


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Afb. 1. Deel van de kaart uit 171.S, uitgegeven door de wed. Nicolaus Visscher, van Mijnden en de 2Loosdrechten. Langs de Nieuwe Wetering, die van Nieuwersluis naar de Angstel voert, staat &quot;OudeTolhuis&quot;. Dat moet het tolhuis zijn dat Abraham van Dorssen in 1684 bouwde 100 roeden buiten hetfort. Nadat de fortificatie in 1688 geslecht werd zal rond 1700 een nieuw tolhuis bij de beide brug-gen gebouwd zijn. Dat is het nog bestaande gebouw, dat vanaf eind vorige eeuw De Kampioen werdgenoemd. (Coll. auteur) Tijdens de bouw van het eerste fort, verrees te Nieuwersluis ook een kerkje enwerd er een predikant, ds Coenen uit Smyrna [Izmir] beroepen. Met het slech-ten van het fort verdween deze kerk tevens. In de volgende eeuw- omstreeks 1750 - mocht Nieuwersluis zich verheugen talvanjaren in't bezit van een vermaarde school waarin men de Fransche

taal vol-maakt koude leeren. Verkeer Dat Nieuwersluis eerst in de I7e eeuw een plaats van meer betekenis is gewor-den mogen wij voor een groot deel toeschrijven aan het gebruik van de midde-len van vervoer, zo te water als te land, dat toen hoe langer hoe meer zich open- 87



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 baarde in onze Vechtstreek. Het verkeer tussen Utrecht en Amsterdam - viaNieuwersluis - werd steeds levendiger Allengs deelden de tussenliggendeplaatsen mee in de welvaart, die de trekschuitdiensten en later de wagendien-sten bezorgden (afb. 2). De Vechtstreek, evenals zo menig andere streek, die een middel van vervoerkreeg ingericht naar de eisen van de tijd, nam in bloei toe.Reeds toen verrezen enige van die Landpaleizen waaraan in de 18e eeuw deMennistenhemel zo rijk was. De Staten 's Lands van Utrecht hadden het in 1600 al lang in 't oog gehad, dater een toekomst van bloei was weggelegd voor dit deel van hun gewest. Maar za-gen tevens in dat in deze streek verkeerswegen aangelegd of verbeterd moestenworden ten gerieve van het reizende publiek en het goederenvervoer. Aanleg jaagpad Omstreeks 1600 dan ook legden zij een zand- en jaagpad van Utrecht naarBreukelen, dat zij de Ie

September 1607 verhoefslaagden en waarnaast zij om-streeks 1684 een rijweg aanlegden waarop zij vanaf 17 December van dat jaartol hieven, zo aan hel Swarte Varken [naast Geesbergen in Maarssen] als aan deKlop [bij Utrecht] van alle karossen, kalessen, bolderwagens, oerlijnen, koelsen, koel-wagens, chaises, karren, open wagens ende verdere rijluygen hoe ook genaamt.In 't begin van de 17e eeuw was door de steden Utrecht en Amsterdam over-eengekomen om een zandpad aan te leggen en te onderhouden van Breukelentot Ouderkerk en daarenboven een wagenweg van omtrent tegenover de Voe-tangel [een herberg tussen Ouderkerk en Abcoude aan de trekvaart] tot hetdorp Abcoude. De Staten van Holland keurden de 15e Juni 1626 dit plan goedten opzichte van 't Hollandse gebied. De Staten van Utrecht waarschijnlijk in-ziende dat dit zandpad voor hen een voordelige zaak kon worden maakten vanhun bevoegdheid gebruik om zelf het werk voor zover hun

provincie betrof terhand te nemen en uit te voeren. En zo ontstond het zand- en jaagpad van Breukelen tot aan de Vechtbrug teNieuwersluis langs de oostzijde van de Vecht. Dan vanaf de sluis daar langs deNieuwe Wetering, de Kromme Angstel door de dorpen Loenersloot en Baam-brugge tot Abcoude en van daar langs de Voetangel naar Ouderkerk aan deAmstel. Aanleg jaagpad naar HinderdamWerd aan de stad Utrecht dus niet gegund om dit plan uit te voeren, wellichtom haar hiervoor enigszins schadeloos te stellen of mogelijk ook omdat de Sta-ten in het volgende minder voordeel voor zich zagen, verleenden de Staten vanUtrecht permissie aan de stad Utrecht de 12e Augustus 1628 om een zandpad 88



