






Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1987 o Nijenrode met links het Zandpad waarop het jaagpaard met de jager de trekschuit voorttrekt. Rechts, langs Nijenrode, alsHeren-of kleiweg waarop ruiters en voetgangers. Aan de steiger een jacht waarmee buitenplaats bewoners zich verplaatsentussen hun stadswoningen en hun lusthaven. Schilderij uit ca 1665 van Abraham Storck (Rijksmuseum te Amsterdam).





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1987 peil te verhogen. Wat dit laatste betreft werden duidelijke aanwijzingen gegevendie geknoei onmogelijk maakten: de ophoging, 'een halve voet dik', moest bestaanuit een zuivere substantie, t.w. uit 'goet, klaar, grof zand, daar geen eerde nochIcemeerde onder en is'. Zelfs de manier waarop dit gestort zou worden kon nooit een punt van discussie zijn, nl. '..... daar op ende over verdeylen, latende in het midden altyt de meeste hoogte ....'. De hoogte van de boete die men riskeerde was afhankelijk van de slagen, dus hoe verder iemands land zich langs het pad uitstrekte, hoe zwaarder de boete. Maar dat was nog niet alles want wanneer het aantal slagen een bepaalde lengte overschreed 'langer als hondert roeden', stonden de eigenaar afgezien van een dubbele boete nog andere onaangename maatregelen te wachten. De Cameraar nam dan onmiddellijk zelf het initiatief en liet

deze werkzaamheden van overheidswege verrichten, uiteraard op kosten van de nalatige landeigenaar, waarbij deze ambtenaar zo nodig het loon van de aannemer voorschoot. Een maatregel waarvan de achtergrond heel duidelijk is; men nam geen enkel risico. Wanneer het niet tot die overheidsinitiatieven hoefde te komen omdat de eigenaar ter elfder ure zelf deze taak liet verrichten stond daarvoor een termijn, met als mogelijkheid een naschouw. Onderhoudsplicht opgelegd aan de Vechtdorpen. Uit de manier waarop de overheid de zorg voor het pad had geregeld blijkt hoegroot het aandeel daarin was van de eigenaars van de aanliggende terreinen.Maar niet alle grond was particulier eigendom; voor de overgebleven stukkenmoest dus een voorziening worden getroffen om hetzelfde resultaat te bereiken. Deoplossing van dit probleem is te vinden in het laatste artikel van de ordonnantie. Men verdeelde de stukken 'die ..... tot lasten van

geene particulieren zyn gestelt' onder de verschillende Vechtdorpen en gaf daarbij aan welk stuk bedoeld werdplus het aantal roeden waarover de zorg zich diende uit te strekken. Een duidelijkeopsomming die geen alternatieve interpretatie mogelijk maakte.Duidelijkheid is trouwens een opvallend element in al deze regelingen. Bovendienwerd de mogelijkheid uitgesloten dat iemand als excuus voor zijn nalatigheid zoubeweren niet op de hoogte te zijn want in alle Vechtdorpen volgde publicatie 'navoorgaande klokluydinge'. De ordonnantie besluit hiermee en noemt de naam vanhet dorp plus de datum waarop deze publicatie plaatsvond. Misbruik van het pad. Alle regelingen en strafbepalingen ten spijt werd het pad veelvuldig gebruikt opeen manier die niet door de beugel kon. Dit is op te maken uit het grote aantalpublicaties volgend op de ordonnantie van 1607. De inhoud daarvan levert eengoed beeld op van wat zich alzo op het pad afspeelde.

Er wordt telkens eenbepaald soort overtreding behandeld, kennelijk inspelend op verkeerde gewoontenvan de gebruikers dan wel op het opzettelijk aanrichten van schade doorkwaadwillende lieden. Zo blijkt bv. dat de trekpaarden af en toe los lopen, grazen of het water in gaan.De eigenaar, de jager, kijkt de andere kant uit en ziet zogenaamd niet wat er 52



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1987 gebeurt: '..... dat sy (de paarden) ..... der huysluyden gewas van koorn. gras, ende andersints zyn afeetende'. De tekst van deze verbodsbepaling doet vermoeden dat deze werd uitgebracht narequesten van de 'huysluyden' op wier land de paarden zich tegoed haddengedaan. Het zal deze lieden tot tevredenheid hebben gestrekt dat daaraan nu paalen perk kon worden gesteld. Maar het is de vraag of dit de baan vrij maakte voorandere viervoeters, gezien de tekst van een publicatie van de overheid uit 1617,drie jaar later. Daarin wordt nl. met afkeuring vermeld dat men 'by experientebevind' dat sommige lieden 'haare magere en vette osschen en koeyen. over hetlynpad tusschen Utrecht en Breukelen dryven, verlatende den Ouden dyck, dien zy... pleegde te gebruyken'. De ossen en de koeien richten kennelijk veel meer schadeaan dan de trekpaarden deden, getuige de

beschrijving: '..... het selve lynpad seer bederven, door het aftreeden van de kanten, ende omdringen van de glinten'. Maar daarbij blijft het niet. de koeien lopen door '..... op de besaayde landen' waar zij het graan plattrappen en zich aan het grastegoeddoen. De overheid had de handen vol. Waren het geen grazende paarden en koeien ofwroetende varkens dan waren het vehikels waarvoor het pad evenmin wasbedoeld. Over de laatste werden tussen 1606 en 1683 diverse verbodsbepalingenuitgebracht van een bijna gelijke inhoud; het verbod drong kennelijk niet zo door.Bij het lezen van sommige 'waarschouwingen' is de sympathie voor deboosdoeners groter dan het begrip voor de noden van de overheid, bijvoorbeeldhet verbod om de trekpaarden uit de Vecht te laten drinken. Middels een acte van20 Maart 1635 wordt het nl. aan de jagers 'jagende met hare paarden op hetsandpad, 't welk tot groote kosten van den Lande geleyt is' verboden

omdrenkplaatsen, 'wedden' genoemd, te maken. De kanten worden hierdoor'afgetreeden'. Deze kanten zijn trouwens op zich zelf een bron van zorg en welvanwege de gewoonte die sommigen er op na houden de oeverbeplanting, de rys ofbitterling af te snijden of zelfs 'uyt moedwill' uit te trekken. Zelfs hele bomenworden uitgegraven, zo vermeldt een acte van 12 Oktober 1626. In dezelfdepublicatie wordt verboden rommel op het pad te gooien zoals stukken hout ofnetten. Sancties en controle De sancties en vooral de manier waarop de controle geregeld werd vormden eenvernuftig systeem dat ook voor ons begrijpelijk is maar niet erg sympathiekaandoet. De situatie is duidelijk: een ver afgelegen en uiterst kwetsbaar pad, metgrote kosten aangelegd, dat gemakkelijk voor allerlei andere doeleinden - zo veelwegen waren er nog niet - gebruikt kon worden zonder dat een haan ernaarkraaide. Het onderhoud, opgelegd aan de eigenaars van de

aanliggende landerijen,kon afgedwongen worden; de halfjaarlijkse controle van de ambtenaren gafdaarvoor de garantie. Voor het tegengaan van misbruik van het pad kon deze schouw niet dienen; deoverheid nam dus haar toevlucht tot het inschakelen van lieden die bij het 53






