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De tweede watermolen in Breukeleveen in 
1684 gesticht 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In Breukeleveen stonden enkele eeuwen geleden twee water molens. Ze 
waren niet van dezelfde ouderdom: het was in 1649 met één achtkante 
molen begonnen. In 1684 leidde een nieuw waterschapscontract tot de 
bouw van de tweede, soortgelijke Breukeleveense watermolen. 

Het contract 

Het genoemde contract werd, na voorafgaande onderhandelingen, 
gesloten op 12 juli 1684 in het kapittelhuis van het Kapittel van Sint Pieter 
in de stad Utrecht. Meer precies, op 12 juli "oude stijl". Deze aanduiding 
hield verband met de overgang van de oude Juliaanse tijdrekening naar de 
moderne Gregoriaanse/ die in Nederland op uiteenlopende tijdstippen 
plaats vond, tussen 1582 (Holland en Zeeland) en 1701 (Drente). De 
provincie Utrecht ging in 1700 over naar de "nieuwe stijl". De datum 12 
juli 1684 volgens de Juliaanse tijdrekening kwam overeen met 22 juli 1684 
volgens de (huidige) Gregoriaanse tijdrekening.-* Breukeleveen liep dus bij 
het sluiten van dit contract 10 dagen in kalenderdatum achter op Loos-
drecht. 

Dit artikel is gebaseerd op de vier exemplaren van het contract die aanwezig zijn in 
het archief van de gemeente Loosdrecht. Die vier exemplaren zijn vermoedelijk alle 
van verschillende ouderdom, en ontstaan door overschrijven op uiteenlopende tijd
stippen. Ze vertonen eik een duidelijk verschillend handschrift, Eén ervan, kennelijk 
de oudste, is geschreven in oud schrift (zie Afbeelding 1), en stamt vermoedelijk uit 
het jaar waarin het contract werd opgesteld.' Ik heb dat exemplaar in thans gebrui
kelijk schrift omgezet ( "getranscribeerd") en als uitgangspunt voor dit artikel geno
men. 

Behalve deze exemplaren van het contract is ook nog een kopie aanwezig in het 
Archief der Heerlijkheden Mijnden en de beide Loosdrechten (dat bewaard wordt in 
het Rijksarchief te Utrecht), 

De voorafgaande onderhandelingen waarop het contract doelt vonden 
vooral plaats bij gelegenheid van de polderschouw. Gegevens over die 
voorbereidende besprekingen zijn, samen met twee andere kopieën van het 
contract, bewaard gebleven in het Archief van het Waterschap Breukele
veen en Tienhoven. 

De contractpartners 

Het contract werd gesloten tussen Breukeleveen en Tienhoven enerzijds 
en Loosdrecht anderzijds. Deze gerechten (voorlopers van de gemeenten) 
werden daarbij vertegenwoordigd door of namens hun gerechtsheer (zoals 
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Afb. 1. Het eerste blad van versie 1 van de Loosdrechtse exemplaren van het contract 
uit 1684. Dit blad komt overeen met de eerste ruim 14 regels van de transcriptie van 
het contract die in dit artikel is opgenomen. 
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dat vanouds in het Sticht heette) of ambachtsheer (de overeenkomstige 
Hollandse term, later ook in het Sticht wel gebruikt) en door afgevaar
digden van de grondeigenaren (de "geërfden"). De plaats waar het contract 
werd gesloten, een Utrechts kapittelhuis, werd bepaald door het feit dat het 
Kapittel van Sint Pieter de gerechtsheer was van de gerechten Breukele-
veen en Tienhoven. 

Voor het grondgebied van Breukeleveen en Tienhoven bestond toen al 
35 jaar een gemeenschappelijk waterschap, met een gezamenlijk 
oppervlak van 1600 omslagplichtige morgen. Het werd reeds zodanig als 
een eenheid beschouwd dat geen specificatie meer werd gemaakt hoeveel 
morgens het ene, en hoeveel morgens land het andere gerecht inbracht. 

Loosdrecht zocht aansluiting bij dat bestaande waterschap voor een klein 
deel van zijn grondgebied, namelijk voor de zogeheten Weerkampen; dat 
gebied bestond uit de kampen of percelen land die aan het oostelijke deel 
van de Weersloot grensden. Deze besloegen te zamen 220 omslagplichtige 
morgen. Vastgelegd werd dat beide partijen dezelfde oppervlaktemaat ge
bruikten ("morgens aan morgens gelijk")9, een gebruikelijke contractuele 
bepaling in tijden waarin er nog geen overal geldend eenheidsstelsel van 
maten bestond. In dit geval was de bepaling te meer nuttig, omdat Breuke
leveen en Tienhoven tot het gewest Utrecht behoorden en Loosdrecht tot 
Holland. 

