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Kraayenestersluis moet operationeel blijven 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Geschiedbeoefening kan soms van heel praktische betekenis zijn voor de 
mensen van nu, ook als die zich bezig houdt met gebeurtenissen van heel 
lang geleden. Daarvan biedt dit artikel een voorbeeld. 

Breukeleveners groeven twee grens weteringen 

Toen men in de Middeleeuwen begon met het ontginningswerk in de veen-
wildernis ten oosten van de Vecht, voltrok dat zich in het algemeen van zuid 
naa r noord. De grensweteringen tussen de opeenvolgende ontginningsblok-
ken Oostbroek (met het daarvan afgescheiden Overdevecht), Herbertskop, 
Oostveen, Achttienhoven, Westbroek, Maarsseveen (waar Tienhoven toen 
nog niet van was afgesplitst), Breukeleveen en Mijndenveld (Muyeveld) 
lagen ongeveer loodrecht op de stroomrichting van de Vecht. De noordelijke 
grensweter ing van het voorafgaande ontginningsblok bewees me teen ook 
goede diensten als de zuidelijke grenswetering van het daaropvolgende blok. 
Een uitzondering daarop was het vrij grote Maarsseveen, waar het ontgin
ningswerk in gedeelten werd aangepakt , te beginnen in he t zuidwesten. 
Bijgevolg had het Maarsseveen nog helemaal niets van een noordeli jke 
grenswetering toen met het werk in het Breukeleveen werd begonnen. Voor 
de Breukeleveners zat er niets anders op dan het eigenhandig aanleggen 
van beide grensweteringen: in het zuiden de Vaar t en in he t noorden de 
Weersloot.1 En toen in 1243 een deel van Maarsseveen, ter grootte van tien 
hoeven, werd verkocht aan het Kapittel van Sint-Pieter,2 moest dat nieuwe 
gebied Tienhoven he t doen zonder een eigen grensweter ing. In een tijd 
waarin men voor het grootste deel van het verkeer en vervoer over langere 
afstand op waterwegen aangewezen was, voelde men dat in Tienhoven als 
een ernstig gemis en een tekort in de plaatselijke autonomie. 

Maar Breukeleveen was, hoewel het door de bisschop tot een afzonderlijke 
gerechtsheerl i jkheid 3 was verklaard, inzake vervoer en verkeer evenmin 
autonoom, want tussen het Breukeleveen en de Vecht lag nog het Breukelen-
Proostdijgerecht waar men doorheen moest. Dat bevredigde ook niet. 

Breukeleveen kocht de Weere 

In een document , daterend uit 1460, is sprake van de overdracht van 
rechten op een gegraven wetering en het land waardoorheen die wetering 
gegraven was.4 In de tekst is die wetering niet bij name genoemd, m a a r het 
kan niet anders of het gaat daar over de gekanaliseerde Weere, het mond
stuk van de Weersloot, want de betreffende wetering was "streckende vander 
veensceijdinge wes twer ts in die Vecht". De veenscheiding was de grens 
tussen het oude kleigebied langs de Vechtoever en het ten oosten daarvan 
gelegen veengebied. De wetering was verder gelegen "opter Proestijen in der 
heren gerecht van Sinte-Peter". De Weere lag aan de noordgrens van het 
Breukelen-Proostdij gerecht. 

De Breukeleveners waren bij de aanvang van hun ontginningswerk met 
het graven van de noordelijke grenswetering begonnen ter hoogte van de 
Zogdijk (thans Scheendijk). Zij konden daar aansluiten op de bestaande, van 
oorsprong natuurlijke watergang de Weere, die uitmondde in de Vecht. Dat 
verbindingsstuk tussen hun Weersloot en de Vecht was nooit eigendom ge
worden van de ingezetenen van de gerechtsheerlijkheid Breukeleveen. 

Degene die afstand deed van zijn rechten op het in de oorkonde omschre-

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 1, 1998 



ven gedeelte van de wetering en het omliggende land was Johan (Jan II) 
van Nijenrode, broer van Gijsbrecht III. Hij deed dit ten gunste van het 
Kapittel van Sint-Pieter en de landgenoten (= ingelanden, grondeigenaren) 
en gezamenlijke buren (= inwoners) van Breukeleveen. 

