
De landboot van Dietz l) 

P. H. Damsté 

Wellicht zal men zich afvragen, wat de uitvinder J.C. Dietz bewogen heeft het 
door hem in 1839 bedachte rijtuig, dat gedurende korte tijd in de Utrechtse 
regio zo veel publiciteit heeft genoten, als landboot te etiketteren. Wilde hij 
met deze benaming een pendant scheppen van de middeleeuwse carrus novalis 
- beide namen vormen immers elk op zichzelf een contradictio in terminis - of 
van de blauwe schuit, die zich net als de landboot op wielen voortbewoog? Van 
enig verband met het werkwoord landvaren kon geen sprake zijn. Dat toch is 
het over water verplaatsen van stukken drijvend veen, al naar gelang van de 
streek zudden, drijftillen of kraggen genoemd 2). Evenmin hebben wij te 
maken met een op het land getrokken vaartuig, zoals de visserman Peggotty 
uit David Copperfield met zijn scheepje had gedaan en, in navolging van hem, 
een vriend van mij, die bij die gelegenheid zijn boot, oorspronkelijk ' 't Zee
paard' geheten - ook al zo'n amfibisch aandoend woord - verdoopte in 'Wal
vis'. Het antwoord op de vraag moet luiden, dat het de uiterlijke vorm van het 
rijtuig is geweest, welke Dietz tot de naam 'landboot' heeft doen besluiten. Al 
zijn ons geen afbeeldingen ervan overgeleverd, de Utrechtse Courant van 12 
Augustus 1839 geeft ons van de landboot zo'n nauwkeurige beschrijving en 
ook van elders hebben ons zo veel gegevens over dit merkwaardige voertuig 
bereikt - zij zullen hieronder nog aan de orde komen - dat ons medelid J.W.H. 
Meijer te De Bilt daaraan voldoende had om de wagen voor ons te kunnen 
reproduceren (afb. 2). 

Alvorens de geschiedenis van de landboot te verhalen, moet ik een enkel 
woord wijden aan de twee dramatis personae, de ontwerper Johan Christiaan 
Dietz, nu eens te 's-Gravenhage dan weer te Utrecht woonachtig, en de rij
tuigfabrikant Gerrit Soeders te Maarssen, die in zijn filiaal-werkplaats te De 
Bilt de wagen voor Dietz heeft gemaakt. Eigenlijk moet ik nog een derde 
noemen, die, al was hij geen direct belanghebbende, voor en tijdens de ge
beurtenissen met de landboot een rol van betekenis heeft gespeeld. Dat was 
de heer J.Th. Netscher, administrateur van het Fonds tot Aanmoediging van 

1) De talrijke noteringen uit de Utrechtse Courant over Dietz en Soeders die de heer G. 
Smilda mij aanreikte en de gegevens die de heren G.E. van Leersum en J. Mac Lean zo vriende
lijk waren daaraan nog toe te voegen, vormden de grondslag voor dit artikel. Helaas kan ik de 
heren MacLean en Smilda hiervoor niet meer bedanken. 
2) H.A.M.C. Dibbits, Nederland-Waterland (Utrecht, 1950); N.R.C.-Handelsblad van 22 
December 1980, 'Onder de Keizerskroon'. 
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de Nationale Nijverheid te 's-Gravenhage, die voor Soeders te allen tijde een 
steun en toeverlaat is geweest. Behalve dat, zijn Netschers adviezen aan de 
minister en indirect aan de koning van veel invloed geweest op de gang van 
zaken. 

J.C. Dietz 

Een genie zou ik Dietz niet durven noemen, maar ingenieus, dat was hij zeker. 
Hij noemde zich ingenieur mécanicien, wat wij nu met werktuigkundig 
ingenieur zouden vertalen. Of die titel op enig diploma stoelde heb ik niet 
kunnen vaststellen, maar hij kwam wel overeen met de aard van zijn werk
zaamheden. 
Dietz was, behalve rijtuigfabrikant, in hart en nieren uitvinder. Als zodanig 
moest hij het hebben van publiciteit. Blijkbaar had hij een goede verhouding 
met de Utrechtsche Provinciale en Stadscourant, want, zonder daarin ooit te 
adverteren, slaagde hij erin geregeld in de stadsnieuwskolommen met ere te 
worden vermeld. 
Ofschoon hij vrouw en kinderen had, verbleef hij nooit lang op een zelfde 
adres. In Den Haag woonde hij in 1839 en begin 1840 achtereenvolgens op de 
Paviljoensgracht, in 'Het Witte Hert' in de Heerenstraat en in het logement 
'De zeven kerken van Rome', om vervolgens naar Utrecht te verhuizen, waar 
hij met onderbrekingen enige jaren moet hebben gewoond. Zo verbleef hij in 
de zomer van 1840 in 'De Witte Engel' 3) en in 1842 in 'Het Hof van Hol
land' 4) op het Vreeburg. Later in de jaren veertig was hij in Brussel werk-

3) 'De Witte Engel' was een logement aan de Vleutenseweg, even voorbij de voormalige 
Hoenderstraat, dus tegenover het Leidse Veer. Gemeentearchief Utrecht (GAU), Kaartsysteem 
Smilda(KS). 
4) 'Het Hof van Holland' was een logement op de Zuidhoek van de Drieharingstraat en het 
Vreeburg. Later stonden op die hoek achtereenvolgens de Stichtsche Bank, de Twentsche Bank, 
Cabaret 'Old Dutch' en het Chinese restaurant 'Azië', dat in 1969 afbrandde. Nu is op die plaats 
de Nederlandse Middenstandsbank gevestigd. GAU, KS. 
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zaam, waar zijn stoomrijtuig voor de weg een tijd lang het onderwerp van 
gesprek is geweest 5). Mogelijk had dat veelvuldige verhuizen te maken met 
Dietz' financieel beheer. Dit liet n.l. veel te wensen over. Het spreekwoord 
'de kost gaat voor de baat uit' vond bij hem een zeer eigen interpretatie, in 
dien zin, dat hij op voorhand opsoupeerde wat hij met zijn uitvinding dacht te 
zullen verdienen. Doordat de winst veelal bij zijn verwachtingen achterbleef -
wannéér er al van 'baat' sprake was - zat hij eeuwig in de schulden. 
De vindingrijkheid van Dietz kende geen grenzen. Zijn zelfvertrouwen even
min. Een enkele maal was hij genoodzaakt bakzeil te halen, wanneer zijn 
voorspiegelingen door de praktijk niet werden bevestigd. Iets dergelijks deed 
zich voor bij de door hem uitgevonden brandblusser, waarvan de Utrechtse 
Courant van 4 Juli 1842 6) vermeld had, dat hij door middel van een stoom
machine van 15 p.k. in één seconde 150 liter, in een minuut 9000 en in een uur 
540.000 liter water op een hoogte van 3060 à 3075 voet kon brengen. Een gro
te brand in het Ministerie van Marine begin 1844 was voor Dietz een gerede 
aanleiding nog eens de aandacht op zijn uitvinding te doen vestigen. Deze 
brandblusser, aldus de Utrechtse Courant van 12 Februari 1844 7), kan in één 
seconde 37 liter, in een minuut 2220 en in een uur 133.200 liter water op een 
hoogte van 60, 80 en 100 voet brengen. Het is dus gewenst, zo besluit het be
richt, dat de regering met de heer Dietz in onderhandeling treedt. 
Enthousiast schrijft de Utrechtse Courant van 4 Januari 1841 8) over Dietz' 
uitvinding in Parijs van een stoommachine om 6 remorkeurs (remorqueur 
=sleepboot) in beweging te brengen voor het snelle slepen van beladen sche
pen op de Seine. De krant hoopt, dat deze belangrijke uitvinding, waarvan zij 
de werking nader beschrijft, ook hier te lande worde ingevoerd en zij wijst op 
de grote voordelen ervan voor de Rijnscheepvaart bij het transporteren van 
goederen en reizende personen. Nog dat zelfde jaar, in de zomer van 1841, 
komt Dietz met een nieuwe vondst voor den dag. Het is de boot 'Aviso', on
misbaar voor een zeemogendheid 9). Zij kan niet zinken, is gemakkelijk 
wendbaar en heeft een snelheid gelijk aan die der stoomwagens of, zoals de 
Utrechtse Courant het wellicht duidelijker uitdrukt, men kan met dezelve een 
uur in 10 of 12 minuten afleggen. Dietz heeft de boot aangeboden aan Prins 
Hendrik der Nederlanden (de Zeevaarder), maar blijkbaar zonder resultaat, 
want volgens de Utrechtse Courant van 3 September 1841 10) kan elke mo
gendheid dit geheim van Dietz kopen voor 2500 pond sterling of ƒ 30.000-
Ik wil hier niet alle opzienbarende uitvindingen van Dietz bespreken die ons 
dank zij de Utrechtse Courant bekend zijn geworden. Alleen maak ik nog in 
het kort melding van zijn project voor het droogmaken van de Haarlemmer
meer. Hij bracht dit ter kennis van de koning en van de regering en twijfelde 
er niet aan of het zou door de in 1837 ingestelde commissie, belast met het in
leveren van een ontwerp voor de droogmaking, worden aanvaard. De 
Utrechtse Courant van 10 Augustus 1840 wijdt er een vrij uitvoerige bespre-

5) Utrechtsche Provinciale en Stadscourant (UC') 7 December I'849, pagina 2, kolom 3 (p.2 k.3), 
6) UC 4 Juli 1842, rubriek 'Mengelwerk', p.3 k.2. 
7) (7C12Februaril844, p.2 k.3. 
8) VC A Januari 1841, p.3 k.2. 
9) UC6 December 1841, p.2 k.1-2. 
10) VC3 September 1841, p.3 k.l. 
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king aan 11). Dietz ging er van uit, dat hij 770 millioen kubieke meter water 
moest wegmalen, wat aardig goed berekend was. Hij had daarvoor 10 door 
hem ontworpen machines nodig van 30 p.k., die elk per dag 100.000 kubieke 
meter konden wegwerken. In 800 dagen kon het werk dus klaar zijn. Zijn 
begroting zag er globaal als volgt uit: 
Een machine met toebehoren kost f 30.000—, 
dus de 10 machines ƒ 300.000.-
Steenkolen per dag ƒ 500.- In 800 dagen ƒ 400.000.-
60 werklieden verdienen f 1.50 per dag per man, 
dus 60 man in 800 dagen ƒ 72.000.-
Kantoor- en administratiekosten f 25.000 — 

Somma ƒ797.000.-
Dit wil zeggen, dat volgens het ontwerp-Dietz het werk zou zijn uitgevoerd 
voor nog geen tiende deel van de kosten die het tien jaar later door die dure 
ringdijk, ringvaart en de drie vaste stoomgemalen in werkelijkheid heeft 
gevergd. Bovendien zou de droogmaking volgens de methode-Dietz in 800 
dagen zijn voltooid, terwijl er in feite anderhalf maal zo veel tijd mee gemoeid 
is geweest 12). 
Zoals boven reeds is gebleken tracht Dietz in 1842 in Brussel zijn fortuin te 
vinden. Zijn naam komt dan nog maar sporadisch voor in de Utrechtse Cou
rant. Voor het laatst is dat op 7 December 1849, wanneer wij het uit Belgische 
dagbladen overgenomen bericht lezen, dat de heer Dietz, beroemd ingenieur, 
. . . te Parijs is overleden 5). 

