
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 JAARBOEKJE 1986 VAN HETOUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP NIFTARLAKE TEVENS CATALOGUS VAN DE JUBILEUMTENTOONSTELLING OP SLOT ZUILEN



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Voorwoord Niftarlake drie kwart eeuw oud! Het is ondergetekende, die het voorrecht had diehele periode in hetzelfde huis aan de Vecht te wonen, vergund een inleidendwoord ter herdenking te schrijven, omdat ik enige decennia voorzitter ben geweesten thans van de vele leden, welke Niftarlake telt, degene ben, die het langst alszodanig heeft gefungeerd. In de rustige jaren, die aan de eerste wereldoorlog vooraf gingen, is Niftarlakeopgericht. Toen was het door de overvloed van enkelen niet alleen mogelijk dekosten van onderhoud van wat van de Zegepralende Vecht was overgebleven, tedragen, maar konden zelfs nieuwe plannen door particuheren worden uitgevoerd.Ik noem twee voorbeelden. Nijenrode was in volle glorie uit zijn as herrezen en wat het natuurschoon betreft,werden de plannen tot in cultuur brengen van Terra Nova uitgevoerd. Hoe anders is de situatie thans.

Niet het individu kan zich uit eigen middelen metde zorg van het behoud van het bestaande belasten, doch de overheid beschermtthans door de wet alle tenminste vijftig jaar oud zijnde zaken, welke van algemeenbelang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hunvolkskundige waarde alsmede stads- en dorpsgezichten, welke een beeld vormen,dat van algemeen belang is wegens de schoonheid of het karakter van het geheel. Niftarlake heeft er inmiddels door zijn dochter, de Vechtplassen commissie voorzorg gedragen, dat nauwlettend wordt toegezien op het schone, hetwelk de streekbiedt. Zelf spoort het aan tot belangstelling voor het verleden. Daarin is Niftarlakedoor een nog steeds groeiend aantal leden geslaagd. Moge zulks tenminste in dekomende kwart eeuw maar ook daarna zo blijven! N.J.C.M. Kappeyne van de Cappello            November 1986, Loenen a/d Vecht.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Bij het begin van de tentoonstelling ontvangt u een lijst met korte beschrijving van het tentoongestelde. In deze catalogus vindt u over het merendeel van de onderwerpen artikelen met achtergrondinformatie. De schrijvers van deze artikelen verdienen onze bijzondere dank. De tentoonstelling kwam tot stand onder leiding van de tentoonstellingscommissie van ons genootschap. Voorzitter van deze commissie is de heer A.J.A.M. Lisman en hij wordt bijgestaan door mevrouw Mr. M.A. Dukes-Greup, mevrouw C.H. ter Laan-Dingemans en mevrouw S.S. Munnig-Schmidt-Neubauer. Het schema van de tentoonstelling en het opzetten daarvan werd uitgevoerd door Nicole Bartijn, Duco van der Eems, Anca Grundmann en Miriam Schleijpen, studenten van de Reinwardt Academie (H.B.O. voor museologie) te Leiden. Zij deden dit als onderwerp voor hun tweedejaars practicum onder

leiding van de heer E. Alexander, leraar aan de Academie. Het Genootschap is de Reinwardt academie zeer veel dank verschuldigd voor deze hulp. De professionele opzet van de tentoonstelling is geheel aan hen te danken. Ons lid de heer J.H.P. Roeland heeft zijn gewaardeerde medewerking verleend aan de pubUciteit voor dit evenement. Van vele zijden buiten het Genootschap werd eveneens hogelijk gewaardeerde steun ondervonden. Allereerst dienen de bruikleengevers hulde te worden betoond. Zonder hen is een tentoonstelling als deze niet te verwezenlijken. Zo kwamen voorwerpen van: -  het Centraal Museum te Utrecht, -  het Rijksmuseum 't Loo te Apeldoorn, -  het Kasteel Museum Sypesteyn te Loosdrecht, -  het Gemeente Museum te Weesp, -  de Stichting Slot Zuilen, -  Antiquariaat Hoog-Antink te Loenen, -  het Niemeyer Tabacologisch Museum te Groningen, -  het Rijksarchief te Utrecht, -  de Gemeentelijke Archiefdienst te

