
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1929 De ordonnantie van Bisschop Frederikvan Blankenheim inzake de grensscheidingtusschen Loosdrecht en Breukelerveen. Het Herfsttij der Middeleeuwen kenmerkt zich voor Gooilanden het Sticht door eindelooze twisten over de grenzen, die eerstin 1719 ophielden door eene conventie tusschen Holland enUtrecht. Men heeft toen door 22 hardsteenen palen de grens aangeduid.Van paal 22, niet ver van Loosdrecht bij den Egelshoek liepde grens van Holland tot in het begin der 19e eeuw naar deVecht. Het is deze, die in 1404 blijkens onderstaande oorkonde vooreen deel werd vastgesteld, n.1. tusschen het toen HollandscheLoosdrecht en het Stichtsche Breukeleveen. 1 Vedtyts geschil geweest zynde tusschen die van Loosdrechten Breukeleveen over hunne grensscheidinge, is de zaak in ditjaar gevonden, in dezer voege: Frederic van Blanckenhem, by der

genaden Geeds Bisschop't Utrecht maken komt allen luden; Want lange tyt twist endescelinge geweest is tusschen dien van den Loosdrecht aen dieeen zyde, ende die van Broekelveen aen die ander zyde, alsom die paelsceydinge te doen, ende die rae te trecken tusschenbeyden zyden voerscreve. Ende want wy dicwil van beydenzyden voerscreven vervolcht zijn, om alsulke twist ende scelingeof te leggen, also veere alst in ons waer, daer wy alle wege toegeneyget syn geweest, soe syn wy des met goeden voerdactensinne mit onsen raede, ende goetduncken onser Ecclesien endeder Stat van Utrecht overcomen, dat wy drie uit onsen Rade,mit namen Heren Amelys Uten Enge Ridder, Jacob van Zulen,ende Dirck Borre, daer toe geset ende gemachticht hebben vanonser wegen, gelyc die hogegeboren onsen lieven neve HertochAelbrecht van Beyeren, Greve van Henegouwen, van HoUantende van Zelant, oec hoet drie, als

mit namen Heren Geraert



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1929 58 van Eemskerke Ridder, Florens van Alkemade, ende Woutervan Munden, Ridders, daer toe geset, ende gmachticht heeft,die rae te trecken, ende paelscydinge te doen tusschen beydenzyden voergenoemt. Welke sesse dicwil, van onser byden herenwegen, te samen daerom geweest hebben, ende syn eens seggenseendrachtelic overcomen in allen manieren, alse hier na be-screven staet. In den eersten so sel men een pael steken op teneynde van Broekelveen, tenden hore boulande ter drencscoetwaert midden in die grafte, ende dat selmen recht op drie bomenop ten utersten boem van der drencscote tot onzer Statwaertvan Utrecht, ende tot aen der Goyerveen toe. Ende des socsellen die van Broekelveen, ende die van der Loesdrecht, eenkenlike bescyede sceydinge maken tusschen hoerer beyderlanden, op dat een yegelic weten mach waer syn lant heert. Endedese

sceydinge sal duren tot ewigen dagen, behoudelich alle rechtende brieve, die enich Heer van ons Here voerscreve zal van denanderen hebben mach, in hoeren machten te bliven. In oercondealre saken voersreve, soe hebben wy Bisscop Frederic voer-genoemtt, desen onzen brief mit onzen izegel doen bezegelen.Gegeven int jaer ons heren dusent vier hondert ende vier, denvier en twyntichsten dach in Aprille. Hilversum.                                              J. SCHIPPER Jr.