Een van de voorwaarden die Johan van Nijenrode in de oorkonde liet vastleggen was 
dat de wetering alleen vrij gebruikt zou mogen worden voor de uitvoer van in Breukele
veen gestoken turf. Wanneer anderen (d.w.z. Loosdrechters) de wetering eveneens voor 
turftransport wilden gebruiken, zou daarvoor de toestemming nodig zijn van het kapittel, 
de landgenoten en Johan van Nijenrode. 

Verkoop door Breukeleveen van de grenswetering met Tienhoven 

De wetering aan de zuidzijde van Breukeleveen, die de grens vormde met 
het gerecht Tienhoven, was historisch bezit van de "lantgenoten en ghemeen 
bueren van Broecklederveen". Zij hadden hem immers gegraven. Voor de 
Breukeleveners was die waterweg echter minder belangrijk dan de Weer-
sloot, aan de noordzijde van Breukeleveen. Toen de vrije doorvaart over de 
Weersloot in 1460 voor de Breukeleveners geheel veilig was gesteld, durfde 
men een ingrijpend besluit te nemen: de verkoop van de grenswetering aan 
de zuidzijde. 

Op 7 januari 1461 werd een overeenkomst bezegeld waarbij de wetering 
gelegen tussen Breukeleveen en Tienhoven en "uutgaende bij Oudaen in 
die Vechte ende streckende opwaerts aen die Broecklederveensche Oude 
Loedijck" werd overgedragen aan de "lantgenoten en ghemeen buer" van 
Tienhoven.5 Partij aan de verkopende kant waren de landgenoten en buren 
van Breukeleveen, die daartoe ook de toestemming hadden van het Kapittel 
van Sint-Pieter, en Johan van Nijenrode. Voorafgaande aan het afsluiten 
van deze overeenkomst behoefde de transactie de goedkeuring van de buren-
vergadering van de gerechtsheerlijkheid Breukeleveen. De Vaar t liep in die 
tijd dus nog niet verder dan tot wat nu de Herenweg van Breukeleveen is. 

Door deze eigendomsoverdracht kon de desbetreffende wetering verder 
echt ontwikkeld worden als de Tienhovense Vaart. 

Bij de verkoop van de wetering werden duidelijke afspraken gemaakt inzake het 
gebruik en het onderhoud van deze waterweg. Een paar daarvan wil ik hier vermelden. 
Het onderhoud van de Vaart zou voortaan in eerste instantie moeten worden uitgevoerd door 
de buren van Tienhoven. Laatstgenoemden zouden ook een nieuwe sluis gaan bouwen 
tussen de wetering en de rivier de Vecht, alsmede een nieuwe brug over de wetering in de 
"heerstraten" (= de weg, het zandpad, langs de Vecht). Deze brug zou zo hoog en lang 
worden dat met turf geladen schouwen er onderdoor konden varen en zo breed dat er 
wagens overheen konden rijden. De kade aan de Breukeleveense kant van de Vaart zou bij 
de Breukeleveners in onderhoud blijven, maar de Tienhovenaren mochten er wel de 
bagger op gooien die ze jaarlijks uit de watergang moesten verwijderen om die bevaarbaar 
te houden. De Tienhovenaren mochten van die kade gebruik maken als jaagpad, om met 
menskracht hun schouwen voort te trekken; gebruik van dierlijke trekkracht was niet 
toegestaan om al te ernstige schade aan de kade te voorkomen. 

Wat het verdere gebruik van de Vaart betrof, kregen de Breukeleveners 
individueel de tijd tot drie j aa r na het gereed komen van de nieuwe sluis en 
brug om te beslissen of zij toch nog gebruik van deze wetering wilden blijven 
maken. Wie dat zou willen, diende daarna dan ook een aandeel te leveren in 
het onderhoud; wie niet wilde zou daarna ook van verder medegebruik van 
deze wetering uitgesloten zijn. 

De transacties inzake de genoemde gedeelten van de Weere en de Vaart 
waren voor de direct betrokken gerechten van grote maatschappelijke be
tekenis. Breukeleveen had nu zeggenschap over de gehele Weersloot en de 
Weere, tot en met de uitmonding daarvan in de Vecht. Tienhoven kreeg voor 
het eerst in zijn geschiedenis de beschikking over een eigen hoofdwaterweg 
naa r de Vecht. Voor beide gerechten betekende dat een vergroting van hun 
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zelfstandigheid. Hun ingezetenen konden voortaan met hun producten over 
een geheel eigen lokale wetering naar de Vecht varen zonder dat anderen 
hen dat op privaatrechtelijke gronden konden verhinderen. 

