






Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Zo bestaat er een fraai drinkglas waarop Rupelmonde gegraveerd staat (10) (naarplaat No. 45); was er in 1904 in Amsterdam een Delftse tuinvaas in veiling metbeschildering van Otterspoor en Driemond (11) (naar plaat No. 95) en stonden Driemond bij Weesp, afb. 95 uit het boek De Zegepraalende Vecht. (1719) er omstreeks 1942 in de kunsthandel enkele Delftse borden met gezichten op deVecht naar Stoopendaal te koop. (12). Aparte aandacht verdienen hier de tegeltableaux waarvoor platen uit de &quot;Zege-praalende Vecht&quot; model stonden. Voor zover bekend zijn zij allemaal 8 tegelshoog en 10 tegels breed (geweest) en blauw of paars op wit. Daarvoor gaan wijnaar het Centaal Museum te Utrecht waar wij een tegeltableau van Zijdebalen(naar plaat No. 4) aantreffen, naar het Historisch Museum De Dubbele Palmboomte Delfshaven waar er een van de tuin van

Ouderhoek te zien is (naar Plaat No.52) en naar het Victoria and Albert Museum te Londen waar er zelfs twee tevinden zijn, een van Croonenburg (naar plaat No. 61) en een van &quot;De plaets vanden Hr. Quir. Brandjes (naar plaat No. 89), later Zwaanwijck geheten. 74



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Tegeltableau van Huis Cronenburgh bij Loenen naar afb. 61 uit &quot;De ZegepraalendeVecht&quot; (Victoria and Albert Museum Londen). Het vinden van deze vier spoorde aan tot verder speuren en wij ontdekten datbovengenoemde tableaux in de Rotterdamse tegelbakkerij De Bloempot zijn ver-vaardigd. Deze fabriek, die reeds in de 17de eeuw bestond, vervaardigde in de18de eeuw tegeltablaux die tot de beste uit die tijd gerekend kunnen worden. Toende fabriek in 1843 een andere eigenaar kreeg werd een inventarisatielijst opgemaaktwaarop ondermeer de volgende tableaux met buitenplaatsen uit de Vechtstreekvermeld staan: Hoogevecht, Ouderhoek, Nieuwerhoek, Otterspoor, Ganzenhoef, Harteveld,Sterreschans, Groenevecht, Vechtwijk, het huys Nyrooden, de plaats Boenderma-ker, (Boom en Bosch.), Vredenoord en Zijdebalen (13). Wij weten ook van een

tegeltableau met het Huis Over Holland omdat daar een foto van bestaat. De verblijfplaats is helaas onbekend. Van het kasteel Loenersloot bestaat ook een tableau, van 5 tegels hoog en 7 tegels breed, maar dit is vervaardigd naar de 35e gravure door J. Schijnvoet uit &quot;Lud. Smids Schatkamer der Nederlandse Oudheden&quot; uit 1711. Niet alleen tonen tegeltableaux sommige prenten uit de &quot;Zegepraalende Vecht&quot; in vergrote vorm, ook op schoolplaten is dit het geval. De uitgever J.B. Wolters uit Groningen heeft er destijds drie laten vervaardigen. 75



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Twee van Petersburg (naar plaat No. 77 en 80) in 1923 door N. van de Waay(1855-1936) en een in 1956 door de bekende illustrator J.H. Isings (1884-1977)van de buitenplaats Elsenburg. (vrije bewerking van plaat no. 14). Duits porseleinen bord van het Stadhoudersservies dat voor prins Willem V gemaaktwerd. Achterop staat &quot;Kasteel Zuylen bij Utrecht&quot;. (Bruikleen Rijksmuseum PaleisHet Loo) Naar de afbeeldingen zijn voorts veelkleurige decoraties aangebracht op het zoge-naamde Stadhoudersservies dat in Nederland gedecoreerd heet te zijn op Meissenporselein. Delen ervan berusten in de museumcollectie van Paleis het Loo. Ookop Amstelporselein komen decoraties voor die ontleend zijn aan de gravures uit&quot;De Zegepraalende Vecht&quot; zoals te zien is in museum Willet Holthuyzen te Amster-dam. Om nog even terug te komen op de

&quot;Zegepraalende Vecht&quot; zelf, van dit boekverschenen tot in 1807 verschillende herdrukken. De meest bekende daarvan isdie uit het jaar 1791 die de wat minder tot de verbeelding sprekende titel &quot;DeVechtstroom van Utrecht tot Muiden verheerlijkt door honderd gezichten...&quot;droeg. De uitgevers waren H. Gartman, W. Vermandel en J.W. Smit te Amster- 76
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