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 ''\ 5^< -v 'XTJiVWERShVIS, Alt). 2. Nieuwersluis in 1719 met rechts het jaagpad tevens rijweg met een koets;Van Dorssens brugover de Vecht was hoog genoeg dat de meeste schepen er met gestreken mast onderdoor konden.Naast de brug het Gemene Landshuis en links daarvan de Pleisterplaats met daarvoor de brug overde Nieuwe Wetering. In het water voor die brug is een trekschuit te zien. (CoU. auteur, nr 46 van deZegepraalende Vecht) aan te leggen van de Nieuwersluis tot aan de Hinderdam. Natuurlijk mocht dande stad tot vervallinge van de onkosten een redelijk tol- of weggeld heffen, 't Tariefmocht zij zelf bepalen (afb. 3). Tolheffing De Staten van Utrecht en de stad Amsterdam hieven op hun zand- en jaagpadook wel tol zowel te Nieuwersluis als aan de Voetangel. En niet min ook, zoalsblijkt uit de ordonnantie van 21 Augustus 1648, die het volledige tarief

behelst.Driejaar later zijn zij bovendien gaan heffen een stuiver op ieder mens, hetzijde tolplaats te Nieuwersluis of die aan de Voetangel passerende, die niet per or- 89







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Afb. 4.17e-eeuwse ets van het soort schouw waarmee passagiers, vee, koetsen en wagens werden over-gezet. Op de achtergrond het soort fort dat in 1672 rond de Nieuwersluis werd opgeworpen, (Coll.auteur) Verstaende daer toe mede dat de voorsz. schippers in het stilleggen ofte Pleysteren op devoorsz. geordonneerde plaetse, ten dienste van de passagiers haer-luyden stricktelijken sul-len hebben te reguleren naar de ordres, daer op gemaeckt ofte noch te maecken en interdi-ceren voorts allen en een ijgelijh ter plaetse voorsz. eenige huysinge, kamers ofloodse, omwijn of bier aldaer te tappen ofverkoopen, te maken ofte stellen ofgemaak ofgestelt sijn-de in deselve de tappers nering te doen ofte exerceren; alles direct of indirect op poene van100 goude Nederlandse rijders jegens den Heere van den Lande te verbeuren des de voorn.Abraham van Dorssen ende zijne nakomelingen van tijd tot tijd mede

gehouden blijvenden weg tot den voorz. Tolhuyse en Pleysterplaetse wel en na behooren te maken, alsmedeeen suffisante valbrugge over de wetering te leggen ende alle hetzelve tot zijne en zijner na-komelingen kosten van tijd tot tijd te onderhouden en mede tot onsen genoegen sonder totlasten van de passagiers of iemand daer voor iets te heffen ofte mogen vorderen.[Abraham van Dorssen, bierbrouwer en -tapper te Vreeland, had zich kennelijkdoor een goede jurist laten bijstaan.] m



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Enige jaren voor 1700 schijnt de Vechtbrug te Nieuwersluis bezweken te zijn.De overtocht in 1700 geschiedde door middel van een schouw. Tol werd daar-bij geheven van karossen, wagens, chaises enz. (afb. 4) In 1700 sloten de Heeren Gecommiteerden tot het Zandpad met Abraham vanDorssen voornoemd een accoord. Daarbij werd overeen gekomen dat VanDorssen een nieuwe houten brug over de Vecht te Nieuwersluis zou leggen opeygen kosten mitsgaders dat hij deze brug zou onderhouden 12 jaren lang, gedu-rende welke jaren hij zou mogen ontvangen zodanige gabellen als hij met deschouw genoot. Na die 12 jaren zou de brug dan komen aan de stad Amster-dam en de Staten van Utrecht. Maar .... gedurende die 12 jaar moest Van Dors-sen aan de heren van het zand- en jaagpad voor de tol op de brug te samen metdie op het pad zo aan de Nieuwersluis als aan