Amsterdam, -  het Drents Museum te Assen, -  de Historische Kring te Loosdrecht, -  het archief Verkade Fabrieken te Zaandam, -  de Stichting Bijenteelt Musuem te Odijk, -  de Stichting Early Golf te Aerdenhout. Door vele particulieren en leden van ons genootschap werden voorwerpen terexpositie afgestaan waarvoor een woord van lof hier niet mag ontbreken.Van niet minder belang is de geldelijke ondersteuning die wij mochten ontvangen.Het is zeer stimulerend te ervaren hoe een initiatief van een vereniging als de onzeherkend wordt als van tenminste regionaal belang door de verschillende overheden





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Lauwerecht op een kaart uit 1695 van R. en J. Ottius.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Utrechtse pijpenmakerijen langs de Vecht De eerste berichten over het roken van tabak komen uit Engeland. Reeds in 1753werd er in Engeland, naar het voorbeeld van de Noord-Amerikaanse indianen,tabak uit zeer kleine aarden pijpjes gerookt. Vooral soldaten en zeelieden zorgdenvoor de verspreiding van de rookgewoonten naar het vaste land van Europa, waarzij de bevolking met hun &quot;rookkunst&quot; in grote consternatie brachten.De Utrechtse burgers zullen echter met de komst van de Graaf Van Leicester enzijn troepen in 1585 met het roken vertrouwd zijn geraakt. Tot het eerste kwartvan de 17de eeuw bleven Engelse en Schotse troepen binnen de stad gelegerd. Metdeze troepen zullen ongetwijfeld de eerste pijpenmakers naar Utrecht gekomen zijn.De &quot;Gouden Eeuw&quot; was een uitermate gunstige periode voor de ontwikkehng vandeze nieuwe vorm

van consumptie. De groeiende vraag naar tabakspijpen bood dezeeerste pijpenmakers een uitstekende broodwinning. De stad Utrecht was als plaats van vestiging voor de pijpenmakers niet erg geschikt,omdat de pottenbakkers, die het bakken van de pijpen en de pijpenpotten verzorgden,buiten de stad woonden. Al vanaf de 14de eeuw woonden en werkten de pottenbakkers,vanwege het brandgevaar, in Lauwerecht, een gerecht ten noorden van de stad.Aangezien het zeer bezwaarlijk was de ongebakken pijpen over grote afstanden te ver-voeren, nestelden de pijpenmakers zich zo dicht mogelijk bij de pottenbakkersovens.Het gerecht Lauwerecht was een ambachtsheerlijkheid en was leenroerig aan deDomproosdij. Tot aan de Franse tijd (1795-1813) en een korte tijd daarna bleefhet gerecht in partikuliere handen. In 1823 werd Lauwerecht als een nieuwe wijkbij de stad getrokken. Lauwerecht strekte zich als een lintbebouwing uit langs

deoostelijke over van de Vecht. De Vecht vormde voor de pottenbakkers en pijpen-makers niet alleen een voortreffelijke aan- en afvoerroute voor grondstoffen eneindprodukten, maar het water was bovendien onontbeerlijk voor de kleibereiding.De inwoners bezaten niet het burgerschap van de stad Utrecht, maar het vermoedenbestaat dat voor het gerecht vrije vestiging gold. Over de eerste Utrechtse pijpenmakers zijn weinig gegevens bekend. Wel vindenwij bij opgravingen in de stad en bij het ploegen op het land hun vroeg 17de eeuwseprodukten. De kleine kopjes hebben een typisch Engels model en een spoorvormiguitsteekseltje onder de bodem. De fraaie glanzende strepen op het oppervlaktevan kop en steel wijzen erop dat de ongebakken pijpen met agaatsteen werdengepolijst. Het engelse model bleef vrijwel de gehele eerste helft van de 17de eeuwgehandhaafd. Omstreeks 1630 veranderde het puntige spoortje onder de kop ineen

&quot;hieltje&quot; met een vlakje, waarop een merkje gestempeld kon worden. Dezemerkjes, die tot ongeveer 1660 werden gebruikt, geven aan dat in die periodeminstens 10 verschillende pijpenmakers aan de produktie deelnamen.Deze pijpenmakers maakten pijpen van verschillende kwaliteit en lengte. De korte