1461 -1650 

De Breukeleveners vonden het, toen ze wat dieper en langer over deze zaak 
nagedacht hadden, toch nuttig om zonodig gebruik te kunnen blijven maken 
van de Vaar t . Dat legden zij vas t in een overeenkomst met Tienhoven. 
Voor het bevaren van het gedeelte van de Vaart dat binnen het Breukelen-
Pr oostdij gerecht lag, aan de noordzijde naas t de hofstede van Rietveld, werd 
ook de instemming van J an van Rietveld verkregen. 

In 1494 werden de Breukeleveners verplicht om al hun turfuitvoer via de 
Weersloot en Weersluis te laten gaan, zodat de belastingcontroleurs er be ter 
zicht op konden houden.6 Hoe lang en hoe degelijk men zich aan dit voor
schrift heeft gehouden, valt niet na te gaan. 

Omdat de onderhoudslasten van de Tienhovense Vaart met sluis en an
dere bijbehoren hoog waren, koos men voor het heffen van tolgelden bij de 
sluis, om een deel van de kosten te dekken; daardoor betaalden passerende 
schippers mee, naa r rato van het gebruik dat zij van de sluis maakten. 

In 1649 verloor de sluis in de Vaar t zijn functie in he t wa te rbeheer . 
Breukeleveen en Tienhoven hadden gezamenlijk een waterschap opgericht 
en een molen gebouwd, die mocht ui twateren in een molenvliet door he t 
noorden van Breukelen-Proostdij.7 

In 1650 wensten de landeigenaren uit Tienhoven en Breukeleveen bij de 
sluis een huis voor de tolgaarder te bouwen. Daartoe was de medewerking 
vereist van Albert Proeys, de toenmalige eigenaar van de Rietveldse goede
ren . 8 Hij moest een stukje land nabij de sluis afstaan voor de bouw van de 
s lu iswachterswoning, welke laatste wij kennen als het huis Het Kraayenest. 

Van het 63 hectare grote Rietveldse goederenbezit aldaar werd toen 26,4 hectare gerekend 
te behoren bij de Rietveld Sate en 31,5 hectare bij een daar in bedrijf zijnde steenfabriek. 
Over he t oude stenen huis van het geslacht Van Rietveld, dat in 1609 al een ruïne was, werd 
in 1650 met geen woord meer gerept. Vermoedelijk was de ruïne toen geheel opgeruimd. 
Misschien hebben de Breukeleveners en Tienhovenaren d a a r wel op moe ten w a c h t e n 
voordat ze, pas in 1650, met een plan konden komen voor een woning voor de s luiswachter/ 
t o lgaa rde r . 

De oorkonde van 1650 

Van de oorkonde die op 26 april 1650 werd opgesteld, werden twee gelijk
waardige exemplaren gemaakt, waarvan het ene in bewaring werd gegeven 
van de ambachts- of gerechtsvrouwe van Tienhoven en het andere aan he t 
Kapittel van Sint-Pieter te Utrecht, dat als de gerechtsheer van Breukeleveen 
te boek stond. Een dergelijke procedure beperkte het risico van vervalsing 
van de overeenkomst aanzienlijk. Helaas heb ik deze twee in het Archief 
Dorpsgerechten - Gerecht Tienhoven, respectievelijk het Archief van he t 
Kapittel van Sint-Pieter niet teruggevonden. Wel is van de eerstgenoemde 
van deze twee een oud en betrouwbaar afschrift bewaard gebleven bij het 
kadaster te Utrecht (zie ook Afbeelding 1). 