de Voetangel jaarlijks 7000 gul-den pacht betalen. Het is te begrijpen dat de heren van het zand- en jaagpad goede zaken maak-ten. En zulks blijkt uit de omstandigheid dat in latere jaren het zand- en jaag-pad onverplicht bij wijze van subsidie belangrijke sommen gelds aan de pro-vincie Utrecht gaf voor doeleinden, die niets te maken hadden met het zand-en jaagpad. [Niets nieuws onder de zon] Maar ook Van Dorssen zal wel goedezaken gedaan hebben. Uit byzondere bescheiden blijkt dat hij niet zonder ver-mogen is gestorven. Wij mogen aannemen dat de heren gecommiteerden zijn Pleisterplaats nietonbezocht lieten. Jaarlijks kwamen zij officieel te Nieuwersluis bijeen om de re-kening af te sluiten en de helft van het zuiver overschot te delen. Tot 1703 zaldeze bijeenkomst wel gehouden zijn in de geoctrooyeerde Pleysterplaetse.In dat jaar 1703 echter besloten de Gecommiteerden om aan de Nieuwersluis opgemene kosten te doen

approprieren een Landhuys om aldaar jaarlijks de reekeningen vanhet gemeene sandpad op te nemen en te sluyten. Mevrouw de wed. van wijlen de heer Lodewijk de Bas [die in Baambrugge eenbuitenplaats bezat] was toen eigenares van de pleisterplaats van Van Dorssenen bevreesd, dat de Gecommiteerden zouden bewerkstelligen dat in dat te ap-proprieren Landhuys een herberg zou komen, vroeg zij tot hare gerustheid eenakte aan de Staten dat voorsz. huysinge noijt tot een herberge soude moge worden geap-proprieert. De Staten willigden haar verzoek in en verklaarden (gebonden zeker door hetoctrooi in zake de pleisterplaats) datvoors. huysinge, geapproprieert sullende wordentot een gemeen Landshuys, noijt na desen tot een herberge sal mogen worden geapprop-rieet. Dit Gemeenlandshuis is thans nog aanwezig. Prijkende met de wapens van deProvincie Utrecht en van de stad Amsterdam staat het daar, een stille getuigevan de

bloei waarin weleer het zand- en jaagpad zich mocht verheugen. Het Ge- 93



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Afb. 5. 18e-eeuwse gravoire van het soort lange smalle vrachtschepen, waarmee op de Rijn werd ge-varen en dat keulenaar of samoureus werd genoemd (CoU. auteur) meenlandshuis heeft nimmer concurrentie aangedaan aan de vermaarde doorde Ed.Mgo. geoctrooieerde pleisterplaats. Deze verloor echter gaandeweg haar karakter, maar, gelegen aan de grote heer-weg - dat wil zeggen aan de weg daer die koopman of vreemde man te wagen van dieeene stad tot d'ander, of van dat een groot dorp tot het ander vaart - van Amsterdamnaar Utrecht, werd het gebouw vervolgens hoe langer hoe meer een logementmet uitspanning voor rijtuigen. Hiertoe heeft zeker ook bijgedragen de verbe-tering, die de weg in 1812-13 heeft ondergaan, [door Napoleon]Was tot 1819 het onderhoud van de weg bij wijze van verhoefslaging geregeld,d.w.z. moest iedere eigenaar van een gedeelte van de weg dit zelf onderhouden,in

gemeld jaar heeft het Rijk de weg bestraat en voor het vervolg in onderhoudgenomen, In de eerste helft van de vorige eeuw werd in de aloude pleisterplaats nog eenpaardenposterij gehouden, maar nadat de Rijnspoorwegmaatschappij haarbaan geopend had werden hier geen postwagens als van weleer meer gezien.Het Merwedekanaal [Amsterdam-Rijnkanaal] ontnam de scheepvaart aan deVecht.* En het werd stil langs de weg en op de Vecht. 94