G. Soeders 

Over Gerrit Soeders en zijn fabriek is in de loop der jaren al enige malen 
gepubliceerd 13). 
Geboren te Amsterdam in 1794 begon Soeders in 1822 met een fabriek van 
rijtuigen te Maarssen aan de Vecht. In dat zelfde jaar trouwde hij met de toen 
19-jarige Hendrina van Es, die hem 13 kinderen schonk. In 1856 is het gezin 
afgeschreven naar Groningen, waar Gerrit Soeders in 1864 op 70-jarige leef
tijd is overleden. 
De rijtuigfabriek te Maarssen, aanvankelijk 'De Nijverheid', van 1848 af 
'Nieuw-Hoop' geheten, gold van 1825 af enige decennia lang als de belang
rijkste van Nederland 14). Er werden voornamelijk rijtuigen gemaakt voor 
welgestelde families, zoals tilbury's, calèches, phaëtons, chars-à-bancs, 
sjezen, barouchettes, fourgons, landaulets, enz. (zie afb. 1), waarvoor Soeders 
in de buitenplaatsen aan de Vecht een rijk afzetgebied zal hebben gevonden. 

11) VC 10 Augustus 1840, p.l k.3. 
12) Winkler Prins Encyclopedie, 7e druk, s.v. 'Haarlemmermeer' (1). 
13) Henri Asselberghs, Beijnes, een Eeuw van Arbeid (Haarlem, 1938) 22, 23, 45 en 52 n. 68. P.H. 
Damsté, 'Een Bilts huwelijk en een Haarlems jubileum' 'm.Uit het verleden van De Bilt (De Bilt, 
1960) 105-107. J. MacLean, De geschiedenis van de Rijtuigenfabriek van Soeders te Maarssen, 
1822-1860 in Gewina, Mededelingenblad van het Genootschap voor de geschiedenis der Geneeskunde, 
Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek, nr. 39, Februari 1977, 28-44. Dick Dekker, 'Konink
lijke rijtuigfabriek in Maarssen!' Orgaan van de Historische Kring Maarssen, Februari 1978. G.F. 
van Reeuwijk, Majesteit, Uw trein staat gereed (Deventer, 1979)21-27. 
14) MacLean, 28 en 29. 
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Het brieflioofd, dat Soeders zich voor zijn postpapier had laten maken - en dan in het bijzonder het 
middelste roosvenster - is zeker onze belangstelling waard: Het is een prachtig staaltje van 19e-eeuwse 
lithografie-kunst, het is zeer leerzaam voor onze historische vehiculologie en het vervulde voor Soeders 
en zijn potentiële klanten de functie van epistolaire show-room. 

Foto Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage. 

Toen de fabriek door de Belgische opstand en de daarop gevolgde afschei
ding in de neer was geraakt, heeft Soeders zich diverse malen tot de koning 
gewend met verzoeken zowel om geldleningen als om orders voor de levering 
van hofrijtuigen of kruit- en bagagewagens voor de artillerie. Ofschoon burge
meester Dolmans van Maarssen zich met zijn warme aanbevelingen bijzonder 
voor Soeders uitsloofde, kreeg deze telkens nul op het request, omdat zowel 
de opperstalmeester als de directeur-generaal van Oorlog er de voorkeur aan 
gaven bij de oude leveranciers in Den Haag, Delft en Dordrecht te blijven. 
Pas in 1835 zag Soeders voor het eerst een verzoek om een geldlening tot een 
bedrag van ƒ25.000— uit het Fonds tot Aanmoediging der Nationale Nijver
heid ingewilligd. De gunstige adviezen van J. Th. Netscher, de administrateur 
voor de Nationale Nijverheid, zullen hiertoe zeker hebben bijgedragen. 
Zoals Dietz was ook Soeders een kind van zijn eeuw, in zoverre hij zich bij 
herhaling verdienstelijk heeft gemaakt met een uitvinding op industrieel 
gebied. Zo vroeg en verkreeg hij in 1836/37 octrooi op een door hem uit
gevonden alliage van koper, zink, nikkel en zilver, dat hij 'klein-zilver' noem
de en dat een verbeterde variant was van het Duitse Neusilber 15). In 1838 

/ ƒ / / 

15) Mac Lean, 30 en 31. 
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vond hij een veiligheidsas uit, geschikt voor alle rijtuigen. Hieraan bestond 
dringend behoefte, omdat de Engelse patentassen vastliepen, moeilijk te 
repareren waren en olie lekten. Soeders kreeg op zijn veiligheidsas een 15-
jarig octrooi 16). 
Dat de fabriek in deze tijd een uitstekende naam had, blijkt wel uit de rappor
ten, die in Juni 1838 de koninklijke hof-commissie aan de koning, en de boven 
reeds genoemde Netscher aan de minister uitbrachten naar aanleiding van 
Soeders' verzoek om de titel van hofleverancier, met vergunning om het 
koninklijk wapen voor zijn fabriek te mogen plaatsen 17). De hof-commissie 
herinnert eraan, dat een door Soeders reeds vervaardigd rijtuig voor het Stal-
Departement van de koning alleszins ten genoegen is uitgevallen. Netscher 
schrijft, dat de fabriek van Soeders de eerste rang bekleedt onder de gelijk
soortige fabrieken hier te lande en zelfs, wat de deugdelijkheid van haar pro
ducten betreft, geen buitenlandse mededinging behoeft te vrezen. Het ver
zoek wordt dan ook ingewilligd. 

Grote bekendheid heeft Soeders gekregen doordat in zijn fabriek de eerste 
spoorwegrijtuigen zijn gemaakt, d.w.z. de 'koetsen' of 'bakken' 18) - Soeders' 
bovengenoemde uitvinding ten spijt kwamen de eerste assen en wielen, zo 
ook de locomotieven uit Engeland - waarmee op 20 september 1839 de eerste 
spoorweg feestelijk werd ingewijd. Men onderscheidde toentertijd 3 klassen 
rijtuigen, die, in volgorde van deftigheid, 'diligences', 'chars-à-bancs' en 
'waggons' werden genoemd 19). In Juli 1840 werden voor het gemak van de 
reizigers deze rijtuigen respectievelijk groen, geel en bruin geschilderd. Of
schoon de meeste personenwagens voor de spoorweg Amsterdam-Haarlem 
van Soeders' fabriek kwamen, heeft deze leverantie maar enkele jaren ge
duurd 20). 
Inmiddels had Soeders op een publieke veiling in December 1837 de wagen-
makerij van Pieter Staal in de dorpsstraat van De Bilt gekocht, waarvoor hij 
van de regering, wederom dank zij de medewerking van Netscher, een lening 
van ƒ 10.000- had gekregen 21). De ligging van het pand direct aan de 
straatweg door de dorpskom en het grote aantal buitenplaatsen in de onmid
dellijke omgeving leken hem bijzonder gunstige omstandigheden. Hij vestigde 
daar een filiaal van zijn bedrijf in Maarssen. Waarschijnlijk heeft Johannes 
Jacobus Beijnes, de stichter van wat later de 'Koninklijke Fabriek van Rijtui
gen en Spoorwagens' zou heten, die in 1837 als 23-jarige wagenmaker bij 
Pieter Staal werkzaam was en op 1 November van dat jaar trouwde met 
Wilhelmina Staal, de dochter van zijn baas, het eerste jaar als zaakwaarnemer 
het filiaal voor Soeders gedreven. Het jonge paar Beijnes-Staal verhuisde al in 
1838 naar Haarlem. Soeders heeft hoogstens 6 jaar van zijn Biltse vestiging 
gebruik gemaakt. Nadat hij in Juni 1842 al eens tevergeefs geprobeerd had 

16) Mac Lean, 33. 
17) Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage (ARA), Archief Nationale Nijverheid (NN), nr. 
274. 
18) Asselberghs, 23. 
19) Van Reeuwijk, 20. 
20) Asselberghs, 52 n. 68. 
21) Mac Lean, 32. 
22) Damsté, 105 en 107. 



zijn onroerend goed in De Bilt openbaar te doen verkopen, is in April 1844 
het toen reeds leeg staande pand door de gemeente De Bilt gekocht, die het 
tot gemeentehuis, school, enz. liet verbouwen 22). 
Het bedrijf van Soeders heeft verscheidene ups en downs gekend. Het beleef
de zijn ergste dieptepunt in de winter 1840/'41, mede tengevolge van Soeders' 
belevenissen met Dietz en zijn landboot, die hieronder ter sprake zullen 
komen. Maar toen deze in October/November 1840 tot een definitieve breuk 
leidden, zàt Soeders al in de neer door onvoldoende opdrachten. Wij lezen de 
dreiging hiervan in een brief, die ik hier gedeeltelijk wil aanhalen, zowel voor 
mijn onderwerp als wegens zijn belichting van die tijd. Het is een gemeen
schappelijke brief, gedateerd 30 September 1840, van de burgemeesters van 
Maarssen en Maarsseveen, de kantonrechter, de predikant, de pastoor en de 
notaris van Maarssen aan koning Willem 1 (die een week later afstand van de 
troon zou doen!). 

Het deugdzaam en menschlievend karakter van den fabrykant; de ijver welke hem 
bezielt en de zucht om aan de welvaart van deze plaats eene veel beteekenende 
bijdrage te doen, leggen ons de verpligting op, om zijne pogingen krachtdadig te 
ondersteunen. Voor eene veel grootere armoede dan waarmede de plaats onzer 
inwoning thans te kampen heeft, moeten wij bij den naderenden winter beducht 
zijn, in geval de Fabriek van den heer Soeders van opvolgende bestellingen ver
stoken blijft! Wij vermenen alzoo genoegzame vrijheid te bezitten den roemwaar-
digen fabrykant in de Hooge gunst van den Vader des Vaderlands aan te bevelen. 

Op advies van Netscher heeft Soeders zelf zich eind October per brief bij de 
nieuwe vorst aanbevolen 23). Een laatste poging om zijn bedrijf te redden 
deed Soeders nog met zijn brief aan de koning van 14 November 1840 24). Hij 
had zich voorgesteld, zo schreef hij, de uit het Fonds ontvangen voorschotten 
op tijd te kunnen terugbetalen, waarin hij zeker zou zijn geslaagd bij aldien niet 
eene aanvankelijk veel goeds belovende compagnieschap met den heer Dietz. . . 
door teleurgestelde verwagtingen dezer dagen noodzakelijk is moeten ontbonden 
worden en waarvan de zeer groote schade uit hoofde van des Heeren Dietz volstrekt 
onvermogen, door den suppliant alleen is moeten worden geleden en gedragen. Hij 
vraagt dan om een nieuw voorschot van f 15.000— uit het Fonds. Subsidiair 
vraagt hij of zijn rijtuigfabriek aan De Bilt uit het mede daarop klevende 
hypothecair verband mag worden gelicht. Netscher rapporteert in zijn advies 
aan de minister, dat de inhoud van het Fonds geen nieuw voorschot meer toe
laat. Wel stelt hij voor het subsidiaire verzoek in te willigen. Hij voorziet zijn 
nota met Veel spoedl Zijn advies wordt gevolgd, maar het mag allemaal niet 
meer baten. Het draait uit op sluiting van de fabriek in Maarssen en op ont
slag aan zijn arbeiders. Het bankiershuis Vlaer en Kol weigert verdere finan
ciële medewerking en bij vonnis van de Utrechtse rechtbank van 26 April 
1841 wordt Soeders failliet verklaard 25). Zijn curatoren weten op 7 Juli met 
de crediteuren het volgende accoord te bereiken: 10 procent contant en 10 

23) ARA, NN, nr. 410 
24) ARA, NN, nr. 287. 
25) t/C28April 1841, advertentie 1138. 
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procent in 5 jaarlijkse termijnen 26). Het is wel tekenend voor de goede naam 
van Soeders, dat sommige schuldeisers hun aandeel niet opnamen, maar 
meteen weer als geldlening aan het bedrijf ten goede lieten komen 27). Zeker 
een bewijs van vertrouwen. En inderdaad kwam Soeders er weer bovenop. 