Daarin s taan een tweetal ook voor nu nog zeer belangwekkende passages: 
(1) De inwoners van Breukeleveen en Tienhoven zullen ten eeuwigen dage 
gebruik mogen maken van de doorvaart langs Rietveld Sate, tot in de Vecht 
toe; de bewoners en gebruikers van het Rietveldse gebied hebben dat recht 
van doorvaa r t eveneens en zullen bovendien vrijdom genie ten van tol-
betaling bij de sluis. 
(2) Omdat van het Rietveldse land (kosteloos) een stuk beschikbaar is gesteld 
voor de bouw van een tolgaarderswoning bij de sluis, zullen de bewoners van 
dat gebied en hun opvolgers ten eeuwigen dage zijn vrijgesteld van het 
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Alsoo de Geerffden (= landeigenaren) van Tienhoven met de Geerffden van Breuke-
leveen waaren overkoomen (= overeengekomen) dat de selven Geerffden van Breuke-
leveen ende haare Bruykers (= gebruikers, pachters), meede soude worden ingelaaten 
in den d e u r v a a r t , die van Tienhoven voornoemd competerende voor de weeter inge 
s t rekkende voorbij de Rietvelds Sate, toekoomende den Wel Ede/e Jonkheer Aelbert 
Proeis (= Proeys) Heere van Hooglande, tot in de Vegt toe, na luyd van de Accoorden 
ende Trac ta ten daar van tusschen de Eygenaars van de voorschreeven Rietvelds Sate 
ende voorschreeven Geerfdens opgeregt (= opgesteld) op Vasten Avond Anno 1465 ende 
den 8sten April Anno 1532 die in vollen weerde worden gehouden. 

Dat ook de selven Geerffdens van Breukeleveen geobteneerd (= verkregen) hadde 
een tol ende neffens die Geërfden van Tienhoven van meeninge waaren te stelle ende 
uyt nood te versoeken een tol op alle schuyten, pontscheepjens, prame en schouwe die den 
voorschreeven duervaar t sullen gebruyken tot verval van de onkosten gedaan ende nog 
te doen aan he t leggen ende maake van de verlaate (= verlaat , sluis), soo op Tienhoven 
a a n de Vegt en de voorschreven weeter inge van Rie tve lds Sade (= Sa te) , a ls op 
Breukeleveen ende andere werken tot bevorderinge van de voorschreven d u e r v a a r t 
ende uytwaater inge behoorende. 

Ende mitsdien he t noodig was te dispisieren (= disposeren, plaatsen) ofte bouwen een 
bequame (= geschikte) wooninge voor den tolfictuer (= tolgaarder) van den selve tol, bij 
of omtrent he t voorszeyde verlaat aan de Vegt, ende dat de voorszeyde na laa t inge van 
Breukeleveen in den voorszeyde weteringe van Rietvelds Sade niet en konde geschiede 
sonder consent (= ins t emming) van Welgemelde Heere Proois als eygenaaa r ende 
possesseur (= bezitter) van de selve sate. 

Da t ook de geerffde van Tienhooven ende Breukelveen voornoemd gehoeft (= ver-
hoefslaagd) off grond en hadde (= belang hebben) ontrent (= inzake, bij) het voorszeyde 
verlaat aan de Vegt, om daar op een huys of wooninge voor de collecteur van den voors
zeyde tol te bouwen. 

Soo sou de voornoemde Jonkheer Aelbert Proois heere van Hooglande als eygenaar 
ende possesseur van de voorschreeven Rietvelds Saete ter eenrer ende de Ede/e Heere 
Gerard Both van der Eem, Domheer St. Pieter, en Mr. Pieter Schade als gecommitteerde 
van de Ambagts Heeren ende Geërfde van Breukeleveen mitsgaaders de Heeren Mr. 
J a n Veneman ende J a n als gecommiteerde van de Ambagts Vrouwe ende Geerfdens 
van Tienhoven ter andere sijde, nevens Lourens Bosch schout van Breukeleveen en 
Antonie Bosch schout van Tienhoven, voor interesse van de Ede/e Heeren Mr. Gera rd 
van der Steen Canoniek St. J a n s (= kanunnik van het Kapittel van Sint-Jan) met ten 
ande ren overkoomen (= overeenkomen) ende verdragen (= en in een verdrag vas t 
leggen) da t meergemelde Heer van Hooglande in voorszeyde qualité (= kwaliteit, hoe
danigheid) voor hem ende sijne successeurs (= opvolgers) sal consenteeren (= goed
v inden) gelijk sijn Ede/e consenteerd mits deese in de voorszeyde inlaat inge ende dat 
dien volgens (= dientengevolge) die van Breukeleveen met die van Tienhoven nu ende 
ten eeuwigen dagen sullen moogen gebruyken de deurvaart door de voorszeyde wete
r inge van Rietvelds Sate volgens de voorszeyde overkomst (= overeenkomst) tusschen 
die van Breukeleveen ende Tienhoven opgeregt (= gesloten). 

