
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Loosdrechts Porselein Dominee Johannes De Mol De 27-jarige dominee bekommerde zich om de behoeftige levensomstandighedenvan zijn gemeentenaren en hun zorgelijke toekomst (zie &quot;Het verveningsbedrijfin de Vechtstreek&quot; in deze catalogus). Deze bekommernis, gepaard aan een levendige en typisch 18de eeuwse belangstel-ling voor natuurkunde, bracht hem ertoe te speuren naar andere middelen vanbestaan voor de Loosdrechters. Zo nam hij bijvoorbeeld proeven met bepaaldeinheemse grondstoffen om na te gaan of hij daarmee tot de productie van verkoop-bare produkten kon komen. Hij heeft ondermeer gezocht naar fabricagemethodenvoor vuurvaste verfstoffen, voor kristal en voor ceramiek. In 1764 begon hij te experimenteren met inlandse grondstoffen om daar porseleinuit samen te stellen en besteedde zijn vrije tijd vrijwel uitsluitend aan

proefnemin-gen. Hij vatte vervolgens het plan op om in Oud-Loosdrecht een porseleinfabriek tebeginnen om hiermee enige welvaart in het dorp te brengen. Porselein uit China Waarom zag dominee De Mol nu uitgerekend een porseleinfabriek als het middelvan bestaan voor zijn arme kerkgemeente?De voorgeschiedenis is als volgt: Chinees porselein bereikte, incidenteel, al vanaf de 13de eeuw de Europese vor-stenhoven. Het werd met karavanen naar Europa gebracht via de &quot;zij de wegen&quot;.In dit oude handelspatroon kwam een drastische wijziging toen vanaf de 16deeeuw in toenemende mate de zeewegen naar het Verre Oosten bevaren werden.Als eerste brachten Portugese schepen, de zogenaamde &quot;carraques&quot;, grote hoeveel-heden porselein mee naar Europa. Dit in Europa zeer geliefde blauwwitte Mingporselein, werd in ons land naar de schepen &quot;kraakporselein&quot; genoemd (de naamheeft dus niets te

maken met de kwetsbaarheid van het materiaal).Dit was het begin van een grootscheepse porseleininvoer uit China die tot in de19de eeuw zou duren. Onze V.O.C. (Verenigde Oostindische Compagnie) namin de 17de eeuw de handel in Chinees porselein, waarmee zeer veel geld verdiendwerd, van de Portugezen over. Aardewerk en porselein Hoewel beide een ceramisch produkt zijn, verschilt porselein hemelsbreed vanaardewerk. Aardewerk is poreus (waterdoorlatend) en wordt daarom meestal vaneen glazuurlaagje voorzien; het is betrekkelijk dik en nooit doorschijnend. Hetkan makkelijk worden bekrast: het glazuur is kwetsbaar. 47













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Bord van Loosdrechts porselein. Het kasteel-museum Van Sypesteyn in Nieuw-Loosdrecht bezit eveneens een aan-zienlijk aantal stukken Loosdrechts porselein. De produktie bestond hoofdzakelijk uit serviesgoed van allerlei aard. In de 18deen 19de eeuw was het bezit van een fraai gedecoreerd porseleinen eetservies eenstatus-symbool. Het is de tijd van de grote eettafels: het bezitten van voldoendeglaswerk, tafelzilver en serviesgoed om een tafel feestelijk mee te dekken, kwampas tegen het einde van de 18de eeuw in de mode. Daarnaast vervaardigde men grote hoeveelheden gebruiks- en serviesvoorwerpenals tafelschellen, belle trekkers, inktstellen, blakers, lampetkannen en kommen,kandeelstellen, scheerbekkens, pijpesleedjes, kwispedoren, borstbeelden en beel-dengroepjes. Verder jachtflesjes, schaaltjes, chocolade-kannen met bijbehorendebekers, mandjes,

kastanjevazen, cache pots en pronkvazen. Drs. H.M.A. Breukink-Peeze Utrecht 1987 53
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