van vooral grofwild werd 
mede bepaald door de jachtwettelijke positie en de controle op de naleving van de 
plakkaten. De afschaffing van het jachtgerecht en de toekenning van het jachtrecht 
aan alle grondeigenaren betekenden mogelijk de genadeslag voor het Utrechtse 
grofwild. Met de emancipatie van de burgerij verdween niet alleen het jachtge
recht, maar ook het grote wild. Uiteindelijk bood alleen de Veluwe in de negen
tiende eeuw aan herten en reeën een laatste en voldoende verblijfplaats. 
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