Dat nog de selven geeerfdens sullen hebben ende ten eeuwigen dagen behoude seeker 
erff ende grond aan de voorszeyde Rietvelds Saete behoorende welk erff daarvan sal 
worde gesepareerd (= afgescheiden) met een sloot wijt (= breed) veertien voeten, leggen
de nevens de voorszeyde weeteringe op den hoek voor aan 't Sandpad van de Vegt strek
kende uyt de Vegt tot ontrent (= omtrent, ongeveer) twee roede voorbij het Tienhovense 
Verlaat en breed van de schoeyenge van 't selve verlaat aff tot aan de sloot tusschen he t 
voorszeyde erff ende Rietvelds Sate voornoemd, ende daar op mogen doen t immeren 
ende bouwen een bequaame wooninge ende huijs voor den collecteur van den voors
zeyde tol des (= van de) gemelden geërfden van Breukelveen en Tienhoven. 

De voorszeyde Rietvelds Sate groot ontrent 31 morgen (= ca. 26,4 ha), de Steenkuyle 
groot ontrent 37 morgen (= ca. 31,5 ha), mitsgaders de viertel lands onder het buytenweg 
van Tienhoven groot ontrent 6 morgen (= ca. 5,1 ha) te samen. 

Den voornoemde Heer van Hooglande competeren t en eeuwigen daagen sul len 
moeten uytweteren door de vliet van haar nieuwe moolen sonder da t sij lieden eenige 
molengelden off andere contributien off dependentien van dien daar voor sullen hebben 
te eyschen mits dat sijn Ede/e eens in gereeden gelden betaalen sal ten regarde (= aan
zien) van de ses morgen onder Tienhoven de somme van 40 gulden tot verval van de 
las ten van de nieuwe moolen. Dat nog de Heer van Hooglande voornoemd, ende na hem 
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sijn successeurs, e igenaars van de Rietvelds Sate altijd sullen wesen een van de heem-
r a a d e van den voorszeyde bepolder inge van Tienhooven ende B r e u k e l e v e e n ende 
genieten den vijftigste penning (= 2%) van den tol die het ver laat van Tienhooven en de 
Weers luys leggende op Breukeleveen jaar l i jks sal rendere en opbrengen, welvers taen-
de dat alvoorens (= tevoren, eerst) sal worden afgetoogen (= afgetrokken) de jaar l i jkse 
be las t inge (= las ten, onkosten) van repara t ion ende onderhoud van de moo lenaa r s , 
ver laaten, bruggen, tolhuys, molentogten, watergang, wegen en voetpaden, edoch niet 
van eenige n ieuwe werken nu off n a m a a l s (= la te r ) , he t sij w a n n e e r su lk s soude 
moogen geschiede g e m a a k t ofte m a k e n da t ook gemelde Heer van Hoog lande en 
present moogen sijn, op den verpagting van den selve tol, van welke tol ook altijd vrij 
sul len sijn de eygenaars ende bruykers respectivelijk van de voorschreeve Rietvelds 
Sate, ende Steenkuyle. 

Dat nog de bewoonder der huysinge van den collecteur van de tol op he t gemelde erff 
te t immeren , altijd moeten onderhouden den sloot daar mede he t selve erf van de 
Rietvelds Sate gesepareerd is, op de wijte van veertien voeten, ende ook ten sijne las ten 
een percoule (= een u i t pe rkoenpa len bes t aande oeverbescherming) m a a k e n ende 
onderhouden 't bandwerk (= bermen, taluds) soo van 't Sandpad als in de voorszeyde 
Vegt, soo breed als het voorszeyde erff met de weteringe ofte verlaat aan de eene, ende 
sloot aan de andere sijden voor aan 't Santpad strekkende is, ende n immer sal moogen 
houden los lopende verkens , gansen off eenden, eyndelyk dat in alle condition ende 
verpagt ingen van 't voorszeyde huys ende tol zal worden bedongen dat de pagter geen 
schaade sal moogen doen aen den voorszeyde Rietvelds Saete off 't gewasch en planta-
giën (= aanplant ingen) daar op s taande op poene (= straffe) van dadelijke r epa ra t i e van 
de selve schade, ende dat den pagter ook goeden opsigt nemen sal da t de Rietvelds Sate 
on t ren t de huysinge van den collecteur bij anderen insgelijks geen schaade gedaan 
word. 