In zijn laatste jaren in Maarssen heeft Soeders veel bestellingen gehad van de 
koninklijke familie. Voor de koning zelf maakte hij in 1853 een calèche en 
ook de kroonprins en prins Frederik lieten ieder voor zich bij Soeders een 
rijtuig maken 28). Van een paar andere leveranties aan leden van de familie 
lezen we in een brief van Soeders aan de koning van 18 Januari 1856 29), 
waarin hij vraagt om een lening van ƒ 75.000- tegen 3%. Een deel van deze 
brief laat ik uit curiositeit hier volgen, mede omdat daaruit zijn mening blijkt, 
koning Willem III als antipaaps te mogen beschouwen. Deze mening, die hij 
met veel landgenoten deelde, berustte waarschijnlijk op 's konings gebleken 
sympathie met de Aprilbeweging van 1853, reactie op het herstel van de 
rooms-katholieke hiërarchie in Nederland. 

Ruim 33 jaar aan het hoofd staande van een der belangrijkste fabrieken in ons 
Vaderland, ben ik door tijdelijke verlegenheid ongelukkig in handen van R.C. 
gekomen, welke mij in schijn hielpen, om mij later door die hulp te vernietigen en 
de fabriek in hun handen te zien overgaan, zoo ik niet spoedig en krachtdadig 
geholpen worde!! (Volgt het verzoek om de geldlening.) Ik mocht ook de hoge 
eer genieten voor llw Majesteit te mogen werken - voor onze Kroonprins, voor wien 
[ik] nu nog een fraaie Ar met een paar mooije tuigen in aanmaak heb. Ik mocht 
voor een paar jaar ook een schoon rijtuigje leveren voor H.K.H. Prinses Marie ter 
gelegenheid van H.D. verjaring. Ook heb ik op de laatste tentoonstelling te Parijs 
nog een eervolle vermelding bekomen over mijn ingezonden rijtuig 30) en mocht 
dat daar voordelig verkopen en ben daarenboven de enige Protestantsche rijtuig-
fabrikant in Nederland. 

De nood is hoog en dringend - de hulp verzekerd - en informatiën zijn te bekomen 
bij onzen Commissaris des Konings de Baron van Heemstra te Utrecht. Ook ben ik 
bekend bij de H.H. Van Rappard, Van Doorn, Graaf van Limburg Stimm en bij de 
meest aanzienlijken in den Lande. 

Het is, dunkt mij, niet te ver gezocht, verband te willen zien tussen de eerste 
alinea van deze brief en de volgende duistere transactie, die in het verborgene 
is gebleven en blijkbaar ook de Utrechtse Courant niet ter ore is gekomen. 
Op 12 Januari 1850 vindt een notarieel transport plaats van Soeders' fabriek 
te Maarssen met alle bijgebouwen, machines, gereedschappen, enz. enz. 31). 
Eigenaar wordt een zekere Pieter van Cranenburgh, grondeigenaar te Am
sterdam, voor de som van ƒ 12.000.- Notaris F.H. van den Helm passeerde 
deze acte, niet op zijn kantoor te Maarsseveen, maar in Utrecht ten huize van 

26) Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage, Collectie advertenties Soeders 
27) Mac Lean, 34. 
28) ARA, Kabinet des Konings, 27-8-1855, nr. 52. 
29) ARA, Kabinet des Konings, 20-1-1856, nr. 968. 
30) De later nog te vermelden 'Reine de Hollande'. 
31) Rijksarchief Utrecht (RAU), Not. Arch., nr. MN 001 a 039. 
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de advocaat Ariëns, die optrad als gemachtigde van de koper. Soeders loste 
met die ƒ 12.000.- de hypotheek af, die sedert 1846 op de fabriek rustte ten 
behoeve van de familie Kol. Deze verkoop komt pas weer boven water, wan
neer Van Cranenburgh in 1856 op zijn beurt de fabriek - nog altijd 'Nieuw-
Hoop' geheten en kennelijk nog samengesteld als in 1850 - met alle aanhorig-
heden wil verkopen. Voor notaris I J . van den Helm vindt in het logement 'De 
Eenhoorn' te Maarssen een openbare veiling plaats 32). Deze wordt wèl per 
advertentie in de Utrechtse Courant aangekondigd 33). De naam van Soeders 
komt er niet in voor, die van Van Cranenburgh evenmin. Wel blijkt de fabriek 
nog als vanouds in bedrijf: De in volle werking zijnde gerenommeerde rijtuigen-
fabriek 'Nieuw-Hoop', tevens ingerigt tot vervaardiging van spoorwagens, alsmede 
tot koper- en ijzergieterij bijzonder gunstig gelegen aan de Vecht. . . alsmede al de 
daartoe behoorende vaste en losse gereedschappen, voorhanden zijnde rijtuigen en 
materialen . . . Het geheel wordt in drie kavels aangeboden, maar Van Cranen
burgh laat alle drie ophouden op respectievelijk ƒ 13.900- ƒ 2 . 8 0 0 - en 
f 1.800— Een halfjaar later lezen we in de Utrechtse Courant het volgende 
bericht 34): 

De grote rijtuigenfabriek te Maarssen, verscheidene jaren den Heer Soeders toebe
hoord hebbende en thans aan een ander overgegaan, is de vorige week een prooi 
der vlammen geworden. De brand, die aan verschillende zijden tegelijk schijnt uit
geslagen te zijn, was zoo hevig, dat er aan geen blussen te denken viel en alzoo in 
weinige uren deze schone fabriek, waaraan zooveel moeite en geld is ten koste ge
legd, niet meer bestond. Men heeft ons niet kunnen verzekeren of er al dan geen 
rijtuigen in aanwezig waren. 

Wat wij van een en ander moeten denken, laat ik hier in het midden. Het 
gezin Soeders was ten tijde van de brand waarschijnlijk al naar Groningen 
verhuisd. 

De Landboot 

Uit een lange brief van Soeders aan Netscher van 29 Februari 1840 35), die 
ook later nog ter sprake zal komen, kunnen wij opmaken hoe de relatie tussen 
Dietz en Soeders is tot stand gekomen. 
Begin 1839 stelde Dietz voor het eerst in Den Haag rijtuigen ter bezichtiging, 
die waren vervaardigd volgens een door hem gemaakt ontwerp. Netscher, die 
zowel Dietz als Soeders kende door hun verzoeken om steun uit het Fonds tot 
Aanmoediging der Nationale Nijverheid, vestigde Soeders' aandacht op die 
tentoonstelling en vroeg hem om zijn oordeel daarover, aan welk verzoek 
Soeders voldeed. Zijn bezoek aan de expositie bracht hem in kennis met 
Dietz, die hem het voorstel deed voor gemeenschappelijke rekening te gaan 
werken. Soeders, die in Netschers verzoek waarschijnlijk enige garantie 
meende te mogen zien voor Dietz' degelijkheid als zakenman, ging op diens 

32) RAU, Not. Arch., nr. MR 002 a 005. 
33) VC 29 April 1856, p.4 k.2. 
34) t/C23 December 1856, p.2k. l . 
35) ARA, NN, nr. 401. 
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voorstel in. Hun overeenkomst betrof het vervaardigen door Soeders van 
zowel 6-wielige rijtuigen, bestemd voor een dienst Den Haag-Scheveningen, 
als van een grote wagen, die Dietz had ontworpen en waaraan hij vanwege de 
vorm de naam 'landboot' had gegeven. 
Eind April 1839 plaatsten Dietz en Soeders de volgende advertentie in de 
Utrechtse Courant 36): 

De ondergeteekenden, eigenaren van het Octrooij door den koning verleend, tot het 
vervaardigen en verkopen van de Rij- en Voertuigen, genaamd à la Dietz, en waar
van het zamenstel en de nuttigheid reeds verscheiden malen door de Nieuwspapie
ren is bekend gemaakt, brengen bij deze ter kennisse van het algemeen, dat hunne 
Werkplaats en Magazijn daarvoor aan De Bilt, tusschen Utrecht en Zeijst, zijn 
geopend en dat aldaar, gelijk mede ten hunne huize te 's-Hage en te Maarssen, de 
teekeningen van de onderscheidene soorten te bezigtigen zijn en alle bestellingen 
zullen worden aangenomen; belovende zij wat netheid, sierlijkheid en deugdzaam
heid betreft, gelijk mede wat de prijzen aangaat, de meest gewenschte goede be
diening. 

Met de rijtuigen 'genaamd à la Dietz' bedoelde men de wagens op 6 wielen, 
die ook al op de tentoonstelling te zien waren geweest. De advertentie spreekt 
niet van de landboot omdat daaraan nog werd gewerkt. Ook deze werd ver
vaardigd in Soeders' filiaal in De Bilt en wel onder leiding van Dietz, die daar
toe zo lang zijn intrek nam in het Biltse logement 'De Zwaan' op de hoek van 
de dorpsstraat en de weg naar Soestdijk, het latere hotel 'Nas'. 
Na een halfjaar was de landboot klaar en zo lezen we in de Utrechtse Courant 
van 12 Augustus 1839 het volgende bericht 37): 
Donderdag en heden Zaturdag heeft men met de waggon of landboot (gelijk de 
uitvinder, de heer Dietz dezelve noemt) proeven genomen. Dit rijtuig loopt op 10 
wielen, welke zich niet opzijden, maar onder hetzelve bevinden; het heeft de lengte 
van 21 Utrechtse voeten, is van voren en achteren ovaal, hebbende van achteren 
eene opene zitplaats voor 5 à 6personen; de inrigting van binnen is geheel onder
scheiden van gewone rijtuigen, daar de banken in de rondte en eene tafel in het 
midden geplaatst zijn. Hetzelve is vervaardigd in de fabrijk van den heer G. 
Soeders, aan De Bildt. Deze proefnemingen hebben ten volle aan de verwachting 
voldaan; volgens de getuigenis van eenige personen, die in het rijtuig gezeten 
waren, voelt men bij het rijden niet de geringste stoting, en geschieden de moeije-
lijkste draaijingen zeer gemakkelijk. Bij de togten van De Bildt over Utrecht naar 
Maarssen waren omtrent 50 personen in de landboot gezeten, en werd dezelve 
door slechts 4 paarden getrokken. Wanneer het rijtuig niet geheel bezet is, zijn 2 
paarden genoegzaam bevonden. 