De Weerkampen werden aan de westzijde begrensd door de Schinkeldijk 
(zie Afbeelding 2). Ten westen van die dijk was de verkaveling west-oost 
georiënteerd, dus op de Vecht gericht; ten oosten van de Schinkeldijk was 
er een noord-zuid gerichte verkaveling, begonnen door het graven van 
weteringen loodrecht op de stroomrichting van de Drecht. In het gebied 
tussen de Drecht en de Weersloot lagen twee dijken, ongeveer evenwijdig 
aan de Drecht en de Weersloot, waarvan de Nieuwe Muyeveldsedijk, verder 
naar het oosten de Nieuwe Loosdrechtsedijk geheten, de zuidelijkste was. 
Blijkbaar funktioneerde in het gebied tussen die dijk en de Weersloot de 
afwatering in noordwaartse, dus Drechtse richting niet zo best; reden om te 
gaan denken over een afwatering de andere kant op, naar de Weersloot, die 
echter Breukeieveens eigendom was. 

De oude en de nieuwe molen 

Uit het contract blijkt dat Breukeleveen in 1684 een oude watermolen 
bezat, gelegen nabij de grens met het gerecht Breukelen-Proostdij. In 
verband met de uitbreiding van het be malingsgebied moest op korte 
termijn worden geschat wat nog de waarde in geld was van die oude molen. 
De molen zou daarop functioneel in het vergrote waterschap worden 
ingebracht, maar niettemin eigendom blijven van Breukeleveen en 
Tienhoven samen. Zou de overeenkomst met Loosdrecht ooit opgezegd 
worden, dan moest eerst de in 1684 vastgestelde waarde van de oude 
molen aan deze beide gerechten uitbetaald worden voordat tot een 
verdeling van de bezittingen van het waterschap mocht worden 
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overgegaan. De kosten van het repareren van de oude molen zouden vanaf 
de contractdatum door de drie partijen worden gedragen, dus Loosdrecht 
inbegrepen, en wel naar verhouding van het aantal ingebrachte morgens 
landoppervlak. 

Om het vergrote waterschap, met zijn bovendien dalende grondniveau 
(door zowel inklinken als laagsgewijze turfwinning), afdoende te kunnen 
bemalen diende nog een tweede watermolen te worden gebouwd. De 
voorkeur ging er naar uit om die in Breukeleveen, dicht bij de oude molen 
te plaatsen. Tienhoven kreeg echter de gelegenheid eerst nog te 
onderzoeken of de molen op die plaats wel voldoende nut voor Tienhoven 
zou hebben. Zou dat niet het geval zijn, dan mocht Tienhoven een 
geschikter plaats aanwijzen, op zijn grondgebied. Blijkbaar werd dit laatste 
toch niet nodig gevonden want we weten dat de nieuwe molen dicht bij de 
oude werd opgetrokken. De bouw van de nieuwe molen werd door Breu
keleveen, Tienhoven en Loosdrecht gezamenlijk bekostigd, met inbegrip 
van de daarmee samenhangende waterstaatkundige werken. 

Bestuur en beheer van het waterschap 

Bestuurlijk werden aan de poldermeesters van Breukeleveen en 
Tienhoven een heemraad uit de ingelanden2'* van de Weerkampen en de 
schout van Loosdrecht toegevoegd. 

De boekhouding van het vergrote waterschap zou bij toerbeurt steeds 
voor één jaar worden gevoerd door de secretaris van Breukeleveen en zijn 
ambtgenoot van Tienhoven. Loosdrecht kreeg daarin geen eigen taak, maar 
had wel medebeslissingsrecht over uitgaven die een bedrag van 40 gulden 
te boven gingen, tenzij het ging om besluiten met een spoedeisend 
karakter. Op een tevoren in goed overleg vastgestelde dag en plaats diende 
jaarlijks in het openbaar verantwoording te worden afgelegd over het 
financiële beheer gedurende het afgelopen boekjaar en de omslag van de 
kosten over de 1820 morgens land. 

Het bestuur kreeg de opdracht een nieuw waterschapsreglement op te 
stellen en de jaarlijkse inspectie of schouw te regelen. 