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 pijpen hadden lengten van kop tot mondstuk van 20 tot 25 cm, werden niet gemerkten niet geglaasd (bewerkt met agaatsteen). Deze hadden slechts een raderversieringop de naar de roker toegekeerde zijde van de kop. De lange pijpen (lengte tot 60cm) hadden daarentegen glanzende strepen, een complete radering rond de kop-rand en een hielmerk. Uit de tweede helft van de 17de eeuw zijn enkele documenten bewaard gebleven,die ons een goede kijk geven op de activiteiten van de pijpenmakers. Bekend doorde vele archiefstukken waarin zijn naam en beroep als &quot;toubacqspijpmaecker&quot;werd opgetekend, was Jan Willemz Vlack. In 1651 verkocht deze pijpenmakereen huis aan de Daalsedijk en later in 1656 een huis aan de Catharijnestraat.Hieruit blijkt dat deze pijpenmaker, die zijn bedrijf in Lauwerecht had, een vermo-gend man was. Vlack moet een goed

lopend bedrijf gehad hebben, want in 1663verzocht hij om een vergunning voor een verbouwing in Lauwerecht en in 1669kocht hij het pand met erf dat naast zijn bedrijf gelegen was.In 1671 sloot Vlack een overeenkomst met de pottenbakkersbaas Jacobus Vlugh.Hieruit krijgen wij een indruk van de samenwerking tussen pijpenmaker en potten-bakker. De pottenbakker belooft hierin dat hij alle pijpen zal bakken, die doorVlack en zijn knechts gemaakt worden. Voor het bakken van een pot pijpen wordt7 stuivers gerekend. Voorts mag Vlack zijn pijpen niet bij een andere pottenbakker laten bakken enVlugh nooit de pijpen van Vlack weigeren te bakken. Zijn de pijpen na het bakkenniet goed gebakken dan dienen de pijpen voor hetzelfde geld te worden overgebak-ken. In datzelfde jaar 1671 werd nog een overeenkomst opgesteld. In dit contract werdde overname geregeld van het pijpenmakersgereedschap van de overleden pijpen-maker Philip van

der Valck. Zijn weduwe Grietien Joris verklaart hierbij dat zijvoor de som van 36 Carolus-guldens vormen, schroeven, planken en al het overigegereedschap aan haar schoonzoon de pijpenmaker Pel Evertsz van Beek heeftverkocht. Uit dit stuk leren wij dus 3 pijpenmakers uit de tweede helft van de17de eeuw kennen. De pijpenmaker Philip van der Valck overleed in 1669. Hetfeit dat zijn weduwe pas 2 jaar na zijn dood zijn gereedschap verkocht, duidt eropdat zij het bedrijf van haar man nog een poos heeft voortgezet.Uit Wilhge-Langerak, een plaatsje bij Schoonhoven, arriveerde omstreeks 1650de pijpenmaker Bastiaen Cornelisz van Groeneveld met zijn gezin in Lauwerecht.In 1676 vond het huwelijk van zijn zoon Jacobus Bastiaensz plaats, die eveneenspijpenmaker in Lauwerecht was. In 1661 verzocht en verkreeg de pijpenmakerJacob Dircksz van Deijl het burgerschap van de stad Utrecht.Van al deze pijpenmakers uit de tweede helft van

de 17de eeuw hebben wij deprodukten niet kunnen determineren omdat er in die periode geen pijpen gemerktwerden. Zij maakten korte grove tabakspijpen die tot het begin van de 19de eeuwkenmerkend zullen blijven voor het Utrechtse produkt. De korte pijp gaf de 10



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 kleinschalige familiebedrijfjes een goede concurrentiepositie tegenover de Goudsepijpenfabrieken. Voor het vervaardigen van dit type pijp waren minder handelingenen vakkennis nodig. Hierdoor konden ook de gezinsleden van de pijpenmaker aande produktie deelnemen wat een besparing van loonkosten opleverde.De pijpenmaker uit de 18de eeuw heeft het de onderzoeker een stuk gemakkelijkergemaakt. Vanaf ongeveer 1730 voorzagen zij hun pijpen op de zijkant van de kopvan een merk, dat uit de beginletters van de lettergrepen van hun naam bestond.Zo zijn de merken DVS, HVS en PVS de merken van de gebroeders Dirk, Hendriken Pieter Versluijs. Bovendien hebben enkele Utrechtse pijpenmakers hun vollenaam op de pijpen achtergelaten. Jan Huygen Versluijs, die omstreeks 1700 met zijn gezin naar Lauwerecht kwam,werd de stamvader van het