Wij hebben nog wel meer gegevens over de landboot dan alleen wat dit kran
testuk ons ervan weet te vertellen. Nadat Soeders en Dietz in de voorzomer 
van 1840 een concessie hadden aangevraagd voor een geregelde dienst op 
Amsterdam - de behandeling van dit verzoek komt aanstonds ter sprake -

36) UC24 April 1839, advertentie 1125. 
37) UC 12 Augustus 1839, p.2 k.3. 
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stuurde Dietz op 10 Juli nog een aparte toelichting aan de koning, waaraan 
wij het volgende ontlenen 38). De vorm van de Landboot gelijkt een Jagt 39) op 
het water en is voorzien van eene roef en ruim. De roef kan door middel van eene 
schuifdeur afgesloten worden, wanneer een gezelschap verkiest alleen te zitten. 
Even zoo wanneer personen in de open lucht wenschen te zitten, is gelijk voor ge-
zorgt. Boven op de landboot bevindt zich een imperiaal voor de goederen van 
de reizigers, die door een kleed tegen regen en wind zijn beschermd. De kast 
is 21 voet lang, 53/4 voeten breedt en 5 voeten hoog, met 22 schuiframen van glas, 
dezelve kan men naar goedvinden toe en open maken. Aan beide kanten zijn twee 
portieren. De breedte der ijzeren banden welke om de wielen bevestigd zijn, zijn 2 
duimen, 2l/2 fransche liniën breedt, 10 wielen bevinden zich aan de Landboot, 
dezelve dienen om de klinkerwegen geene schade te veroorzaken en ook dat de 
paarden ligter te trekken hebben. Een wagen met tien wielen alwaar de zwaarde 
verdeeld is, heeft dit voorregt, de Landboot rijd zagter en veroorzaakt geene 
stooten. Men kan gemakkelijk leezen en schrijven. In geval zich meer reizigers 
aanmelden dan er plaatsen zijn, worden de boventallige meegenomen met 
een van Dietz' 6-wielige wagens. - Verder bevatte zijn stuk nog allerhande 
technische bijzonderheden over assen, bussen en kruisstangen, die ik de lezer 
bespaar maar die er zeker toe moesten bijdragen de koning van de soliditeit 
van Dietz' uitvinding te overtuigen. 

De bedoeling van de ondernemers was, de landboot allereerst in te zetten 
voor een vaste dienst voor personen en goederen van Utrecht naar Amster
dam v.v. Wanneer deze eenmaal liep, wilde men de route doortrekken van 
Utrecht naar de grensplaatsen in Gelderland en later eventueel nog verder 
uitbreiden 40). 

De Landboot en de Pers 

Het is een bekend verschijnsel, dat een krant haar berichten over een bepaald 
onderwerp, zonder opgaaf van redenen, plotseling staakt, om de zaak nimmer 
af te ronden. Een voorbeeld van zo'n onbevredigende berichtgeving zien wij 
in het staaltje journalistiek met betrekking tot de landboot en de concessie 
voor een dienst op Amsterdam. Enige tijd is het de landboot voor en de land
boot na, tot deze berichten zo maar ophouden en de lezer laten zitten met de 
vraag: Nou, en? Het is gelukkig, dat, wanneer de krant eenmaal te kort schiet, 
ons nog andere bronnen ten dienste staan om de loop der gebeurtenissen te 
kunnen blijven volgen. 
Na de omstandige beschrijving van de landboot in de Utrechtse Courant van 
12 Augustus 1839 blijven wij ruim een half jaar van elk bericht verstoken. Het 
is Maart 1840 wanneer de krant meldt 41): Volgens eenige dagbladen zal de 
landboot van den heer Dietz, welke wij in het voorgaande jaar hebben gezien en 

38) ARA, Archief Staatssecretarie Koning Willem 1 1813-1840, exhibitum 23 September 1840, 
nr. 2 (inventarisnummer4632). 
39) Wij zullen hier bij het woord 'Jagt' niet moeten denken aan ons huidige 'zeiljacht', maar 
eerder aan de toen nog vrij algemeen in gebruik zijnde trekschuit, die 'gejaagd' werd door een 
paard langs de kant. 
40) Zie noot 35. 
41) UC 16 Maart 1840, p.l k.2. 
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beschreven, in de helft van April tusschen Amsterdam en Utrecht rijden. 
Maar April gaat voorbij en Mei gaat voorbij, zonder dat er iets gebeurt. Dan, 
8 Juni, lezen we 42): Heden is de Landboot van Dietz voor het eerst van buiten 
de Wittevrouwenpoort naar Zeist en terug gereden. 
En op 12 Juni 43): Wij vernemen, dat de Landboot van Dietz a.s. Zondag namid
dags half vijf ure bij Van den Broek, in de Zwarte Arend 44), naar Driebergen 
zal rijden. 
Na de geslaagde proeftochten van De Bilt naar Maarssen, beschreven op 12 
Augustus 1839, zijn wij van de tochtjes naar Zeist en Driebergen 10 maanden 
later nu niet meer zo zeer onder de indruk. Het lijkt de bedoeling, de aan
dacht voor de landboot wakker te houden zo lang er nog geen concessie voor 
de dienst Utrecht-Amsterdam is afgekomen. Maar eindelijk is het dan zo ver. 
Het heuglijke nieuws lezen we in de Utrechtse Courant van 14 September 
1840 45). Men verneemt, dat aan de heeren Dietz te Utrecht en Soeders te Maars
sen concessie is verleend tot het rijden van hunne Landboot op 10 wielen tusschen 
Utrecht en Amsterdam. 
Het wordt nu dus uitkijken naar een pagina-vullend verslag van de feestelijke 
openingsrit. Wat wij 5 October te lezen krijgen heeft evenwel meer weg van 
een journalistiek zoethoudertje 46): Wij vernemen, dat de Diligence, bekend 
onder den naam van Landboot-Dietz en bestemd op den weg van hier naar Amster
dam, volkomen heeft beantwoord aan het onderzoek der commissie, welke tot dat 
einde benoemd was. Om aan de heeren der commissie de ligtheid en sterkte van 
deze nuttige uitvinding te toonen, nam de zoon des huizes den disselboom van dat 
rijtuig in de eene hand en maakte daarmede, in tegenwoordigheid der menigte, in 
eenen omtrek van 12 voet, de ongelooflijkste bewegingen en keeringen met het 
groote gevaarte, tot verbazing van alle aanwezenden. Het bureau van het vertrek is 
thans stellig bepaald buiten de Cathrijnepoort, in den Witten Engel. 
Hiermee is het punt bereikt, waarop de Utrechtse Courant elke berichtgeving 
over de concessie staakt. Zoek het verder zelf maar uit, schijnt zij te zeggen. 
Dat hebben we gedaan. 

De Concessie 

In 1840 was ons land nog overtrokken met een groot netwerk van particuliere 
postwagendiensten, die door diligences of een ouderwetser type postwagens 
werden onderhouden. Er bestonden diensten op betrekkelijk korte trajecten, 
maar ook over grote afstanden, met een of meer aftakkingen. Zo exploiteerde 
de Utrechtse ondernemer L. Vermeulen, eigenaar van het logement 'Belle-
vue' op het Vreeburg 47), een diligencedienst Utrecht-Groningen, met aftak-

42) (7C8 Juni 1840, p.2 k.3. 
43) UC12 Juni 1840,p.2 k.l. 
44) 'De Zwarte Arend' was een heel oude herberg op de Zuidhoek van de Biltstraat en de Wit-
tevrouwensingel. (GAU, KS) 
45) UC 14 September 1840, p.2 k.2. 
46) UC 5 October 1840, p.2 k.2. 
47) Het logement 'Bellevue' stond op de Noordhoek van de Driebaringsteeg - sedert 1888 
Drieharingstraat - en het Vreeburg. Omstreeks 1 840 kwam er een luchtbrug over de Drieharing-
steeg, van 'Bellevue' naar 'Het Hof van Holland'. (GAU, KS) 
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kingen - zogenaamde 'embranchementen' - van Zwolle naar Deventer en van 
Meppel naar Leeuwarden 48). Op verscheidene trajecten reden twee of meer 
wagens per dag. Behoorden deze aan verschillende ondernemers, dan moes
ten zij, krachtens artikel 8 van het zo dadelijk te vermelden reglement, bij 
voorkeur een uur uit elkaar blijven, zodat de concurrenten elkaar niet in de 
wielen konden rijden. Men kon niet zo maar met een wagendienst beginnen. 
Daarvoor had men een concessie nodig van het rijk, op grond van artikel 1 
van het Reglement op de dienst der openbare middelen van vervoer te lande, vast
gesteld bij koninklijk besluit van 24 November 1829, staatsblad 73, waarin 
deze hele materie geregeld was. Dit reglement, dat maar liefst 126 artikelen 
bevatte, had zowel de openbare orde en veiligheid op het oog als de veiligheid 
en gezondheid van de reizigers. Bovendien trachtte het reglement de open
bare wegen in bescherming te nemen, die van die veelal zwaar belaste wagens 
heel wat hadden te verduren. De ondernemer moest een van zijn kantoren 
langs de route aanwijzen als zijn hoofdkantoor. (In casu werd dit het ons reeds 
bekende logement 'De Witte Engel' van J. Plieger49) te Utrecht buiten de 
Catharijnepoort.) Hij moest vooraf een borgtocht stellen tot een bedrag dat 
de minister van financiën, na advies van Gedeputeerde Staten der desbetref
fende provincie(s), in de concessie had voorgeschreven (art. 118). Rijtuigen, 
die zowel reizigers als goederen vervoerden en voor meer dan 12 personen 
waren ingericht - en dit was met de landboot het geval - moesten met 4 paar
den zijn bespannen (art. 45). Was er maar één voerman of postiljon, dan 
mocht deze naar verkiezing van de bok of van het zadel rijden (art. 53, gewij
zigd bij k.b. van 10 Juni 1831, S. 14). De conducteur moest voorzien zijn van 
een schelklinkende koperen hoorn (art. 56). De postwagendienst moest bin
nen 3 maanden na de dagtekening van de concessie in werking worden ge
bracht, op straffe van een boete van ƒ 100—, terwijl daarenboven de conces
sie als vervallen zou worden beschouwd (art. 9). Deze termijn van 3 maanden 
zou om bijzondere, gewichtige redenen kunnen worden verlengd, maar 
slechts éénmaal en uiterlijk voor een gelijk tijdvak van 3 maanden (art. 10). 
Dietz en Soeders vroegen op 12 Mei 1840 in een aan de koning gericht ver
zoekschrift concessie aan voor een dienst met hun landboot op de route 
Utrecht-Amsterdam. Helaas is die aanvraag niet bewaard gebleven. De oor
zaak hiervan zal nog blijken. Het verzoek kwam om advies bij de colleges van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Utrecht. Laatstgenoemd college 
stuurde het weer door naar het gemeentebestuur van Utrecht om bericht en 
raad. Burgemeester en wethouders hadden nogal wat bezwaren, o.a. wegens 
het grote aantal ontheffingen van de reglementsbepalingen, die nodig waren 
door het buitenissige model van de landboot. In hun vergadering van 23 Juni 
1840 50) besloten Gedeputeerde Staten dan ook in declinatoiren zin aan de 
minister te rapporteren. 