Een aantal onroerende goederen binnen het gebied van het vergrote 
waterschap werden, hoewel van belang voor de waterbeheersing, toch 
buiten het gezamenlijk beheer en de gemeenschappelijke bekostiging 
gehouden. Men was er erg op gesteld om zoveel mogelijk zaken binnen de 
kleine kring van het eigen gerecht te kunnen blijven regelen. De strijd voor 
een optimale zelfstandigheid van de eigen gemeente is niet van vandaag of 
gisteren ! 

Verdere contractuele bepalingen 

Het waterschapscontract uit 1684 bevat nog diverse andere bepalingen. 
Bij enkele daarvan staan we even stil. 

De eigenaars en gebruikers van land in de Weerkampen kregen het recht 
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met hun turfschouwen door de Weersluis en de sluis in de Tienhovense 
Vaart te varen, tegen een gereduceerd tarief van een stuiver per schuit. 

Op hun beurt kregen de inwoners van Breukeleveen en Tienhoven het 
recht van doorvaart voor een sluisje dat Loosdrecht toezegde op zijn 
grondgebied te zullen bouwen.^4 Zij moesten daarvoor een sluisgeld van 
één stuiver per drie schouwen betalen, en voor minder of meer schouwen 
een evenredig daarmee lager of hoger bedrag. Dat het eenheidstarief werd 
vastgesteld voor drie schouwen doet vermoeden dat bij het transport van 
gebaggerd veen gewoonlijk werd gevaren met drie aan elkaar gebonden 
schuiten. 

Voor de overige inhoud van het contract volsta ik met de lezer te 
verwijzen naar de gemaakte transcriptie van het document. Omdat het stuk 
voor de lokale geschiedschrijving van meer dan gemiddeld belang is, laat ik 
die tekst hieronder in zijn geheel volgen. Om het lezen wat te 
vergemakkelijken wijs ik op enkele meermalen voorkomende verschillen 
met de huidige spelling: de dubbele aa werd vaak als ae geschreven (haer = 
haar; maelen = maaien = malen); de letter 1 werd herhaaldelijk verdubbeld 
(veell = veel; egaeil = egaal); er staat meermalen een s waar wij een z 
schrijven (sullen = zullen; seeckeren = zekere), een t in plaats van een d (tijt 
= tijd), een ij waar wij slechts een i zetten (uijt = uit; kleijn = klein), een c of 
ck in plaats van een k (camp = kamp; dijck = dijk; reeckeningh = rekening), 
ex in plaats van ks (jaerlicx = jaarlijks) of een ch waar wij een g gebruiken 
(dach = dag; veertich = veertig); er staat vaak een letter meer 
(nootsaeckelickheijt = noodzakelijkheid) of minder (ider = ieder; nae = naar) 
dan wij zouden verwachten; woorden worden soms samengetrokken (int = 
in het; vant = van het) of gesplitst (voort aen = voortaan); en er wordt 
herhaaldelijk een andere klinker gebruikt (leijt = ligt; mergen = morgen; 
vorder = verder; weerdich = waard). 

Transcriptie van het contract 

Op dato onderschreven zijn de geerfdens van Breuckeleveen en Tienhoven ter eenre, 
ende die vande Loosdrecht ter andere sijden, naer enige voorgaande convocatie met 
den anderen overcomen1^ ende gecontracteert in voegen als volgt 
dat de landen van die vande Loosdrecht voorschreve gelegen tusschen den nieuwen 
dijck ende de Weer, streckende van de heull** gelegen bij de heer mansveltsijn huijs 
af tot de Schinkelldijck^ toe gemeen*' sullen maelen met Breuckeleveen ende 
Tienhoven, mits contribueerende die vande Loosdrecht met twee hondert twintig 
mergen, en Breuckeleveen en Tienhoven met sestienhondert mergen, en dat mergen 
mergens gelijck 
onder conditien 
dat die vande Loosdrecht alleen tot haren lasten sullen houden alle de opstallen op de 
Loósdrechtse grondt ofte bodem, streckende op he t^ oosteijnde van de Weer 
noortwaerts op tot den Loósdrechtse dijck toe, en van den dijck voorschreve 
westwaerts pp tot de Schinckeldijck toe, en dan den Schinkeldijck langs suijtwaerts op 
tot de Weer1^ toe, ende voorts*" weeder westwaerts op langs de Weer op het lant van 
Claes Dircks de Noij17, Jan Cornells, Elbert Aerts Dolman, ende Hr Borgemeester Strick 
haer landen, te weten tot op den opstall van Mijnden toe, daer de selve tegenwoordich 
leijt, tot aen malkanderen vast sulcs dat t selve besloten moet blijven, *8 