pijpenmakersgeslacht Versluijs, dat ruim een eeuw deroker in de stad en in de regio van pijpen voorzag. Pijpenmakersmerk met volledige naam 'Hendrik Versluijs' (foto J.P. Stolp). Het hoogtepunt van de 18de eeuwse pijpenfabrikage in Lauwerecht zal zo rondhet midden van de 18de eeuw gelegen hebben. Uit de gegevens uit de inkomsten-belasting voor 1753 blijkt dat de pijpenmakers de belasting vrijwilhg betaalden.Omstreeks 1770 werd het verloop van de pijpenmakerij in Lauwerecht merkbaar.Nadat de pijpenmakers zich op hogere leeftijd of door vertrek uit het bedrijfterugtrokken, werden zij nagenoeg niet meer opgevolgd. Het verval in de pij pen-industrie werd nog bespoedigd door de minder rooskleurige economische situatie 11



























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 16. Steenfabriek &quot;Vecht en Rhijn&quot; ten W. van de Vecht, de enige die nog alszodanig te herkennen valt op de grens met Maarssen te Breukelen. 17. Steenbakkerij &quot;Over de Swaan&quot; te Maarssen. 18. Plateelbakkerij aan de Langegracht te Maarssen. 19. Aardewerkfabriek St. Lucas te Maarssen. 20. &quot;Cromwijck&quot; ten O. van de Vecht tegenover Vecht en Rhijn grote steenbakkerijuit de 17de eeuw tot laat 19de eeuw. 21. Steenbakkerij &quot;De Gouden Hoef' later &quot;Goudenstein&quot; 17de eeuw. 22. Glasfabriek ten N. van Loenen ten O. van de Vecht bij huis Oostervecht inde 19de eeuw. F.H. Landzaat                                                                            Schalkwijk, 1987 Literatuur: /. Hollestelle, De steenbakkerij in de Nederlanden. Assen, 1961. Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde. Balije van Utrecht. Uitgeg. d. J.J. deGeer van Oudegein,

Utrecht, 1871, blz. 303. Zie ook: G. Brom, Regesten vanoorkonden..., blz. 293. De oudste kameraarsrekening der stad Utrecht, 1380. In: Codex diplomaticus Neer-landicus, Serie 2, nr. Il 1, blz. 118 en 154, 155. C.D. Temminck Groll, in Jrb. Oud-Utrecht 1958, blz. 61-72. Rekeningen der grafelijkheid van Holland, Uitgeg. d. H. G. Hamaker. Werken Hist.Gen. 21, blz. 295, 409, 418, 439. S. Muller. De middeleeuwse rechtsbronnen der stad Utrecht. Oude Vad. Rechtsbron-nen 3. 1883, blz. 281. I. Le Long, Konst, om geldt te winnen..., Amsterdam, 1717. blz. 129. C. Redelijkheid, De aloude metzelwerken... door C.J. Krayenhoff, beoordeeld enweerlegd... 's-Gravenhage, 1775. blz. 30. Abraham van St. Clara, Iets voor allen I, Amsterdam, 1758. blz. 433. 24



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Modderen in de Vecht en toemaak van het land Het ophalen van modder uit de Vecht is eeuwenlang een belangrijke activiteitgeweest die verscheidene doeleinden kon dienen. Enerzijds werd de rivier hierdoorop diepte gehouden maar anderzijds was ook de substantie zelf van belang alsmeststof. Al in het midden van de 16de eeuw werd dit door de overheid gereguleerd.Men wilde voorkomen dat de &quot;modderluyden&quot; te dicht bij de oever hun werkverrichtten en verder diende men er op toe te zien dat alleen de streek zelf vandeze bagger profiteren zou. In het Groot Placaatboek van Utrecht, gepubliceerd in 1729 zijn de regels die menstelde, de &quot;modderplacaten&quot; uitgebracht tussen 1555 en 1716, opgenomen. Uit detekst hiervan is op te maken wat de gevolgen van dit modderen (ook wel &quot;trecken&quot;genoemd) konden zijn voor &quot;Geerfdens, van

wiens landen en wallen sulcke modderbij dage ende bij nagte gehaalt wordt, waardoor haar landen vermindert ende seerverkleynt worden en noch meer sullen, tenzij hierinne worde voorsien&quot;. Een kwalijke zaak dus waarmee ook de overheid te maken kreeg na het aanleggenvan het Zandpad (een jaagpad langs de oostelijke Vechtoever) ca. 1600 omdat debeschoeiingen aan de waterkant gevaar hepen. De constatering dat &quot;seekere quan-titeit van den selven modder werd verbracht op andere plaatsen, buyten den landevan Utrecht &quot;leverde op dat men ook over de bestemming van de opgehaaldebagger steeds strengere regels ging stellen. De manier waarop de modderaars tewerkgingen is in de loop van de eeuwennauwelijks veranderd. Men voer in kleine schepen (schouwen) en gebruikte bag-gerbeugels om de bagger van de rivierbodem te schrapen. Waarschijnlijk vond het uitdiepen van de rivier al plaats in de romeinse