48) RAU, Archief der provincie Utrecht 1813-1920(APU 1813), nr. 1785. Vergadering Gedepu
teerde Staten (GS) van 6 October 1840. 
49) Wij vinden hem in het adresboek van Utrecht als volgt vermeld: J. Plieger, Buiten Catharijne 
over - d.w.z.: tegenover - het Leidsche Veer, LS, Logement- en Stalhouder en Verhuurder van Paar
den en Rijtuigen. 
50) RAU, APU 1813, nr. 1781. 
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Als entremets laat ik nu eerst een brief volgen van een dochter van Dietz aan 
de koning van 10 Juli 1840, waarin zij namens haar vader vraagt de concessie 
nog vóór de Utrechtse kermis te willen verlenen. Ongetwijfeld is zij dezelfde, 
die Soeders kort daarvoor noemt in een brief aan Netscher. Hij beklaagt zich 
daarin over doen en laten van Dietz, welks pen door zijn Edele Dochter in gal is 
gedoopt... 51). Voor haar brief aan de koning van 10 Juli 1840 52) gebruikte 
zij vanzelfsprekend andere inkt. 

A Sa Majesté Le Roi des Pays-Bas 

Sire! 
Pénétrée de la douce idée que Votre Majesté me fera la grace de s' interesser à la 
nouvelle invention de mon père, Le Landboot: je viens soumettre à Votre Majesté V 
explication qui a été jointe à la demande de la concession, adressée à Votre 
Majesté, en date du 12 mai dernier, pour le service du Landboot sur la route d' 
Utrecht à Amsterdam. 
Le Landboot ayant eu un succès prodigieux aux jours de la pentecote, à la fête de 
Zeist, et ayant causé une joie et un enthousiasme général, en circulant au milieu d' 
une foule immense, a même fait la route d' Utrecht à Zeist en 30 minutes, rempli de 
monde, et, sans avoir occasionné le moindre accident: a été parfaitement accueilli 
par M. le baron van Heekeren, Le Gouverneur d' Utrecht, qui y trouva réuni: les 
conditions de solidité, d'élégance et deforce, qui composent une oeuvre de génie, et 
en complimenta mon père, depuis que Le Landboot a marché, (quoique dans le 
principe, il était déjà achevé depuis onze mois,) on nous demande journellement 
après pour le voyage d'Amsterdam. 
Enfin, nous esperons, Sire, que la main de Votre Majesté mettra un terme à notre 
pénible attente! et daignera combler nos voeux en nous accordant la concession 
pour notre Landboot, que nous serions si heureux! de pouvoir mettre en activité 
pour la Kermess d' Utrecht, et dont la première gloire appartient au pays. 
Les Landbooten pourront être employés aussi, avec beaucoup d' avantages, aux 
nouveaux chemins defer: comme Spoor-booten, qui produiraient aux yeux, un 
effect de navigation extraordinaire. Mon père y travaille en ce moment et aura V 
honneur de soumettre ses plans à Votre Majesté, si Votre Majesté veut bien alors le 
lui permettre. 

Dans l'espérance d'une réponse plus heureuse, par 
ordre de Votre Majesté, nous souhaitons à chaque 

heure du jour, recevoir la concession, 
la très dévouée et suppliante 

Elisa Dietz 
pour mon père! 

Utrecht le 10 Juillet 1840. hotel de l'ange blanc à Utrecht. 

Ook deze brief kwam in de ambtelijke molen, maar hij werd geseponeerd 
toen eenmaal tot de concessie was besloten. 

51) Brief Soeders aan Netscher21 April 1840. (ARA, NN, nr. 403). 
52) Zie noot 38. 
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De minister van financiën, die zowel van Utrecht als van Noord-Holland een 
afwijzend advies had ontvangen, had toch geen vrede met een zodanige be
schikking. Die zou maar aanleiding geven voor een nieuwe aanvraag met 
weer nieuwe onvolkomenheden en dienovereenkomstige beslommeringen 
voor de autoriteiten. In een uitvoerige brief van 10 Augustus 1840 53) aan de 
beide colleges van Gedeputeerde Staten verzocht hij met de adressanten con
tact op te nemen over de bezwaren - die hij overigens geheel kon delen - en 
hen uit te nodigen een gewijzigd stuk in te dienen. Zonder op zijn eindbeslis
sing te willen vooruitlopen, zo schreef de minister, was hij in beginsel wel 
bereid de nodige dispensatie te verlenen omtrent de nieuw uitgedachte vorm 
die de landboot er op na hield, wanneer maar voor de openbare veiligheid en 
voor de zekerheid en het gemak der reizigers voldoende zorg werd gedragen. 
Ook mochten de wegen door de landboot niet méér worden benadeeld dan 
door een gewone diligence van de grootste soort. Het maximum aantal reizi
gers en het maximum gewicht van rijtuig en lading samen moesten worden 
vastgelegd. Uitdrukkelijk moest worden verboden reizigers bovenop te plaat
sen of vrachtgoed op plaatsen in het rijtuig die voor reizigers waren bestemd. 
Tegen een onbepaalde dispensatie had de minister overwegend bezwaar. 
Gedeputeerde Staten van Utrecht besloten in hun vergadering van 18 Augus
tus bovenbeschreven brief toe te zenden aan b. en w. met het verzoek de zaak 
mondeling met de adressanten te behandelen. 

De molen maalde nu op volle toeren. Nadat de brief uit Den Haag nauwkeu
rig met Dietz was besproken, overhandigde deze aan b. en w. een aan de 
minister gericht stuk, gedateerd 22 Augustus 1840: Aan de openbare veilig
heid werd niets te kort gedaan. De landboot had nog minder wegbreedte 
nodig dan de gewone grote diligences. Men zou maximaal 24 passagiers op
nemen, enz. enz. en Dietz zag tenslotte af van de aanvankelijk door hem ge
vraagde dispensaties. 
Burgemeester en wethouders schreven op 25 Augustus aan Gedeputeerde 
Staten, dat zij tenminste voor zover bij een te doene inspectie der te bezigen rijtui
gen de gedane opgaaf mögt bevonden worden der waarheid overeenkomstig te zijn 
en onder de mits waarvan geen bezwaar meer hadden tegen een gunstige aan
beveling. Gedeputeerde Staten konden het hiermee wel eens zijn en besloten 
het verzoek der adressanten alsnu favorabel voor te dragen. Dit deden zij bij 
brief van 29 Augustus 54). 
Bij beschikking van 3 September 1840 verleende de minister aan Soeders en 
Dietz de gevraagde concessie voor een postwagendienst Utrecht-Amsterdam 
v.v. door middel van een dusgenoemde Landboot 55). Behalve dat in de conces
sie de tarieven werden vastgelegd voor het personen- en vrachtvervoer-enkele 
reis Utrecht-Amsterdam ƒ 2 — per persoon - bevatte zij enkele bepalingen die 
nog onze aandacht verdienen. Zo zou de landboot 's morgens te 7 uur van 
Utrecht vertrekken en om 11 uur te Amsterdam aankomen. Alvorens de land
boot in dienst mocht worden genomen, moest zij door of vanwege het 
gemeentebestuur van Utrecht worden goedgekeurd op soliditeit en doel-

53) RAU.APU 1813, nr. 1783, GS 18 Augustus 1840. 
54) RAL'.APU 1813, nr. 1784, GS 2 September 1840. 
55) RAU,APU 1813, nr. 1784, GS 8 September 1840. 
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matigheid. Het bericht in de Utrechtse Courant van 5 October 1840, in het 
vorige hoofdstuk vermeld, heeft zonder twijfel op dit onderzoek betrekking. 
De borgtocht ingevolge art. 118 van het reglement werd in de concessie vast
gesteld op f 1000 — De ondernemers moesten deze borgtocht stellen bij nota
riële akte ten genoegen van het gemeentebestuur van Utrecht en moesten 
hiervan binnen een maand na de datum van de concessie aan b. en w. doen 
blijken. Zowel de beide ondernemers als de Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland en Utrecht ontvingen een afschrift van de concessie. Laatstgenoemd 
college stuurde tenslotte een afschrift aan burgemeester en wethouders van 
Utrecht, met het verzoek, voor de uitvoering van een en ander te willen zorg 
dragen. 

Incompatibilité d' humeurs 

Wanneer men alle stukken - verzoeken en rappels, adviezen en rapporten, 
adressen en disposities - die ertussen 12 Mei en 3 September 1840 met betrek
king tot de concessie-aanvraag zijn geschreven, doorleest - ik gaf er in het 
vorige hoofdstuk maar een bescheiden uittreksel van - valt het op, dat de 
naam van Soeders daarin zo weinig voorkomt. Steeds blijkt het Dietz te zijn 
die achter de concessie heen zit. Men krijgt de indruk dat Soeders het wel 
gelooft, ofwel dat hij door Dietz van de kleine steentjes is gelopen. Dit is zo 
zonder meer moeilijk verklaarbaar. Hij heeft toch de landboot gemaakt en 
heeft daarin zeker de nodige kosten en vele uren werk moeten steken. Be
schikten wij over de correspondentie tussen de beide compagnons, zonder 
twijfel zou het getaande enthousiasme bij Soeders ons wel zijn geopenbaard. 
Maar het enige wat van hun briefwisseling voor ons bewaard is gebleven, zijn 
de epistels van Dietz aan Soeders die deze aan Netscher opstuurde wanneer 
hij er geen raad mee wist. Deze brieven zijn in het archief der Nationale 
Nijverheid bewaard gebleven, mèt de brieven van Soeders zelf aan Netscher. 
Alles samen toch nog wel voldoende om ons van de verhouding tussen de bei
de compagnons een beeld te kunnen vormen. 

Eigenlijk gaf het compagnonschap vrijwel van de aanvang af haken en ogen. 
Naargelang wij de twee vennoten uit de stukken leren kennen, komt ons dat 
minder verbazingwekkend voor. De overmoed van Dietz, zijn ongefundeerd 
optimisme ook onder waarlijk benarde omstandigheden en zijn volslagen on
vermogen om de tering naar de nering te zetten, strookten bitter weinig met 
het verantwoordelijkheidsgevoel van de degelijke, zij het wellicht wat goed
gelovige, zakenman Soeders, die, wij zagen het reeds, om de zorg voor zijn 
personeel bij de notabelen van Maarssen in hoog aanzien stond. 
Op 13 Maart 1839 56) schreef Dietz aan Soeders, dat hij graag f 3000— van 
hem zou ontvangen om met de dienst Den Haag-Scheveningen te kunnen 
beginnen. Soeders zou dan '/, van de winst krijgen en zijn ƒ 3000- over 6 
maanden terugontvangen. Na een week kreeg Soeders al een rappel: Het sei
zoen voor Scheveningen naderde met rasse schreden en hoe eerder Dietz kon 
beginnen hoe beter. Bij welslagen zou dit project gemakkelijk kunnen worden 