Dat die vande Loosdrecht haer vrije keur*9 sullen hebben, of sij de selve opstall 
leggen op de Zuijt of Noorder Zijde van de voornoemde personen haer landen, doch 
echter niet meer contribueren, als tegen tweehondert twintich mergen. 
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dat die van Breuckeleveen ende Tienhoven alleen tot haren lasten sullen maecken 
ende onderhouden alle de opstallen ende sluijsen onder haer polder behorende of op 
den Stichtsen bodem sijnde, uijtgesondert de heulen'* of openingen onder Nieuw 
Maerseveen, sonder dat de voorschreve landen op den Loosdrechtsen bodem gelegen 
daerin sullen contribueren, 
dat de oude watermolen althans op de gront van Breuckeleveen staende eerst daechs 
sali worden geestimeert™ hoe veell die nu int maelen weerdich is, ende bij separatie 
vande gemeenschap van die van^ Loosdrecht die van^ Breuckeleveen en Tien
hoven de geestimeerde^ penningen voor af sullen genieten 
sullende het repareren vande voorschreve oude watermolen ende het stellen van een 
nieuwe watermolen gelast ende gedragen worden over de voorschreve sestien-
hondert mergen van Breuckeleveen ende Tienhoven ende twee hondert twintich 
mergen onder Loosdrecht mergen mergens gelijck, 
Dat alle griften, * opmaeckingen^ van watergangen, afkoopingen vant lant vande 
doorsnijdingen en erven ende tot het stellen van een nieuwe molen of molenwerf 
vereijschende sali moeten worden betaelt egaell mergen mergens gelijck over de 
1820 mergen als voren, ende voorts op sodanige manier onderhouden worden 
dat oock den ambachts heer vande Loosdrecht een heemraedt onder de weercampen 
gelandt" nevens den schout aldaer zall mogen aenstellen 
De aengesteide Heemraedt enden Schout vande Loosdrecht sullen oock gequalificeert 
sijn met de Heemraden, ende Schouten van Breuckeleveen ende Tienhoven alle 
besoinjens waer te nemen uijtgesondert kleijnicheden bedragende onder de veertich 
gulden, dewelcke die van Breuckeleveen ende Tienhoven alleen sullen mogen doen 
[sonder dat de poldermeester of heemraden van Breuckeleveen ende Tienhoven uijt 
weg 2ullen mogen doenr^ in absentie vande poldermeester vande Loosdrecht in 
saecken boven de voorschreve veertich gulden, daer toe den poldermeester en schout 
vande Loosdrecht acht dagen te voren behoorlijck geconvoceert sullen worden met 
indictie" van saecken tensij de nootsaeckelickheijt corter tijt vereijste omme naer 
den selve convocatie gesamentlijck te delibereren ten meesten dienst ende voordeell. 
Dat de voornoemde gesamentlicke poldermeesters jaerlicx op seeckeren dach ten 
huijse vanden schout van Breuckeleveen of Tienhoven bij haer daer toe te beraemen 
sullen houden een reeckendach en Reeckeningh doen' 'van alle lasten die int selve 
geexpireerde^° jaer over de voorschreve molens gevallen sijn, en de lasten van dien 
over de 1820 mergens in voegen als boven omslaen, omme bij ider sijn contingent te 
worden betaelt mede op sodanigen dagh en plaetse als voren beraempt sullen worden, 
welcke reeckeningh en t geen de polder vorder raeckt bij de secretarissen van 
Breuckeleveen ende Tienhove respective om het andere jaer sullen worden 
geschreven r* 
Het water de Weer van de Vecht tot aen den Breuckeleveensen dijck sali gemaeckt, 
ende uijt de schouwe gehouden worden bij die van Breuckeleveen als voor desen, en 
van de Breuckeleveensen dijck voorts oostwaerts op tot den dam toe bij de gemene 
polder van Breuckeleveen ende Tienhoven, mitsgaders™ Loosdrecht ais boven. 
Dat de voornoemde poldermeesters gesamentlick sullen hebben te beraemen zodanige 
ordre^ of reglement als sij bevinden sullen dienstich te wesen tot opmaeckingh 
vande sloten tusschen alle de landen in de voorschreve polder gelegen op dat het 
water behoorlick nae de molens kan sacken, en dat daer op bij de poldermeesters met 
de Schouten ider in sijn district jaerlicx sali worden geschouwt op seeckeren dach 
daer toe te beraemen. 
Dat bij de respective ambachtsheeren en hooft ingelande eerstdaechs een 
schouwbrief sali worden beraempt ende opgestelt in de welcke de boeten alsmede de 
dachgelden sullen worden gereguleert. 
De samentelicke" poldermeesters zullen op de weersijtse Raden ™ gehouden sijn 
goede acht te geven of die well ende behoorlijck worden onderhouden. 
Dat die vande Loosdrecht tot haren coste een sluijsie of verlaetje sullen stellen en 
onderhouden in de rechte wijck^ of daer het die van de Loosdrecht best ende 
dienstich oordelen, ende voorts besorgen dat daer door geen overlast met water die 
van Breuckeleveen en Tienhoven wort aengedaen. 
Dat de in gesetenen van Breuckeleveen ende Tienhoven het voorschreve sluijsie 
bevaren sullen betalen vant doorvaeren van de drie schouwen ene stuijver, ende van 
minder of meerder nae advenandt." 
Dat de eijgenaers of bruijckers van de weercampen in dese gemene polder begrepen 
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(ende verder niet) de weersluijs ende het Tienhovense verlaetje bevarende maer 
sullen betalen van ider schouwe een stuijver, welcke betaling eerst ingaen sali Meij 
1685. 
Dat bij separatie van dese gemeenschap ider sali hebben ende behouden zijne oude 
gerechticheijt. 
Dat de landerije die voor desen vrij van molen lasten sijn geveest voort aen oock vrij 
sullen blijven. 
Dat de nieuwe molen gestelt sali worden onder Breukelen proosdije^6 gerecht omtrent 
de oude watermolen, doch ingevalle de Geerfdens van Tienhoven naemaels verstonde 
de voorschreve molen geen dienst voor die van Tienhoven te doen, dat alsdan de selve 
molen op een bequame plaets op Tienhoven sali worden gestelt tot gemene costen van 
die van Breuckeleveen, Tienhoven ende Loosdrecht. 
Aldus gecontracteert ende onderteeckent binnen Utrecht in den Capittell huijse van 
St. Peter op den 12 Julij 1684 oude stijll bij de respective ambachtsheeren, mitsgaders 
Gecommitteerden uijt de Geërfden en verder present geerfdens van Breuckeleveen, 
Tienhoven ende Loosdrecht voorschreven." 
En was onderteekentF. van Amerongen Decum,^ M. Poulie weduwe Daem (Daam) van 
Gunt0 en Tienhoven-^, Jaco van Dam, ¥. Seijnsen van der Aa, Antoni (Anthonij) van 
Mansvelt (Mansveld), J. Kruijff voor mijn Particulier, J. Bosch, Jan Cornelisse 
(Cornelis) van de Kemp, Jan Oudehijn (Oudenheijn) , Nicolaas de Gooijer, Daniel 
Scholenaar, Gijsbert Dolman, Cornelis Adriaans Meijers, Dirk Adriaens (Adriaans), 
Roel Adriaans, J. Poolsum, Dirk Jan Huijgens, Gerrit van Rinkenraad, P. Leegborgh als 
rentmeester van de Baron van Seevenhuijsen, J. de Overschie, Michiel Bodardt 
(Bodart), Claas Feeken (Feek). 