Belovende partijen contrahenten (= contractanten) malkanderen den inhoud deses 
te voldoen onder verband van haare respective persoone ende goederen tot bedwang van 
de Edele Hoven (= het Hof) van Utrecht ende alle regteren ende gerechten. 

Ten oorkonde sijn hier van twee aleens (= gelijk) luydende exemplaren g e m a a k t , 
geschreeven in frasijn (= francijn, perkament) , die bij (= door) de respectieve Ambagts 
Heeren approbeerende (= die goedkeuren) deesen accoorde, m e t t e n (= en door) den 
Heeren van Hooglande ende de Gecommitteerde hier boven genoemt beneffens de Heere 
van der Steen als interesseur betijkend (= betekend, ondertekend) en besegeld sijn op 
den 26sten April des J a a r s onses Heeren 1650 na d'oude tijd (= volgens de Ju l i aanse 
t i jdrekening, niet de huidige Gregoriaanse). 

Onder stond bij de Vrouwe van Tienhoven ondertykent en h a a r Edele soon beseegelt 
w a s . 

Geteykent , Agnes van Bijier. 

Afb. 1 (op de vorige bladzijde en hierboven). Transcriptie in drukle t te rs van he t document 
uit 1650, gemaakt door de schrijver van dit artikel. De cursieve le t ters en woorden s t aan 
niet in he t origineel; de meeste betreffen he t voluit schrijven van gebruikte afkortingen, 
een enkele keer is een vermoedelijk bij he t maken van he t oude afschrift overgeslagen 
woord naa r beste inzicht teruggeplaats t . Tussen haakjes zijn enkele t eks tverk la r ingen toe
gevoegd. Het oude document kende geen indeling in alinea's; deze is pas in de t ranscr ip t ie 
ingevoerd, ter wille van een betere leesbaarheid van de niet altijd eenvoudige tekst . 

betalen van molengelden en vergelijkbare contributies (waterschapslasten). 
Tot dusver is niets bekend over een afschaffing van een of beide van deze 

oude privileges. In de Franse Tijd (1795-1813) sneuvelden veel heerlijke rech
ten, maar op zichzelf staande oude rechten ontsnapten aan de collectieve 
afschaffingsbesluiten. Dat zou betekenen dat ze ook nu nog van kracht zijn. 

Een ui tspraak van de Vierde Meervoudige Belastingkamer van he t Gerechtshof te Am
sterdam versterkt deze opvatting. In 1984 kwam de heer R.W.A. Regensburg te Breukelen, 
bewoners van het voormalige Rietveldgebied, in verzet tegen de hem door he t bes tuur van 
he t Waterschap de Vecht opgelegde waterschapslasten. Na het afwerken van een bezwaren-
procedure kwam de e indui t spraak van het waterschapsbes tuur tens lo t te te r tafel bij de 
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Belastingkamer. Deze sprak op 30 juni 1987 uit: 
"Ter z i t t ing is namens he t be s tuu r van he t Schap erkend dat de percelen waarvan 

belanghebbende eigenaar is, bij akte van 26 april 1650 onder bezwarende titel zijn vrijge
steld van waterschapslasten en dat deze vrijstelling nimmer door he t Schap of zijn rechts-
voorgangers op rechtsgeldige wijze is beëindigd. Mitsdien is het Schap, mede gelet op het 
bepaalde in artikel 47, aanhef en onder a, van het bijzonder reglement verplicht belang
hebbende niet in de heffing van waterschapslasten te betrekken. Door aan belanghebbende 
niet temin een aanslag op te leggen heeft het Schap gehandeld in strijd met beginselen van 
behoorlijk bestuur . 

Beslissing: Het Hof verniet igt de u i t spraak alsmede de aanslag." 

In het huidige dispuut over het al of niet opheffen van de Kraayenester-
sluis zal, tot het tegendeel bewezen is, mijns inziens moeten worden uitge
gaan van een si tuatie die vergelijkbaar is met de vrijstelling van water
schapslasten voor de bewoners van het vroegere Rietveldgebied. 