56) ARA, NN, nr. 388. 
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uitgebreid. Soeders schrok er kennelijk van. Zo maar ƒ 3000.- aan zijn eigen 
zaak onttrekken?! Hij schreef een lange brief aan Netscher, waarin duidelijk 
zijn bezorgdheid blijkt over de nog maar zo pas aangegane relatie. Hij had 
voor Dietz al diverse kosten gemaakt, waarover hij hem nu niet meteen wilde 
lastig vallen, maar zo'n enorm voorschot kon hij zich niet veroorloven. Net-
schers antwoord kennen we niet, maar vermoedelijk heeft Soeders aan Dietz 
toch f 1000.— geleend. De dienst Den Haag-Scheveningen is wel begonnen, 
maar is al na korte tijd gestaakt, wat aan Dietz' reputatie natuurlijk geen goed 
heeft gedaan 57). 
Er gaan nu enige maanden voorbij waarin ons geen berichten over de ven
nootschap bereiken, haar advertentie in de Utrechtse Courant van 24 April 
daargelaten. Soeders werkt ijverig aan de landboot en Dietz vindt het nodig 
voor een tijdje uit Den Haag naar De Bilt te komen om toezicht op het werk 
te kunnen houden. Zoals wij zagen vond op 8 Augustus de eerste geslaagde 
proefrit met de landboot plaats. Wij mogen veronderstellen, dat de twee ven
noten in die zomermaanden van 1839 elkaar steeds beter hebben leren ken
nen en elkaar meer en meer zijn gaan irriteren. 
Waarschijnlijk zal ook Netscher inmiddels hebben leren begrijpen, dat de 
combinatie Dietz-Soeders of wel haar landboot gedoemd was vroeg of laat 
schipbreuk te lijden. Interessant in dit licht bezien is zijn brief aan Soeders 
van 3 September 1839 58): Bij zijn terugkomst in Den Haag, aldus Netscher, 
had hij vernomen dat de te Deventer gevestigde Rijn en IJssel Stoomboot Mij. 
een serieuze gegadigde was voor de landboot om deze te kunnen inzetten 
voor een dienst tussen Zwolle en Kampen. Weliswaar had de directie al in
direct van Dietz te horen gekregen dat de landboot niet te koop was, maar 
wellicht wilde Soeders toch op een of andere manier op die belangstelling uit 
Deventer inhaken. De brief lijkt een suggestie te bevatten, zich zo mogelijk 
nog van Dietz los te maken, zoals Netscher hem een jaar later ronduit zal 
adviseren, maar Soeders is hierop aanvankelijk niet ingegaan. 
De brief van Soeders aan Netscher van 29 Februari 1840 59) die hiervoor al 
ter sprake is gekomen, is in veel opzichten verhelderend voor wat de verhou
ding tussen de twee compagnons betreft. Soeders schrijft deze brief op ver
zoek van Netscher. Het blijkt n.l. dat Dietz, buiten voorkennis van Soeders, 
opnieuw bij het gouvernement om ondersteuning had gevraagd, waarbij hij 
gewag had gemaakt van een concessie voor de landboot die hij voor ruim 5 
maanden zou hebben aangevraagd. Reden voor Netscher om aan Soeders te 
vragen naar de juiste stand van zijn betrekking tot Dietz. Soeders is over die 
subsidie-aanvraag van Dietz zonder zijn medeweten slecht te spreken, nog 
daargelaten dat zulke onderstand ook het doel zou missen, aangezien de Heer 
Dietz, aan wiens talenten als Ingenieur en Mechanicus ik overigens niet wil tekort 
doen, mij is voorgekomen te zijn iemand die noch in zijne huishouding noch in zijne 
andere zaken orde heeft en altijd meer behoefte zal hebben dan hij bestrijden kan. 
In de zomer van 1839, zo schrijft Soeders verder, is het denkbeeld opgekomen 
om een naamloze vennootschap op te richten tot het instellen van een alge-

57) Zie noot 35. 
58) ARA, NN, nr. 394. 
59) Zie noot 35. 
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mené postwagendienst met wagens naar het octrooi van Dietz. De ontwerpers 
van die vennootschap hebben in October aan de koning verzocht, dat van
wege Zijne Majesteit en het rijk daarin zou worden deelgenomen. Eind 
December kwam daarop evenwel een afwijzende beschikking, en toen ook 
overigens de lust tot deelneming ver beneden de verwachting bleef, heeft men 
helaas van die n.v. moeten afzien. Ten gevolge van dit alles bevindt Soeders 
zich nu in een omstandigheid waarin hij recht meent te hebben op een kracht
dadige tegemoetkoming van de administratie der Nationale Nijverheid. Im
mers was het om aan Netschers bedoelingen ten algemene nutte zoveel hem 
mogelijk was mede te werken, dat hij met Dietz de handen heeft ineen gesla
gen, wat hem in belangrijke voorschotten heeft gesleept. Nu Dietz de van het 
rijk verkregen geldelijke onderstand verslonden heeft, bovendien zich hier en 
elders in schulden heeft gestoken, ziet hij, Soeders, wel in dat hij met die 
voorschotten alleen blijft zitten. Hij noemt in zijn brief: 

geleend aan Dietz en voor hem aan anderen betaald ƒ 3.000 — 
voor materialen en arbeidslonen voor de landboot ƒ 4.245.— 
voor idem voor een goederenwagen op 6 wielen, 
te koppelen aan de landboot ƒ 1.400-
voor idem voor 2 wagens die bijna klaar zijn ƒ 4 .500-

samen ƒ 1 3 . 1 4 5 -

Volgens Soeders kan Dietz alleen worden geholpen uit de vruchten van zijn 
uitvinding en deze zijn alleen te plukken met bijstand uit het Fonds, aanzien
lijk genoeg om voor hun gemeenschappelijke rekening een postwagendienst 
te kunnen aanleggen, niet meteen voor het hele land, maar voorlopig in twee 
provincies met veel reizend verkeer, bijv. van Amsterdam over Utrecht naar 
de grensplaatsen in Gelderland. Later kan de zaak dan worden uitgebreid en 
heeft een n.v. wellicht meer kans van slagen. Dit is, zo betoogt Soeders, het 
enige middel om de wagens van Dietz in gebruik te brengen, om de uitvinding 
algemeen bekend te maken en het nut ervan tegen alle vooringenomenheid in 
aan te tonen, om het Fonds de teruggave te bezorgen van de aan Dietz ge
leende bedragen en om hem, Soeders, te redden uit het gevaar de genoemde 
voorschotten te verliezen. Hij meent hierop wel aanspraak te mogen maken, 
gezien zijn belangeloze medewerking tot bevordering van alles wat de Natio
nale Nijverheid in de zaak van Dietz heeft kunnen wensen. Wegens het aan
merkelijke aantal benodigde wagens voor de beoogde postwagendienst vraagt 
hij om een voorschot uit het Fonds van ƒ 40.000 — 

Het is een keurig geschreven brief, 6 vellen lang, kennelijk bestemd voor 
doorzending naar hogere instanties. Er is een begeleidend privé-briefje aan 
Netscher bij: 

Hier nevens dan het verzogte stuk, zoo uitvoerig mogelijk, vergezeld van de bede 
dat het UwHEdGestr. moge behagen er eene gunstige dispositie op te nemen, want 
anders weet ik in waarheid geen raad! Hik vleije mij in deze ook, dat UHEG met de 
mij reeds van UHEG bekende welwillendheid alles zult gelieve aan te wenden wat 
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zal kunnen strekken om deze zaak bevorderlijk te zijn en mij dusdoende uit deze 
penibele omstandigheid te redden. 

Op 16 Maart schrijft Soeders er ook nog eens overheen 60), dat het logement 
'Bellevue' op het Vreeburg op 2 Mei in openbare veiling komt en de eigenaar, 
Vermeulen, dan waarschijnlijk ook wel zijn postwagendienst zal beëindigen. 
Of Netscher kan zorgen dat vóór 2 Mei op zijn verzoek is beschikt. Al enkele 
dagen later krijgt Soeders bericht, dat de koning het request van Dietz van de 
hand heeft gewezen en dat Z.M. geacht moet worden ook zijn, Soeders' ver
zoek, niet voor inwilliging vatbaar te hebben geoordeeld 61). 
Het laatstgenoemde, teleurstellende bericht was een kort briefje van Net
scher aan Soeders, gedateerd 18 Maart 1840. De verhouding tussen deze twee 
was blijkbaar van dien aard, dat Netscher zich geroepen voelde in een per
soonlijk schrijven Soeders een hart onder de riem te steken. Deze briefis niet 
bewaard gebleven, wel het antwoord daarop van Soeders van 21 April, waar
uit ik het volgende moge aanhalen 62): 

Wel mögt ik van UwHEdGestr. op gisteren ontvangen een relaas van omstandig
heid betrekkelijk de zaak van Dietz en zeg ik UwHEdGestr. voor die beleefdheid 
mijn hartelijken dank. . . mij overtuigd houdende UHEG. genoegzaam met de 
zaak bekend zijt, het in waarheid aan mij niet heeft gelegen de Landboot tot heden 
nog niet in werking is gebracht. . . .Ik heb bij mijn schrijven - Soeders bedoelt 
hier zijn brief van 29 Februari - niet eens gevoegd, teneinde den man noch de 
zaak te bezwaren, eene goedspreking voor eene schuld, welke de Hr. Dietz ten 
mijnen naame bij de Hr. Doedijns 63) aan De Bilt, tijdens het maken der Landboot 
aldaar als Grand Seigneur die tijd levende, heeft gemaakt. Ook niet eens heb ik 
gerekend mijne expresse inrigting aldaar voor het maken dier waggons, zoo van 
smede als wagenmaker ij, alwaar ik tog wel iets voor had mogen rekenen, want ik 
geraakte er tog door uit mijn verband, en gaf mij te dier tijd eene stagnatie in mijn 
eigene zaken, waaraan ik nog heden laboreer . . . 
Nogmaals zeg ik UwHEdGestr. mijne vuurige dank voor Uwe goedheid; mijne 
oogen zijn er mede opengegaan en zal ik ook in de toekomst voorzichtiger hande
len! 
Ik bidde UwHoogEdelGestrenge Heer, Blijf voor mij en mijn dierbaar gezin wat 
Gij steeds waard, en geloof mij te zijn UwHEdGestr. dankbare en hoogachtende 
dienstwillige dienaar, G. Soeders. 

De problemen tussen Dietz en Soeders blijken inmiddels gigantische vormen 
te hebben aangenomen. Wat was n.l. het geval. 