Snelle uitvoering van de molenbouw 

Nog in 1684 werden de reparatie van de oude watermolen en de bouw 
van de nieuwe molen ter hand genomen. Op 17 januari 1685 werd Cornelis 
de Vries aangesteld als molenaar van de oude watermolen en Cornelis 
Jacobsz Saell (= Zaal) als molenaar van de nieuwe watermolen. 

Niet iedereen in Loosdrecht was overigens gelukkig met de aansluiting 
die de Weerkampen hadden gevonden bij de polder Breukeleveen - Tien
hoven. Zoals zo vaak speelde geld een belangrijke rol. Het leidde zelfs tot 
een proces voor het hof van Utrecht dat vele jaren duurde. 1 

Op 7 november 1700 noteerde de buur meester (wethouder van finan
ciën zouden wij nu zeggen) van Loosdrecht Pieter Dirksz de Nooy nog een 
uitgave van 2 gulden en 8 stuivers wegens "betaalt aan mij selve als met de 
schout naar Utrecht gecommeteert was oover de saak van breukelveen". 
En op 28 november van het jaar daarop noteerde zijn opvolger Gerrit 
Frederiksz de Bruijn een uitgave van 1 gulden en 10 stuivers wegens 
"Betaalt aan verschijde persoonen voort inwinne van verclaring oover de 
Saak van breukelveen & tienhoove". * 