Voor de contractanten van toen had de akte van 1650 blijvende rechtskracht , zonder de 
noodzaak van een herhal ing in la tere contracten. De vrije doorvaart betreft ook duidelijk 
meer dan alleen de sluis. 

Het in t rekken van een verleend eeuwigdurend recht kon niet gebeuren zonder de mede
werking van de bezitter(s) van dat recht. De bezitters waren in dit geval de ingezetenen van 
Breukeleveen en de ingezetenen van Tienhoven, twee gemeenschappen. In de archieven 
van he t vroegere gerecht Breukeleveen, de voormalige Gemeente Breukelen-St . P ie ters 
(die onts tond door samenvoeging van Breukeleveen en Breukelen-Proostdijgerecht) en de 
voormalige Gemeente Tienhoven heb ik niets aangetroffen over he t afstand doen van he t 
eeuwigdurende recht van doorvaart . Weliswaar zijn deze archieven onvolledig, m a a r he t 
enige waar he t om gaat is of met duidelijke bewijsstukken kan worden aangetoond dat aan 
een bes taand recht op correcte wijze een eind is gekomen. 

Inzake de Kraayenestersluis mag dus gesteld worden dat het eeuwig
durend recht van de inwoners van Breukeleveen en Tienhoven op doorvaart 
l angs Rietveld Sate tot in de Vecht nimmer door hetPlassenschap Loosdrecht 
e.o., of zijn rechtsvoorgangers in deze zaak, op rechtsgeldige wijze is beëin
digd. Derhalve geldt dat recht nog steeds. 

Het bui ten bedrijf stellen of in onbruik laten geraken van de Kraaye
nestersluis door het Schap is in strijd met deze oude rechten. 

Het Plassenschap is van deze conclusie op de hoogte gebracht. Het streeft, 
ondanks het eerder door het algemeen bestuur genomen principebesluit om 
deze sluis te sluiten, inmiddels eigener beweging al geruime tijd naa r een 
financiële constructie die het mogelijk maakt de sluis niet alleen te restau
reren, m a a r ook open te houden. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1987. De eerste slag in de ontginning van het Breukeleveen. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 2, nr. 2, blz. 55 - 65. 

2 Archief van het Kapittel van Sint Pieter (Utrechts Archief, voorheen Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 
868: vidimus door de officiaal van Utrecht, 1567, van (a) een brief waarbij de bisschop-elect Otto 
goedkeurt dat het Kapittel van Sint-Pieter van Herman van Maarsen het gerecht, de tijns en de 
tienden van Tienhoven in Maarsseveen heeft gekocht, 1243, en (b) een brief waarbij dezelfde het 
Kapittel de vrije eigendom geeft van het gerecht, de tijns en de grove en smalle tienden met het veen 
van tien hoeven in Maarsseveen, die Herman van Maarsen vroeger van hem in leen hield, 1243. 

3 Een gerechtsheerlijkheid (vaak kortweg gerecht genoemd) was een door de landsheer (in het Sticht 
Utrecht de bisschop) erkende lokale bestuurseenheid. In het gewest Holland sprak men meestal van 
een ambachtsheerlijkheid of ambacht, welke namen ook wel in het Stichtse taalgebruik doordrongen. 

4 Archief van het Kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 901: charter waarin Jan van Nijenrode ten behoeve 
van het Kapittel van Sint-Pieter en de landgenoten van Breukeleveen afstand doet van de rechten op 
een gemaakte wetering en de landen door welke zij gegraven is, 1460. 

5 Archief van het Kapittel van Sint-Pieter, inv. nr. 2a: Protocol/copieboek van de notaris van het Kapittel 
van Sint-Pieter, 1453 -1520; daarin fol. 15 -15 verso. 

6 Archief van het Kapittel van Sint-Pieter, inv. nr. 892. 
7 A.A. Manten, 1987. De eerste watermolen in Breukeleveen in 1649 gesticht. Tijdschrift Historische 

Kring Breukelen, jaargang 2, nr. 1, blz. 31. 
8 In 1609 werd deze Albert Proeys in een door de Staten opgestelde lijst van ridderhofsteden en andere 

belangrijke huizen ook reeds als eigenaar van Rietveld genoemd. Rietveld staat daar genoteerd als een 
verwoest huis. Zie: Archief van de Staten van Utrecht (Utrechts Archief), inv. nr. 364-9-157. 
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