60) ARA, NN, nr. 401. 
61) Zie noot 60. 
62) Zie noot 51. 
63) Jan Doedijns was eigenaar en exploitant van het logement 'De Zwaan' later bekend als 
'Hotel Nas', staande op de hoek van de Biltse dorpsstraat en de Soestdijkseweg, dat in 1968 door 
brand verloren is gegaan. Doedijns was oorspronkelijk als timmerman voor een verbouwing van 
'Houdringe' met zijn baas uit Amsterdam meegekomen en had in De Bilt wortel geschoten, waar 
hij trouwde met de kasteleinsdochter uit 'De Zwaan'. Van 1825 tot zijn dood in 1848 was hij lid 
van de Biltse gemeenteraad. Hij stierf op 75-jarige leeftijd tevens als 'brandmeester-generaal'. 
'De Zwaan' stond tegenover de fabriek van Soeders. 
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Sedert zij tot samenwerking hadden besloten, heeft Soeders een groot aantal 
wagens aan Dietz geleverd. Aanvankelijk werden deze afgerekend, maar al
lengs ging Dietz met de betaling slabakken, waardoor Soeders in financiële 
moeilijkheden raakte. Deze gang van zaken komt duidelijk uit in een konink
lijk besluit van 10 Juli 1840 64). Van de lening van ƒ 25.000.- die in 1835 uit 
het Fonds der Nationale Nijverheid aan Soeders was verstrekt, had hij in 
December 1839 de eerste termijn moeten aflossen. Omdat hem dit hoogst 
ongelegen komt, vraagt hij de koning om uitstel. (Hij krijgt dit ook, voor 3 
jaar.) Zijn verzoek daartoe komt uiteraard bij Netscher om bericht en raad. 
Diens advies aan de minister, van 30 Juni 1840, is gunstig en voor ons leer
zaam. Een dezer dagen, zo schrijft Netscher, heb ik zowel de fabriek in 
Maarssen als het uitgebreide rijtuig-magazijn aan De Bilt bezichtigd en vond 
er mijn uitstekende indruk van het bedrijf bevestigd. Tussen de 300 en 400 
personen vinden voortdurend bij hem werk. Zijn debiet neemt nog gaande
weg toe. Netscher vertelt dan hoe het komt dat Soeders niettemin nu uitstel 
vraagt van zijn eerste aflossing aan het Fonds. Dietz heeft niet alleen de hem 
door Soeders geleverde wagens niet betaald, maar heeft deze, om aan geld te 
komen, aan anderen verpand. Hierdoor is Soeders, om niet alles te verliezen, 
genoodzaakt geweest die wagens, voor zover ze nog te achterhalen waren, bij 
de pandhouders te lossen tegen de daarop uitgeschoten bedragen met verdere 
kosten. Op 11 April 1840, bij gelegenheid van de a.s. Palm-Paardenmarkt, liet 
Soeders in De Bilt een openbare veiling houden van 34 rijtuigen van allerlei 
soort: droschki's, kiereboes, kapchaisen, enz.enz. 65). Er werden er maar 12 
van verkocht; de overigen werden opgehouden omdat er te weinig voor gebo
den werd. Wij mogen aannemen dat deze veiling, die niet veel zoden aan den 
dijk zette, de rijtuigen betrof die Soeders van de pandhouders had terug
gekocht. Hij bleef dus zitten met een groot aantal wagens in zijn magazijn en 
met te weinig contanten om aan zijn verplichtingen tegenover het Fonds voor 
de Nationale Nijverheid te kunnen voldoen. Vandaar zijn verzoek om uitstel. 
Wat Soeders nog meer in zijn magazijn aan De Bilt had staan, was de land-
boot, kant en klaar, al maanden. Hij beschouwde deze als het enige wapen dat 
hem tegenover de praktijken van Dietz nog ter beschikking stond. Of deze 
zich had schuldig gemaakt aan flessentrekkerij of oplichting of verduistering, 
laat ik in het midden, maar dat hij heel wat had goed te maken, lijdt geen twij
fel. Geen wonder dat Soeders in de in zijn bezit zijnde landboot een waar
devol onderpand zag. 

Wie nu mocht denken, dat de concessie-verlening de verstoorde verhouding 
wel in het reine zou brengen, die wacht een wrede teleurstelling. Door alles 
wat er was voorgevallen was een patstelling ontstaan, die niet meer was te 
doorbreken. Er was nu eenmaal een aanvangskapitaal nodig om met die gere
gelde postwagendienst te kunnen starten. Soeders had dit goed begrepen, 
maar zijn beroep op het Fonds was in Maart afgewezen en, zoals in die tijd ge
bruikelijk was, zijn eigen middelen had hij in zijn rijtuigfabriek geïnvesteerd. 
Dietz had alleen maar schulden en de Nationale Nijverheid had zich, begrij
pelijk, niet geroepen gevoeld die te delgen met een bijdrage uit haar Fonds. 

64) ARA, Koninklijk Besluit van 10 Juli 1840, nr. 89. 
65) RAU, Not. Arch., nr. AT 051c 005. 
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Wat de vennoten nodig hadden was een sponsor, maar die konden zij niet 
vinden. Wij missen de ongetwijfeld intensieve correspondentie, die in zomer 
en najaar 1840 tussen Dietz en Soeders moet zijn gevoerd, maar de brief van 
Dietz van 18 October 66), die Soeders naar Netscher opstuurde, waardoor hij 
bewaard is gebleven, maakt veel goed. Samen met de begeleidende brief van 
Soeders aan Netscher licht hij ons aardig in omtrent de situatie. Dietz schrijft: 

Wel Edele Heer Soeders, 
Meer dan een menschelijk geduld heb ik tot heden toe gehad en onder alle drukken
de omstandigheden nog altijd gehoopt, van dag tot dag, een begin met de Landboot 
tegemoet te zien, doch nu moet ik UEd. stellig afvragen wat Ugedenkt te doen. Het 
is de hoogste tijd! Langer kan en wil ik niet meer in zulke onzekerheid leven! Mijne 
verlegenheid vermeerdert zich dagelijks! 
Hoe is het mogelijk mij meer dan een jaar op enkel hoop in de grootste verlegen
heid te laten zitten! De concessie, welke ons zooveel moeite veroorzaakt heeft om 
zelven te hebben, is reeds over de 7 weken in Uwe handen, dus is zulks geene reden 
meer. 
Als schimp en schande, om het publiek openlijk voor den gek te houden, geloof vrij, 
dezelve ook op U valt. Ik zal gedwongen zijn, om mijne eer te redden, een artikel in 
de Courant te laten zetten, om hierdoor het publiek de oorzaak te zeggen, uit welke 
reden de Landboot niet op den weg komt. 
Ik verzoek UEd voor de laatste maal heden! dan ik zie wel dat al mijn schrijven en 
spreken te vergeefs is . Kunt of wilt UEd geen begin met de Landboot maken? Dan 
vraag ik niets meer als waarop ik geloof regt te hebben, n.l. begeer ik dat de Land-
boot ten huize van den Hr. Plieger zal gebragt worden. Dan zal ik zelf middel 
schaffen om denzelve op den weg te brengen. Dus verwacht ik zonder verder uitstel, 
een antwoord aan den Heer De Roos mede te geven en zelfs schriftelijk. De conces
sie gaat verloren als ook het crediet van de Landboot, dewelke in het algemeen in 
de beste reputatie stond. In verwachting een positief antwoord door den Hr. Roos te 
ontvangen, heb ik de eer te zijn UE Dienaar 

J.C. Dietz 

Uit de eerste regel van het hier volgende citaat uit Soeders' begeleidende 
brief aan Netscher van 26 October 67) moeten wij concluderen, dat Dietz het 
niet bij een dreigement heeft gelaten, ofschoon wij de Utrechtse Courant er 
tevergeefs op hebben nageslagen. Soeders schrijft: 

...Dog ik ben verpletterd over 't artikel van den heer Dietz. Nu is de boot klaar... de 
concessie in orde, postmeesters geregeld, de tollen besproken, ƒ 1000.- borgtogt 
te Utrecht, geen middelen om aan den gang te komen. Het schijnt of niemand er 
zich mede in wil laten, en de Heer Dietz, welke alles van mij schijnt te verlangen, 
beledigt mij daarenboven nog ontzettend. Het is met een woord een toestand welke 
voor mij in waarheid al zeer noodlottig is. - Zie hier een afschrift van een brief 
welke ik voor een paar dagen van zijn Ed ontving en oordeel eens over de verre
gaande onbeschaamdheid. Ik geloof dat de man door zijn ongeluk radeloos word, 

66) ARA, NN, nr. 410. 
67) Zie noot 66. 
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en vrees voor de gevolgen, dog mijn God! Wat moet ik aanvangen, ik vrees het erg
ste. De concessie is met een maand verlopen en niemand zal voor de winter durven 
beginnen en waar moet de man zoo lang met zijn gezin van leven. Men stapelt 
schulden op schulden en 't einde is doodarm, of liever dit is 't nu reeds!!! Ik geloof 
ook wel 't beste wezen van zijn Ed te zien af te komen, dog hoe dit aangevangen, de 
man houd mij met hand en tand vast. Ik kan zijn Ed ook de Boot afstaan, dog onder 
welke guarantie en waar zal mijn kapitaal van terugkomen... Daarenboven heb ik 
met de ongelukkige tijdsomstandigheden bijna niets te doen, zoodat ik vreesachtig 
de winter tegemoet treden moet en de vooruitzichten al zeer duister zijn. Wist 
UwHEdGestr. dus eene ligtstraal voor mij uit te denken, het zoude waarlijk voor 
veelen eene weldaad zijn. Want met mijn staan of vallen, staan of vallen er zeer vee-
len . . . Nogmaals beveele ik mij in Uw HEdGestr. veel vermogende invloed en 
proteksie en raad wat ik moet aanvangen in deze netelige positie... 

G. Soeders 

Inderdaad bevond Soeders zich in een moeilijk parket. Hij begreep heel goed, 
dat alle risico's van het vervoerbedrijf op hem zouden neerkomen, dat hij 
voor alle eventuele stroppen zou mogen opdraaien. Anderzijds kon hij de 
landboot nu wel aan Dietz afstaan, maar dan wist hij meteen ook zeker, dat 
hij zijn vorderingen op Dietz van vele duizenden guldens verder wel kon ver
geten. 
Het antwoord van Netscher op Soeders' emotionele brief is ambtelijk en 
voorzichtig. Het lijkt wel of hij bang is zijn vingers te branden 68). 

UEd. zal ligtelijk gevoelen, dat de Administratie voor de Nationale Nijverheid, 
door wier tusschenkomst zowel aan U als aan genoemde Heer een voorschot is ver
leend, het niet tot haar bevoegdheid kan rekenen om een bepaalde raad te geven 
betrekkelijk de wijze van uitvoering der verbintenissen welke door U onderling 
hoofdzakelijk in beider persoonlijke belangen zijn aangegaan. 

Toch wil hij zijn oude protégé niet helemaal in de kou laten staan. Maar het 
advies dat hij laat volgen lijkt ons niet veel méér waard dan een ingetrapte 
open deur: 

Ware ik voor mij zelve in Uwe plaats, dan zoude ik, indien de aard der bestaande 
verbintenissen zulks veroorlooft, mij op eene gepaste wijze daarvan trachten los te 
maken, dewijl dan wel ligt door den verkoop der in de overeenkomst met genoemden 
Heer begrepene rijtuigen, zoo die kan plaats hebben, Uwe anders te lijdene schade 
wettigt meer zou worden gedekt; komende ook mij de inhoud van zijn opgemelde 
briefte meer ongepast voor, daar bij de geldelijke opofferingen, bereids door U te 
zijnen behoeve gedaan, men dien inhoud veeleer in een tegengestelden zin zoude 
hebben mogen verwachten. 

Uit wat hierna van her en der nog tot ons komt, kunnen wij de gevolgtrekking 
maken, dat Soeders inderdaad de suggestie van Netscher heeft gevolgd en het 

68) Zie noot 66. 
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compagnonschap met Dietz heeft opgezegd. Naar alle waarschijnlijkheid 
heeft hij daarbij tevens aan de eis van Dietz gehoor gegeven en heeft hij de 
landboot bij Plieger afgeleverd. Wij mogen dunkt mij rustig aannemen, dat er 
van al zijn vorderingen op Dietz geen cent is terechtgekomen. 

