




Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 50 die slusen weder opneemen binnen een halven jaar ende leggenze voer Vredelant ofte anders in der Vechte, daer zij airenutstelagen, ende dat zei men doen mitten lichsten kosten, of 'tsoegebuerde alsse beneden vier hondert Fhilippus Bourgoenscheschilden. Item dat alle dat ghemeene Lant ende Volck mettenklockenslage totter Vechte komen zeilen, die Vechte rumen endescoen maken zeilen van allen sodden, modder, dammingen,verstoppingen, onrinne messen, oncruijde, daerinne staende ofleggende, elx aen zijnre zijden, totlen rechten middel toe vander Vechten sonder greven, dat is te verstaan, dat die over-stichter mitten nederstichter te samen alle die Diepen beijdeVechte ende Rijnnen mit hoeren toebehoiren milten gemeenenLande, en mitten gemeene klockenslagen van beneden op makenzeilen en soe voert

opleeveren ende men zei de Vechte opallen zijden ende eijnde hoir wijde en breede geven endebewijsen, ende waer het, dat die Vechte op eenige Hoeckete naeuwe waer, soe zei men dat rumen lot Nutschap desgemeenen Lants; soe dat een ijgelicke Buerschappe weten mach,wat ende wair zij dan voortaen die Vechte rumen ende scoen-maken zeilen, als voorsz is. Item zal dat gemeene Lant allenden geenen die op beijde zijden van der Vechte, of op eenigezijde uterterdijken leggende hebben, tusschen den tweendijeken, die eick opleeveren, die Vechte alsoe scoengemaicktals voirsz. is, alsoe lange als zij die uterdijcken daer leggendehebben, om die Vecht voertaen aan hoeren zijde totter halverVechte toe in der breden in zuicker voegen te houden, alszij hem opgelevert worden zei, om dat water van bovenneder sinen vrijen toeganck te hebben tot beneden aan denslusen voirsz. dat zij dan voort

elcks zoo bewaren en houdenzeilen op zuicken scouwe, poenen, buten ende kueren als mendoir op leggen zeil, mer waer ijemant dje zijn helfte tot dermiddel toe van de Vechte voir sinen uterdijck streckende, aldusom zijn uterdijcke niet bewaren, scoen en ruen houden wolde,als voirsz. is, die mach sinen uterdijck opgeven den gemeenenLande totter 's Lants oerber daermede te doen, ende dairmedezei hij dair af ontslegen ende onbelast wesen van der werkevoirsz. op sinen uterdijck geset als voirsz. is, behoudelijken dathij anders van zinen anderen Erven en Landen doen zei gelikenandere ge-erfden dair uit weterende in der Vechte, ende soezei dat gemeene Land dan voir den opgegeven uterdijcken die



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 51 Vechte doen scoen mai<en ende scoen doen houden als voirsz.is. Item zei men voir gemeenen Oerber om alle guede te betop ende neder te komen deur der Vechte van Broekieder bruggentot der stad van Utrecht toe aen die oestzijde van der Vechteallanges den oever eenen weg of eene kade maken van dereerden, ruwer ende modder, die aen die zijde van der Vechteopgewonnen zei werden, alsoe Hoghe ende alsoe Breet, dat ertwee mannen op gaen mogen, ende die scepen met hoerenlasten op- ende neder trecken en brengen mocgen winters endeSoemers als des behoef wesen zei. Item desgelijx zei dat gemeeneLant en volck mitten ciockenslage totten Rhijn mit sinen arbeijdende toebehoeren komen: dat is te weten, den Rhijn die vanCoten voert neder gaet tot Covelaers brugge toe. Item die Weteringeofte Vlieten, die van

Scalkwijk ende van Houten neder komenin der Doerslage, met allen anderen weteringen ende watergangendair inne dienende. Item den Nijwen Rhijn van den Nijwer Vaerttotter groter Waden toe ende van der Scotdueren tot het Geynmit sinen watergangen ende die daer inne weteren ende teweteren plegen totter Duerslage toe; en die alle rumen en scoen-maken van allen zodden, rijtboirden, liesen, modderen, messen,dammingen, onrinne ende oncruede dairinne staende ofte leggende,elx aen zijnre zijde totter rechter middel toe van den Rhinen,Weteringen ende Diepen dair inne dienende, oick sondergrevenende men zal allen den diepen en wateren voirsz. op allen zijdenende eijnden hoir wijde en Breede geven ende bewijsen, endewair 't, dat die Rhijn die duer Lage van der Nijwer Vaert ofvan der scotdoeren tot Ghein voert nederwerder totter GroterWaden toe, ende alle weteringen daer inne dienende, op

eenigehoek of sleede te nauwe waren, soe zal men dat rumen enmaken tot nutscap des gemeenen Lants ende alsoe scoen ge-maickt ende geruemt opleeveren eicken die zij voert bewarenzeilen op dat een ijgelijke Buerscappe ende Kerspel weten mag,wat en wair zij dan voirtaen die diepen van de Rhinen mitharen toebehoiren voirsz. rumen en scoenmaken ende scoenhoudenzeilen als voirsz is na dat hem dit opgeleverd worden zei. Itemzal die stad van Utrecht mit hoeren borgeren ende ondersatenop hoir selven hoir sluse op die Vaert alsoo dichte houden endemaken, dat dat gemeene Lant daer bij niet bescadight endeverderflick en worde mit haren water daerdoor loopende. Itemen zei men die sluse op der Nijer-vaert niet dicker of meer