De situatie, die in 1684 was geschapen, bleek niettemin blijvend. De 
aansluiting van de Loosdrechtse Weerkampen bij het waterschap Breukele
veen - Tienhoven verklaart waarom de huidige Vierde Plas een dubbele 
knik heeft in zijn noordgrens, en waarom de noordoosthoek van die Vierde 
Plas en het noordelijke gedeelte van de Breukeieveense of Stille Plas zich 
uitstrekken binnen de gemeente Loosdrecht (zie Afbeelding 3). De noord
rand van deze beide plassen ligt daar waar het waterschap na zijn ver
groting in 1684 zijn nieuwe begrenzing kreeg. 
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Afb. 3. Gedeelte van een ongedateerde kaart van de Loosdrechtse Plassen uit het begin 
van de 20ste eeuw. Het noorden is op deze kaart aan de onderkant ! De noordgrens van 
de Vierde Plas vertoont een dubbele knik, die nog duidelijk zichtbaar is doordat daar 
een rij eilandjes ligt. In 1684 werd de waterscheiding, die vanouds door de Veerdijk 
werd gevormd, ten dele verlegd naar de Muyeveldse en Nieuw-Loosdrechtse Dijk. Die 
waterscheiding bleef functioneel ten tijde van de diepere ontvening, waarbij de 
plassen ontstonden. Daardoor kreeg de in hoofdzaak binnen Breukeleveen liggende 
Vierde Pias in het noordoosten een lob op Loosdrechts gebied. Evenzo strekt de 
Breukeleveense of Stille Plas zich in het noorden tot in Loosdrecht uit. Het gebied 
waar eertijds de Loosdrechtse Weerlanden lagen is zo nog zichtbaar door de vorm van 
de huidige plassen. 

Noten 

1 J. den Besten, 1987. De verdwenen watermolens van de polder Breukeleveen. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 2, nr, 1, blz. 24 - 30. 

2 A.A. Manten, 1987. De eerste watermolen in Breukeleveen in 1649 gesticht. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 2, nr. 1, blz. 31. 

3 In de door Julius Caesar ingevoerde kalender duurde een jaar iets langer dan het 
echte, astronomische jaar. Hij probeerde dat te ondervangen door ieder vierde 
jaar een schrikkeljaar te laten zijn, maar dat maakte een vierjarige periode net 
weer iets te kort. Geleidelijk ontstonden daardoor moeilijkheden. In de 16de eeuw 
was de fout op de Juliaanse kalender opgelopen tot 10 dagen. Paus GregoriusXIII 
nam daarop de besluiten dat (a) op de datum 4 oktober 1582 onmiddellijk 15 
oktober 1582 zou volgen, en (b) dat alle schrikkeljaren op een vol eeuwtal dat niet 
door 400 deelbaar is, voortaaan zouden vervallen (dus het jaar 1700 zou dan geen 
schrikkeljaar zijn). Uit prestige-overwegingen duurde het lang voordat deze 
maatregel ook door diverse niet-rooms-katholieke landen werd gevolgd. 

4 H. Grotefend, 1928. Taschenbuch der Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und 
der Neuzeit, 6te Auflage. Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 216 blz. Op blz. 27 
de mededeling dat de Nederlandse provincie Utrecht van 30 november 1700 ("oude 
stijl") overging op 12 december 1700 ("nieuwe stijl"). 
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5 H. Grotefeod, 1928, blz. 25 ("Bei den Daten . . . alten Stils sind in den ersten 
Wochen aller Monate stets zehn zum Tagesdatum hinzuzählen, um Daten des 
neuen Suis zu erhalten.") Het verschil tussen de beide tijdrekeningen maakte 
bijvoorbeeld ook dat er tussen 1582 en 1700 ongeveer anderhalve week verschil 
lag tussen de dag waarop het kerstfeest in Utrecht werd gevierd en de kerstdag in 
Holland. 

6 Kopieën van de overeenkomst tussen de geërfden van Breukeleveen en 
Tienhoven en die van de Loosdrecht, waarbij bepaald werd dat de landen van de 
Loosdrecht gelegen tussen de Nieuwe Dijk en de Veer (de zogenaamde 
Veerkampen) zullen worden opgenomen in de gecombineerde polder van 
Breukeleveen en Tienhoven. Oud Archief Loosdrecht, inv. nr. 145 (Gemeentehuis 
te Loosdrecht). 

7 Als versie 2, het op een na oudste handschrift, beschouw ik de "copia" die wat de 
tekst betreft het meest met de oudste overeenstemt (zie ook de noten 29 en 36). In 
versie 3, de op een na jongste van de vier-exemplaren, staan in een afwijkend 
handschrift een aantal kanttekeningen (zie noten 12, 14, 15, 16); deze kantteke
ningen maken het waarschijnlijk dat dit afschrift van vóór 1800 stamt. Versie 4 is 
in een fraai en goed leesbaar handschrift geschreven, hoewel naar het eind toe 
het schrift wat onregelmatiger wordt; deze vertoont het grootste aantal 
afwijkingen van versie 1. 

