


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 20 of Gabelle over de Brugge en van de scheepvaert onder deBrugge van de Vegt tot Loenen&quot; van ouds een winstobject isgeweest en dat zij dit ten koste van alles moest blijven. Gierigeen inhalige bezitters zullen jaar op jaar uit de brug hebben ge-haald wat er uit te halen viel tot groot ongerief van de ge-bruikers; zoo rigoreus mogelijk pasten zij de bestaande tarie-ven toe en interpreteerden een twijfelachtig geval in hunvoordeel; ja, ik heb reden om aan te nemen, dat in den loopder tijden usances zijn ingeslopen, die niet wettelijk gefun-deerd waren. Ik denk hierbij aan de gelden, die geheven wor-den te Loenen van onder de brug doorvarende schepen, dekleinste vaartuigjes niet uitgezonderd, waarschijnlijk in na-volging van wat gebruikelijk was bij de bruggen van Nieuwer-sluis en Vreeland. Bij deze laatste plaatsen was de toestandechter geheel anders: de gemeenten Utrecht en Amsterdamzijn of waren

eigenaressen van deze bruggen en van oudsherressorteert het onderhoud van het jaagpad langs de rivier deVecht bij haar. Elk schip, dat aldaar de brug passeert, onver-schillig of de brug wordt opgetrokken of niet, wordt ver-ondersteld van het jaagpad te hebben gebruik gemaakt, en isdus belastingplichtig. Het octrooi van 3 Aug. 1624 van de Loenensche brug, hier-onder afgedrukt, spreekt ten minste duidelijke taal, waar ver-meld staat dat ,,van elck schip ofte schuyt daervoor die vall-brugge ter begeerte van schipper soude worden opgetogen,t'elcken reyse twee blancken&quot;, zal worden betaald. Hier wordtdus nadrukkelijk gestipuleerd, dat de brug worde opgehaald;en niet alleen dit, doch ook, dat dit zal geschieden ter be-geerte van den schipper, blijkbaar ter voorkoming van moge-lijk misbruik in den vorm van uitbuiting van schippers ofwatersportliefhebbers door al te groote gedienstigheid vanden tolgaarder. Toch zou deze toestand nog langen tijd bestendigd zijn ge-bleven in

weerwil van de strubbelingen, die zich in den loopder tijden bij de invordering der tolgelden hebben voorgedaan,als niet twee zwarte, onheilspellende schaduwen haar zonnigen lucratief bestaan waren komen verduisteren: n.1. hetMerwedekanaal en de electrische bascuulbrug bij de Bloklaan-,het Merwedekanaal, dat zoo goed als alle goederenvervoerlangs de Vecht voor zich opeischte en de Nieuwe Brug, diehet voornaamste wegverkeer voor haar rekening nam. Hier-











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 25 ,onvermindert d'selve, by provisie realycken geexecuteert,soude worden by den officier van Cronenburgh, ende dat den,pagter, collecteur, ofte brugbewaerder met nyemant soude,mogen conniveren ofte accorderen sonder voorweten van,Heere van Cronenburgh belangende de voors boeten, Dat,nyemant van voors. bruggelden ende dependentien van dien,soude vry syn, als die van dese vergaderinge, off de Heeren.Gecommitteerde Raden, ende die den Heer van Cronenburgh,t'selve soude mogen vergunnen, van alle welcke voors.,puncten ende conditien, Den vertoonder versogte oitmoedelic,onsen brieve van octroy in forma ende dat d'selve mochten,geregistreert werden, so ende daer wij bevinden souden te,behooren, t'welcke den vertoonder vertroude, dat te min by,ons soude werden gedifficulteert, doordien onder ende boven,syne voors. heerlyckheyt van Loenen gelycke bruggen

ge-,slagen syn ') volgens de octroyen daervan verleent, Soo ist,dat wy de voors. saecke ende versoucke overgemerct ende,genegen wesende ter bede van Heere Remonstrant, Tot accom-,modatie van Syn Ed.ts. ingesetenen, ende andere de Riviere,van de Vegt moetende passeren, uyt onse rechte wetenschap,volcomen macht ende authoriteyt, denselven geoctroyeert,,vergunt, ende geconsenteert hebben, octroyeren, vergunnen,ende consenteren mits desen dat hy sal mogen leggen een,brugge over de Vegt, in plaetse vant veer, dat den heere ver-,toonder tot nog toe over de voors. Vegt heeft gehadt, ende,also d'selve bruggen soo int maecken als onderhouden veel,sal comen te costen, hebben wij den selve geaccordeert te,mogen opstellen het navolgende bruggelt, als van elcke,wagen passerend ingespannen synde met twee, drie ofte vier,paerden twaelff penningen, een paert ses penningen, elck,hoornbeest ses penningen, elck mensch twee

penningen, een,vareken, ende een schaep elck vier penningen mits dat de,sooglammeren ende soogbaggelen vrij sullen syn, van een,drift varekens van ses ende daerover t'samen een st., voor een,kudde sch&epen van ses ende daerover een stuver, ende dat,nyemant soo verre het clockeslag van Loenen streckt, wagens,,paerden ofte andere beesten over de Vegt sal mogen setten,met schuyten, schepen, ofte schouwen tot nadeel van voors.,bruggelt, op peyne van te verbeuren t'elcken reyse drie ^J Bedoeld zijn die van Nieuwersluis en Vreeland.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 29 eenigen tijd geleden plotseling buiten werking gesteld totgroot ongerief van den gaanden en komenden man. De burge-meesters van Loenen en Loosdrecht kwamen wijselijk over-een, de onkosten van de exploitatie gelijkelijk te verdeelen,hangende een definitieve regeling, want een brug kan daarnoode gemist worden. Maar ook het type speelt een rol; ditzag de gemeente Amsterdam in, toen de zoogenaamde MagereBrug over den Amstel dringend herstel behoefde. Het oudetype ophaalbrug, dat zoo harmonisch in deze omgeving paste,werd gecontinueerd in weerwil van modernere vindingen. Tochkan men er niet aan ontkomen, dat het oude op den duur moetplaats maken voor het nieuwe, het artistieke voor het prac-tische, maar dat dit niet zonder strijd geschiedt, daarvoorzorgt de dualiteit in den mensch, die hardnekkig vasthoudtaan het oude en tegelijkertijd haakt naar het nieuwe,

hetgeenhet nageslacht vaak voor zeer moeilijke beslissingen plaatst. J. H. ROOSENSCHOON.Amsterdam, Juli 1941.