tijd. DeVecht was een vrijstromende Rijnarm tot 1323 toen er bij Otterspoor ten zuidenvan Breukelen een dam werd gelegd. Voordien stroomde de rivier nogal grilligdoor de streek zoals op de geologische kaart duidelijk te zien is. De Vecht maakteeen grote bocht tussen Breukelen en het noordelijker gelegen Nieuwersluis enkwam mede via de bedding van de Aa en de Angstel tenslotte uit bij Muiden. JanWagenaar, de 18de eeuwse secretaris van de vroedschap van Amsterdam,beschouwde de Vecht als een &quot;aflekkinge uit de hoge venen ten oosten en westenvan de rivier&quot; voordat de verbinding met de Rijn tot stand kwam. Toestand in de Middeleeuwen Het landschap langs de Vecht waar zich de bewoningskernen begonnen te ontwik-kelen was in de vroege tijden volkomen verschillend van het tegenwoordige. Vanafde rivier strekten zich aan weerszijden oeverwallen uit bestaande uit lichte en 25



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 zandige klei met daarachter zware klei. Vooral in de buurt van de rivier bevondenzich zware oeverbossen; iets verder de bosvenen, die zoveel hout bevatten datdeze niet voor ontginning in aanmerking kwamen en, (zie fig. 1) tegen de hogegronden van het Gooi, hoogveen. Om de exploitatie van de hoge venen mogelijk te maken werden reeds in deMiddeleeuwen vaarten en weteringen gegraven voor de ontwatering en het trans-port naar de Vecht. Vandaar de merkwaardige verkavelingen die op de kaartvoorkomen. Bij Loosdrecht vormde de Drecht al een natuurlijke afwatering vanhet hoge veen al duidt de naam op zijn minst op uitdieping zo niet uitgraving. Erwerd in die tijd al op beperkte wijze veen af-gegraven of gedolven. Let wel,gedolven en niet gebaggerd. Dat begon pas na 1500. Om het land te kunnen bewerken en beweiden moest het door verbetering vande,

natuurlijke, afwatering inklinken waardoor het steviger werd.Maar dan was er nog niet veel met het land te beginnen; de volgende stap terverbetering was het opbrengen van grond, het &quot;toemaken&quot;. Toemaken &quot;Toemaken&quot; of &quot;aanmaken&quot; was in alle veenstreken eertijds een heel bekendeterm. Ouderen uit de agrarische bevolking kennen de uitdrukking nog wel.Het woord toemaken, ook wel &quot;vullen&quot; genoemd, betekent niet anders dan hetgeschikt maken van het land tot &quot;zaailand&quot; of &quot;korenland&quot; zoals in oude stukkente lezen is, en zelfs (met de toenemende houtschaarste) tot &quot;houtland&quot;. Hoe zuinigmen met het land moest omspringen blijkt o.a. uit de voorwaarde die vaak gesteldwerd bij het verlenen van een vergunning om een stuk veen af te graven: Menkreeg toestemming mits men b.v. een deel van een morgen land &quot;toemaakte&quot;.Waar zand en klei in de

buurt waren werd dit volop voor dit doel gebruikt.Zandruggen kwamen op vele plaatsen voor vooral ten oosten van de Vecht in hetLoosdrechtse en Kortenhoefse gebied. Geregelde ophoging van het land was noodzakelijk door de steeds voortschrijdendeinklinking van de veengronden en de stijging van de waterstand door het dalenvan de bodem van Nederland. Al heel vroeg heeft men het belang van de bagger vooral als meststof ingezien.Op, zure, veengrond groeien de meeste gewassen niet erg goed mede omdat erslechts weinig mineralen in voorkomen. De hoge mosvenen hebben hun ontstaanalleen te danken aan de mineralen die door de neerslag van regen of sneeuw terbeschikking kwamen. Toen door afwatering een verbinding ontstond met voedsel-rijk rivierwater kregen allerlei water- en oeverplanten echter een kans zodat bag-geren noodzakelijk werd. De waarneming dat een hoop bagger snel begroeide metallerlei planten zal wel