8 Resolutien, schouwverslagen en overeenkomsten, van het kapittel van St. Pieter, 
de polderbesturen van Tienhoven en Breukeleveen, en die van Loosdrecht; met 
ingekomen stukken en voorlopige aantekeningen van allerlei aard, 1632 - 1811. 
Archief van het Waterschap Breukeleveen en Tienhoven, 1632 - 1903, inv. nr. 3 
(Rijksarchief te Utrecht). 

9 In dit contract zal met Rijnlandse morgens zijn gerekend. Die Rijnlandse morgen 
werd in het Sticht Utrecht veel gebruikt, naast de Stichtse landmaten, en werd 
ook in Loosdrecht veel toegepast. Hij kwam overeen met 600 vierkante Rijnlandse 
roeden of, in onze huidige maat, 0,8516 hectare. In de eigen Stichtse landmaten 
was de morgen 0,848 hectare (zie J.M. Verhoeff, 1982. De oude Nederlandse maten 
en gewichten. P.J. Meertens-Instituut, Amsterdam, blz. 15 en 81). Om de proble
men nog ingewikkelder te maken, was er ook nog de Gooise morgen van 800 
vierkante Gooise roede of 0,9358 hectare en de Amsterdamse morgen van 600 
Amsterdamse roeden of 0,8129 hectare. 

10 Overcomen = overeengekomen. 
11 Heul = (1) houten of stenen boogbrug over een sloot of andere watergang; (2) 

open, gegraven watergang of riool voor de afvoer van gebruikt water. 
12 In versie 3 staat hierbij in de kantlijn aangetekend: "Nu van af Wm. 

Grotendorst tot de Schinkeldijk". Deze grondeigenaar was hoogstwaarschijnlijk 
Willem Lambertsz Grootendorst; hij was in Tienhoven gedoopt en trouwde op 28 
oktober 1787 in de kerk van Oud-Loosdrecht met Ariaantje Pietersd Houtman. In 
het trouwboek van de kerk van Oud-Loosdrecht komt ook nog voor een Willem 
Cornelisz Grootendorst, die daar op 8 januari 1736 trouwde met Heyltjen (Hilletje) 
Dirks Pos. De inwoners van Boomhoek en Muyeveld ressorteerden in die tijd 
onder de kerk van Oud-Loosdrecht, die via hetQuakel voetpad sneller bereikbaar 
was dan de Nieuw-Loosdrechtse Sypekerk (de plassen lagen er toen nog niet !), 

13 Gemeen = gemeenschappelijk, voor allen gezamenlijk. 
14 In versie 3 staat hierbij aangetekend: "is van Wm. Grotendorst tot de Weer". 
15 In versie 3 staat hierbij aangetekend: "of ponsjies hofstede" (= de hofstede van 

Ponsje; Ponsje is een eigennaam). 
16 In versie 3 staat hierbij aangetekend: "dit is nu van den heer Tiberst Vogel en M. 

Vries". Zowel Vogel als Vries waren destijds in Loosdrecht algemeen voorkomende 
familienamen. In het trouwboek van de kerk van Oud-Loosdrecht komt een 
Mijndert Jacobsz de Vries voor, die daar op 23 november 1788 trouwde met 
Lambertje Boelhouwer. 

17 In de drie afschriften is deze familienaam gespeld als Nooij. In het trouwboek van 
de kerk van Oud-Loosdrecht komt Claes Dircksz de Noij tweemaal voor Op 16 
januari 1678 trouwde hij daar met Aeltie Sijmons Dolman uit Nieuw-Loosdrecht en 
op 6 september 1716 met Swaantje Jacobs Vlaanderen. 

18 Deze bezittingen lagen kennelijk kop-staart aaneengesloten met hun 
lengterichting langs de Weersloot, tussen de Schinkeldijk en de verder naar het 
westen gelegen Muyeveldse Wetering (die de grens vormde tussen Muyeveld en 
het Gerecht van Mijnden). 
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19 Keur = keus. 
20 GeBstimeerd = geschat; door schatting bepaald. 
21 Die van = (in dit geval) de grondeigenaren uit [de daarna genoemde plaats]. 
22 Grift = gegraven waterloop of vaart. 
23 Opmaecking = herstel, in orde maken. 
24 Gelandt = ingeland = grondbezitter binnen een waterschap. 
25 De passage tussen [ ] ontbreekt in de latere afschriften. 
26 Indictie = beschrijving; vaststelling. 
27 Reeckeningh = geschreven overzicht van ontvangsten en uitgaven. 