Laatste berichten 

In hun vergadering van 24 November 1840 69) behandelden Gedeputeerde 
Staten van Utrecht een brief van Dietz van 17 November. Hij schrijft daarin, 
dat hij en Soeders bij resolutie van de minister van financiën van 3 September 
concessie hebben gekregen voor het rijden met een zgn. Landboot tussen de 
steden Utrecht en Amsterdam; dat ingevolge het Reglement op de openbare 
middelen van vervoer te Lande deze concessie binnen 3 maanden moet wor
den in werking gebracht; dat door verschillende omstandigheden het moge
lijk is geworden dat de uitvoering niet binnen die tijd zal kunnen geschieden 
en wel voornamelijk doordat de Heer Soeders het voornemen heeft te kennen 
gegeven zich aan de compagnieschap te onttrekken, waardoor requestrant 
verplicht is geworden maatregelen te nemen, die wellicht niet binnen de nog 
voorhanden tijd zullen kunnen worden in orde gebracht; dat hij daarom nede
rig verzoekt, de termijn die op 3 December zal expireren, met 3 maanden te 
willen verlengen. Op grond van artikel 10 van het reglement verwijzen Gede
puteerde Staten requestrant naar de minister van financiën. 
Enkele weken later, op 15 December 70), nemen Gedeputeerde Staten kennis 
van een resolutie van de minister van 9 December, waarbij aan Dietz het ge
vraagde uitstel voor de tijd van 3 maanden wordt verleend tot het in werking 
brengen van zijn diligence of zgn. Landboot tusschen Utrecht en Amsterdam, tot 
welks oprigting hij met G. Soeders te Maarssen, die sedert uit deze compagnie
schap uitgetreden is, was geconcessioneerd bij resolutie van 3 September l.l. no. 
145. Gedeputeerde Staten nemen dit voor kennisgeving aan en besluiten van 
de resolutie bericht te zenden aan de stedelijke regering van Utrecht. 
Op 9 Maart 1841 71) behandelen Gedeputeerde Staten een resolutie van de 
minister van financiën, waarbij deze andermaal aan Dietz voor 3 maanden 
uitstel verleent zulks uit hoofde de Heer Soeders van de voornoemde concessie 
heeft afgezien en de adressant daardoor geen middel ziet om de voorsz. dienst 
reeds op het vastgestelde tijdstip in werking te kunnen brengen. Hij, de minister, 
voegt er deze keer wel aan toe onder uitdrukkelijke bepaling, dat in geval na ver
loop van het opnieuw verleende uitstel de meergenoemde dienst niet geregeld in 
werking mögt zijn gebragt, de daartoe verleende concessie als vervallen zal worden 
beschouwd. 

's Ministers bijzondere tegemoetkomendheid jegens Dietz - in afwijking van 
het reglement, want volgens art. 10 mocht hij maar éénmaal uitstel tot 3 
maanden verlenen - heeft niet mogen baten. Ofschoon de notulen der verga
deringen van Gedeputeerde Staten geen gewag maken van een van de minis
ter ontvangen bericht dat de concessie is vervallen, beschikken wij toch over 

69) RAU.APU 1813, nr. 1786. 
70) RAU.APU 1813, nr. 1787. 
71) RAU.APU 1813, nr. 1790. 

173 



voldoende aanwijzingen dat dit het einde moet zijn geweest: 
1. Een mededeling van het Algemeen Rijksarchief bevestigt, dat de concessie 

met bijbehorende stukken is tenietgedaan, wat blijkt uit een stempel in de 
desbetreffende agenda, luidende VERNIETIGD, achter het besluit tot con
cessie-verlening van 3 September 1840 72). 

2. Gedeputeerde Staten behandelen in hun vergadering van 3 Augustus 
1841 73) een verzoek van H. Leerintveld om met zijn postwagendienst 
Utrecht-Amsterdam 's morgens om 7 uur uit Utrecht te mogen vertrekken. 
Burgemeester en wethouders hebben geen bezwaar en ook Gedeputeerde 
Staten adviseren favorabel. Dit zouden zij niet gedaan hebben als de land-
boot in werking was gekomen waarvoor immers het zelfde uur van vertrek 
uit Utrecht was vastgesteld. 

3. De Utrechtse Courant - lees Dietz - zwijgt in alle talen. 
Nu moeten we vooral niet denken dat Dietz, uit gêne voor wat hij Soeders had 
aangedaan, gepoogd heeft zijn naam in onze contreien zo spoedig mogelijk te 
doen vergeten. Verre van dat. Wel vertrok hij na het fiasco met de concessie 
weer naar Den Haag om zich daar aan de door hem uitgevonden boot AVISO 
te wijden. Zoals wij zagen bevatte de Utrechtse Courant van 3 September 
1841 daarover al een opmerkelijk bericht. Nog in dat zelfde jaar 1841 en wel 
op 6 December lezen we in de Utrechtse Courant 74) een opsomming van de 
9 door de ingenieur Dietz gedane uitvindingen, sedert 1839 tot heden. Als 
nummer 6 paradeert daarop De Landboot, een rijtuig op 10 raderen, hebbende 
de vorm van een jacht, gemaakt voor den weg van Amsterdam naar Utrecht. In de 
zomer van 1842 verblijft Dietz, vanwege een door hem uitgevonden brand
blusser, weer in Utrecht, niet in 'De Witte Engel' maar in het 'Hof van 
Holland'. Zo treffen we hem telkens weer ergens anders aan. Een vast domici
lie schijnt hij er niet op na te houden. 
Ondanks al zijn onmaatschappelijke hebbelijkheden blijft Dietz voor ons toch 
een boeiende figuur. Uit de talrijke nieuwsberichten over hem in de krant, 
waarschijnlijk meestal van eigen hand of minstens door hem geïnspireerd, en 
uit de bewaard gebleven brieven aan de koning of aan de Nationale Nijver
heid, waarin hij geld vraagt om een uitvinding in het algemeen landsbelang te 
kunnen realiseren, spreekt telkens weer zijn onverstoorbaar optimisme en 
zijn vaste geloof in eigen vondst. Maar wie hij wist mee te slepen in zijn aan
stekelijk enthousiasme, moest wel terdege opletten niet de dupe te worden 
van Dietz' grillen, die nogal eens in conflict kwamen met de algemeen gelden
de normen van eerlijkheid en fatsoen. 
Hoe het Soeders verder is vergaan is hiervoor in grote trekken al verteld. 
Nadat Vlaer en Kol in December 1840 hun bemoeienissen met Soeders had
den gestaakt, moest hij in Januari 1841 zijn fabriek sluiten en werd hij in April 
failliet verklaard. Op rechterlijk gezag vond een openbare verkoping plaats, 
op 29 April van zijn eigendommen in Maarssen, op 30 April van die in De 
Bilt 75). Hij heeft kans gezien zich dat zelfde jaar er weer bovenop te werken, 

72) ARA, Archief ministerie van financiën, index 1840, Posterijen, Vervoer per as 
73) RAU,APU 1813, nr. 1795. 
74) UC6 December 1841, p.2 k. 1-2. 
75) VC26 April 1841. advertenties 1 111 en 1112. 
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waarna hij de fabriek in Maarssen opnieuw tot grote bloei heeft kunnen bren
gen. Wat zijn rehabilitatie zonder twijfel zal hebben bevorderd, was een bij
drage van f 5000- van koning Willem I voor de hervatting van zijn werk
zaamheden. De Utrechtse Courant van 29 November 1841 76) maakte hier
van uitvoerig melding, wees op 's konings beschermende weldadigheid zelfs 
na zijn troonsafstand - 7 October 1840 - en spoorde alle Nederlanders, dien 
naam waardig, aan, de voorkeur te geven aan een inlandse, met alle buiten
landse in zijn vak gelijkstaande fabriek, daar het buiten zijne schuld is, dat de 
arbeidzame fabriekant Soeders zijne werkzaamheden eenigen tijd heeft moeten 
doen staken, doch die thans geheel hervat zijn. Na dien komen wij Soeders nog 
menigmaal als rijtuigfabrikant in de Utrechtse Courant tegen. Zijn laatste 
grote succes was een rijtuig hangende op gom-elastieke stroppen van geheel 
nieuwe vinding, dat hij had vervaardigd voor de Parijse tentoonstelling van 
1855 en dat daar onder de naam van 'Reine de Hollande' eervol werd ver
meld 77). 

En de Landboot, waar is zij gebleven?- Die vraag laat zich nogal gemakkelijk 
beantwoorden. 
Toen Soeders omtrent half November 1840 het compagnonschap opzei, zal 
hij, zoals Dietz van hem had geëist, de landboot bij Plieger hebben afgeleverd. 
Dietz had nu wel de beschikking over de wagen, maar heeft, bij gebreke aan 
elk bedrijfskapitaal, geen kans gezien hem in exploitatie te brengen. Toen de 
concessie voor de dienst op Amsterdam vervallen was, had zijn verblijf in 'De 
Witte Engel' geen zin meer. De truc, die hij in de zomer van 1839 had ge
bruikt om aan het eind van zijn blijkbaar luxueuze logeerpartij bij Jan Doe-
dijns in De Bilt, de rekening voor Soeders ter betaling achter te laten, kon hij 
natuurlijk niet nog eens ten beste geven. Hij zal, bij zijn vertrek naar Den 
Haag, de landboot vermoedelijk als betaalmiddel voor de genoten kost en 
inwoning in Pliegers stal hebben laten staan, die er overigens, naar het zich 
laat aanzien, ook geen raad mee wist. Op 10 April 1843 zou er, blijkens een 
advertentie in de Utrechtse Courant 78) aan de stal van Plieger door notaris 
J.H. van Schermbeek in het openbaar om coratant geld worden verkocht: 

Een voertuig, zijnde eene Landboot Dietz, voor 24 personen, of meer, en twee 
wagens op 6 wielen voor 12 personen, mitsgaders het gene verder zal worden aan
geboden en voor den middag aldaar kan bezigtigd worden. 

Deze advertentie beloofde veel meer dan het proces-verbaal van de veiling 
bevestigde 79). Notaris Van Schermbeek verklaarde wel, dat de verkoping 
plaats vond op verzoek van Jacobus Plieger en dat de voertuigen aan deze 
toebehoorden, maar wat hij verkocht was maar één onnozel wagentje, voor 
f 50.— aan Levi de Vries. Niets meer te verkoopen zijnde, aldus de notaris, was 
de hele sessie, alle notariële ceremoniën incluis, in een half uur afgelopen. 

76) UC 29 November 1841, p.2 k.3. 
77) UC24 April 1855, p.l k.3; Mac Lean, 38. 
78) UC 31 Maart 1843, advertentie 888. 
79) GAU, Not. Arch., nr .U 321 e 032. 
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Kon Plieger misschien toch nog moeilijk afstand doen van de landboot? Maar 
zeven jaar later wil hij haar dan eindelijk wel eens kwijt. De Utrechtse Cou
rant van 10 Mei 1850 80) bevat de volgende advertentie: 

Uit de hand te koop 

Een wagen, genaamd DE LANDBOOT, op tien wiellen, en drie op zes wiellen, 
waarvan er twee geschikt zijn voor Viegelanten, van zestien personen; te bevragen 
te Utrecht, bij J. Plieger, in de Witten Engel. 

Of zich hierop gegadigden hebben gemeld, wij weten het niet. Best mogelijk 
dat Plieger ten eeuwigen dage met de landboot in zijn maag is blijven zitten. 
Maar al zou het rijtuig zelfs tot op onze tijd bij 'De Witte Engel' gestald heb
ben gestaan, dan behoeft toch niemand er aan te twijfelen of zowel 'De Witte 
Engel' als de landboot zijn kortelings verpulverd onder de laatste poot van 
Hoog-Catharijne. 

80) UC 10 Mei 1850, advertentie 1270. 
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