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 52 opwinden om eenige scepen of lasten dair door te laten als hoirordinantie ende overdracht daer of inhout, ende in der tafelendie dair of jegenwoordig hanget, gescreven staet ende die Castelijnedie tegenwoirdig is, alsoe te houden lijflich geswoeren heeftvoir den Raide van Utrecht op ten hoeren Raelhuse, ende alletoecomende Castelijnen, die de Stad dair setten zeil, dat ookijerste als zij die siusen te bewaren aengenomen hebben op hoerenRaithuse openbaerlijck sweeren sellen ende hijr of zei men derEcclesien, der Ritterscap ende eicken die 't begeert copien geven.Item zoe zei die stad, mit hoeren Borgeren ende ondersaten ophoir selve den Rhijn van der Groter Waden voir neder tot derSiusen toe neffens ten Dael, dair Wouter Mont nu op woenten desgelijks den Rhijn die voir Beverweerde gaet, van CovelaersBrugge oick

totter sluse toe neffens ten Dael voirsz. ende dengrave al om der stad van Utrecht reijn en scoen doen makenende houden, van der selver Covelaer Brugge, oick totter slusetoe neffens ten Dael voirsz. van allen sodden, modder, verstop-pingen, messen, vuijlnissen, onrine ende oncrude dair inne staendeof leggende aen beijde zijden, midden en overal, ende men zeide Rhinen met hoiren diepen voirsz., op allen eijnden ende zijdenhoir Wijde en Breede geven ende bewijsen, ende wairen dieRhinen of Diepen voirsz. op eenigen hoeck te nauwe, zoe zeimen dat rumen tot nutscap der stad en des gemeenen Lants.Item, wair iemant, die eenige hoefden, dammen of verwerringenin der Vechte, in den Rhinen of andere hoeren Diepen gemaecktof leggende hadden, die sellen die geene die zij dair leggendehebben opwinnen en weder rumen ende die steden. Diepengelicken den anderen bodem aldaer, zoo

dat die Diepen hoirRechten wijde hebben ende behouden moogen. Item zal die stadt dat gemeene Land en een ijgelijck hoirwerken voirsz. diepen ende maiken tusschen dit ende belokenPaeschen, oick naestkomende. Item zoe wanneer men die Vechteen die Rhijnen aldus scoengemaickt ende geruemt heeft, endehoer wateringe dair in dienende, als voirsz. is, zoe zei men dieDiepen hoefslagen ende schouwen opleggen, om alle die Diepenalsoe scoen te houden tot alre tijd op zekeren poenen endeboeten die men dair op overdragen zei. Ilem, waer 't sake, datijemant van deser tijd voert in der Vechte boven- midden ofbeneden tot op vijftig roeden den nijwen siusen eenige vueken,stalen, staken, balnetten, tralijen, corven of eenige andere besper-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 53 ringen daer inne sette, leijde, worpe ofte liielde bij dage of bijnachte, die zal verboeren vijff en twinticli Vrancl<rijl<sche oudesctiilden, aisoe dici<e ais 't ijemant dede, ende die kueren endebrucl<en zeilen hebben, die eene helfte dat gemeene Land, endedie andere helfte die gesworen, mer wair ijemant, die op vijftigroeden na den Nijwer sluse of dair inne of buten den sluse,daer inne of daer voer, soo verre dat Stichte gaet, eenige derpunten voirsz. verbrail<e, ais voorsz. is, die sal verbueren alsoodicl<e als ijemant dede, vijftig Frankrijl<se oude schilden, endedie koeren oick te deijlen als voirsz. is van den vijf en twintichschilden, behoudelijken dat men in de Vechte voirsz. wel vis-schen zei mogen mit segenen of mit andere drijvende netten,dair men geene besparringe mede doen en zei moegen, wantmen die Vechte daer mede ruijmt ende

reijne macket. Itemdesgelix en sal niemant van deser tijd voort in den Rhijnen vanCoten, van der Nijervaert of van der Geijnbrugge neder totterVecht toe of in eenige hoeren watergangen daer inne dienende,eenige besparringe ofte Commer daer inne setten ofte maickenin eeniger maniere voirsz. tot eeniger tijd ende ijemant die datdede die zal verboeren vijf en twintig oude schilden, alsoe dickeals 't ijemant dede, ende die koeren en broicken sellen hebbendat gemeene Land die eene helfte ende die geswoeren voirsz.die andere helfte, gelijken als van der Vechte voirsz. staet,behoudelicken dat men dair in wel visschen sel mogen mitsegenen of andere drivende netten sonder besparringe. Item,watergreven en hueders te setten, die het bewaren, alsoe veelen mennich ende die te doen eeden, ende die weder te ontset-ten, alsoe dicke als dat nutte en noit wesen sel. Item, waerijemant, die eenige schepinge,