Reeckeningh doen = rekening en verantwoording afleggen. 
Reeckendach = afrekeningsdag, de dag waarop ambtenaren of een bestuur 
rekening en verantwoording afleggen. 

28 Geëxpireerd = afgelopen. 
29 In de twee verhoudingsgewijs meest recente copia staat abusievelijk "geslooten" 

i.p.v. "geschreven". Het sluiten van een jaarrekening gebeurde niet door de 
secretaris van een waterschap, maar door de verantwoordelijke bestuurders in 
een openbare zitting. 

30 Mitsgaders = alsmede; daarbij nog; bovendien. 
31 In de afschriften staat hier "order". Wij spreken tegenwoordig van een veror

dening. 
32 In de afschriften staat hier "gezamentlij(c)ke". 
33 Rade = grens van landeigendom, dan wel de wetering, kade of andere afscheiding 

die de grens vormt. 
34 Dit zal, naar we mogen aannemen, een sluis zijn geweest tussen de Weerkampen 

en de Weersloot. In latere documenten van het gecombineerde waterschap wordt 
gesproken van de schutsluis in de Boomhoek (zie bijv. Archief van de Gemeente 
Loosdrechtna 1813, inv. nr. 207*), Ik heb deze sluis op 18de eeuwse kaarten niet 
terug kunnen vinden. Het kan niet de wel op diverse 18de eeuwse kaarten 
aangegeven sluis zijn geweest welke bekend stond als de Kostverloore Verlaat, op 
de kruising van Kostverloore en de Muyde Veldse Nieuwen Dyk, want die was 
reeds vóór 1684 aanwezig (zie de kaart van Nicolaas Visscher, uit ca. 1677, en die 
van de Weduwe Nicolaas Visscher, uit het begin van de 18de eeuw; op de kaart van 
Jan Spruytenburgh uit 1734 staat nog wel de Kostverloren, maar is de sluis 
verdwenen). 

35 Nae advenandt = naar avenant = naar evenredigheid, in verhoudin g. 
36 In de twee relatief meest recente afschriften staat hier abusievelijk "Breukelveen 

proosdij". 
37 Hier eindigt de tekst in de oudste twee versies. Het navolgende komt alleen voor in 

de twee relatief meest recente afschriften. Soms verschilt de spelling van een 
naam tussen die twee afschriften. In die gevallen wordt de oudste van de beide 
versies gevolgd, met de spelling in de meest recente versie tussen haakjes 
toegevoegd. 

38 Deken van het Kapittel van Sint Pieter. 
39 Magdalena Poulie, weduwe van haar tweede echtgenoot, Adriaan Daem, 

bewoonster van Gunterstein en in 1684 ambachtsvrouwe van Tienhoven. 
40 Jan Adriaansz Oudenheijn was in 1684 schout van Loosdrecht. Opmerkelijk is dat 

de naam van Steven van Lynden, in dat jaar ambachtsheer van Loosdrecht, in de 
lijst van ondertekenaars ontbreekt. 

41 Stukken betreffende het proces, gevoerd voor het hof van Utrecht, door Paulus 
Emtinck, hoogheemraad van Zeeburg Diemerdijk voor Loosdrecht, c.s., tegen de 
poldermeesteren hoofdingelandenvan Tienhoven en Breukeleveen, c.s., over de 
gemeenschappelijke Loosdrecht-Tienhoven-Breukeleveense polder, voor zover 
het het malen en de uitwatering in de Weerlanden aangaat, 1684 - 1704. Archief 
der Heerlijkheden Mijnden en de beide Loosdrechten, inv. nr. 203 (Rijksarchief 
te Utrecht). 

42 Pieter Dirksz de Nooy als Buurmeester oover den jaare 1700 weegens de buyten en 
binne ingelande van Loosdrecht. In: Rekeningen van de buurmeesters van Loos
drecht. Oud Archief Gemeente Loosdrecht (gemeentehuis te Loosdrecht), inv. nr. 
51. 

43 Gerret Freriksz de Bruijn sijn reekening van ontfang en uijtgift als Buurmr vand 
jaare 1701 weegens de buijten en d binne ingelanden. In: Rekeningen van de 
buurmeesters van Loosdrecht. Oud Archief Gemeente Loosdrecht, inv. nr 51 
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