groet off kleijn, ergens in desenDiepen voirsz. met eenige lasten geladen versuemde, soe datzij te gronde gingen, die zeilen elck hoir scepen weder op doenwinnen ende die Diepen se jen ende ruem doen maken op hoerzelfs cost, alsoe die Diepen te voiren waren, ende dat doenbinnen veertien dagen dair naest komende. Item wair eenig mandie in eenige der Diepen ofte watergangen voirsz. grote ofkleijne, hij quame van bute off van binnen of hij woende inder stad of in den Lande boven Utrecht, of beneden, die eenigeverstoppinge, dat is te weten, ballasters van soden, van zande,van torf of van torf mul, van steen, van hout, van messen, vanstinkende mosselen, visch, vleisch, dode vulicken daer inne worp



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 54 of brochte, dede werpen ofte brengen, die zeilen elks verbeurenvijf ende twintig Vranckrijkse oude schilden, alsoe dicke als 'tijemant dede. Item, dat geit datter uijtgeset is totten slusen, datste verstaen acht en een halven witten op ten morgen, dat zalmen betalen tusschen dit en viertien dagen na St. Mertijnsdagenaeslkomende, ende off oick an desen brieve een, twee of meersegelen gebroken of ontwee waren, daer en zei deze brief nietmede gemerckt wesen, mer in volle machte, geheel of hij volbesegelt waer, alle argelist uijtgescheijden in alle en elke puntenvoorsz. In kennisse hijr of, want wij dese ordinantie en over-drachte aldus voor oirbaar ende nutscap des gemeenen Landsen ons alre gemackt hebben, ende alsoe gedaen willen hebbenonverbreekelijk, als voorsz. staet, ende om dat wij samentlijckende elck van den staten

voirsz. verrichtinge ende beteringevan eenige gebreken, die hijr in vallen sullen mogen, tot alretijt eisschen zeilen ende mogen, soo hebben wij eicks van onsvoir ons ende onse nacomelingen, malkanderen geloift, endegeloven in goeden trouwe, deze overdrachte aldus te houdenals voirsz. is, en omme die meere vestenisse, hebben wij Pre-laten, Dekens, Capittelen voirsz. elcks onser Kerken segelen;ende wij gemeene Ritterschap 's Lands van Utrecht hebbengebeden onse mede ridderen ende knapen nabeschr., dat zijelcks hoir zegel hier an hangen willen als in den OverstichtHeer Jan van Rijnesse, Johan van Rijnesse, Johan van Rijnessede Jonge, Gijsbert van Vijanen van Risenborch, Gijsbert vanNijenroede, johan van Zulen van Natewisch, Gijsbert van Ster-kenborch, Willem van Nijenveld ende Gijsbert van Herdenbroick,ende in der Nederstichte, H. Frederick Utenhamme, H.

FrederickUtenhamme ende van Baarsel, Johan van Nijenrode, Steven vanNijenvelt, Henrik van Rijn, Alfer van der Horst, Vrcderik Berre,Wernaar van der Haar, Loef van Ruwiel cnde Johan van derMeer, dat wij om bede wille over ons zelve en over hem geerngedaen hebben en wij stadt van Utrecht hebben onser stadzegelen elcks aen desen brief gehangen, ende deser brieve zijndrie al eens spreekende, als eiken staat den hoeren. Gegevenin 't jaar ons Heeren dusent vier hondert seven en dertich opten achsten dag van onser Vrouwendag Assumtio tween entwintig dage in Augusto'^                -                              '^ Wij willen hier nog eenige opmerl^ingen aan toevoegen.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1916 56 den jare 1619 wordt hier een dam geteekend, die dwars doorde Vegt lag en met sluizen voorzien was. In deze kaart vindtmen geene sluizen te Muiden, zoodat men hier het water vande Vegt schijnt te hebben afgeschut&quot;. De schrijver van dit uitvoerige werk met zijn vele histori-sche gegevens wist dus met de geschiedenis van de sluis teHinderdam heelemaal geen raad. In het bekende AardrijkskundigWoordenboek van Van der Aa, alsmede in dat van Witkamp,beide met vele geschiedkundige bijvoegingen, wordt wel vanHinderdam gesproken, maar van den oorsprong der sluis aldaarvindt men niets. Het hierboven gegeven stuk uit den jare 1437 kan dus weleenig nader licht verspreiden omtrent de geschiedenis van denHinderdam en zijn sluis, en het geeft bovendien eenige kijkjesop ander gebied in den bisschoppelijken tijd in

de landstreekvan het oude Niftarlake. Loosdrecht. -                      W. VOOGSGEERD.