de aanleiding geweest zijn om deze substantie voor bemes-ting te gebruiken. 26





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 de bagger gedurende een winterseizoen &quot;op staal gezet&quot; d. w.z. tussen kleine dijkjesopgeslagen en vermengd met stalmest en andere beschikbare materialen als b.v.huisafval. Op deze wijze werd een bruikbare meststof bereid die dan over het landverspreid werd. In het westen van de provincie was de uitdrukking hiervoor: &quot;eenkaal kampje onder de aard rijden&quot;. De situatie in de Vechtstreek Het is aannemelijk dat ook in de Vechtstreek al vroeg in de Middeleeuwen demodder voor het toemaken van het land werd gebruikt; het systeem was immersbekend. Dat het soms om enorme hoeveelheden materiaal ging blijkt o.a. uithetgeen Bloed, Mur en Van Soest schrijven over Wilnis waar &quot;het toemaakdekop het onverveende land een dikte van meer dan een meter heeft&quot;. Naast de oostzijde waar de venen in de richting van het Gooi steeds dunner

wordenzijn de venen na turfdelving ook steeds &quot;toegemaakt&quot;. Men moet niet vergetendat de plassen er nog niet waren, afgezien van enkele meren als Horster en Naar-dermeer. Pas na 1500 kwam de &quot;natte&quot; vervening op gang. Langs de westzijde van het Gooi bevond zich een brede strook grond die al in deMiddeleeuwen onder het beheer van de Naarderkerk was gekomen. Nu is diestrook voor een groot deel nog bekend als de Kerkelanden, een Hilversumsewoonwijk. Ook het terrein van het vliegveld Hilversum hoorde hierbij. Op oudekaarten wordt dit gebied betiteld met &quot;vullinglanden&quot; of &quot;vergraven hoge venen&quot;.VuUinglanden betekent hetzelfde als toegemaakte landen. Eeuwenlang zijn deze Kerkelanden gepacht door Loosdrechtse boeren die er hungewassen verbouwden en vee weidden. In de pachtcontracten werd de bepalingopgenomen dat de boeren voor het instandhouden van de

vruchtbaarheid van degrond verphcht waren gebruik te maken van modder. Om die modder, afkomstiguit de Vecht, op de Kerkelanden te krijgen was geen geringe opgave, gezien deafstand. Het transport van de bootjes met modder ging via de Drecht bij Mijndendoor een brede sloot die naast het Loosdrechtse gemeentehuis uitkwam en verdernaar de Kerkelanden liep. Ook via de Weersloot die vanaf de Weersluis naar hetoosten liep vond dit transport plaats. Dit ging door totdat er ca. 1560 moeilijkheden ontstonden met als achtergrondhet eerste Stichtse modderplaccaat van 1555 dat als doel had de kostbare baggerbinnen de grenzen van het Sticht te houden. De tekst van dit placcaat geeft netals de andere placcaten aan hoe de modderluiden tewerk gingen en hoe men ditaan banden dacht te leggen. Een verbod voor &quot;iegelijck uytter Vechte ofte anderewateren binnen deezen lande van Utrecht, eenige modder voortaan en haele, danbij

lichten dage, staande metten rugge ten naasten landwaart, ende tusschen dieschouwen ende land geen modder opte halen, ende dieselve modder ook nietuytten lande van Utrecht te brengen&quot;. 28



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Voor de Loosdrechtse boeren betekende dit dat de modder uit de Vecht voortaanniet meer voor hun beschikbaar was - Loosdrecht stond onder het Hollandse gezagbuiten de in het placcaat aangegeven grenzen. Toen ca. 1560 de Kerkvoogdij van Naarden de pachtsom wilde verhogen verzettende boeren zich hiertegen. Een proces tegen de Naarder Kerkvoogdij vanwege depachtverhoging duurde negen jaar. Tenslotte slaagden de pastoors van Loosdrechten Naarden er in om tot een voor partijen aanvaardbaar compromis te komenwaardoor de moeihjkheden werden overwonnen. Waarschijnhjk speelde het feit dat de &quot;natte&quot; vervening na 1560 sterk toenam eenrol omdat daardoor het aantal watergangen waaruit men kon modderen zo toenamdat men in de behoefte kon voorzien. Men was niet meer alleen op de rivieraangewezen. Ook nam het gebruik van

&quot;stratendrek&quot; en van huisvuil na 1600 sterktoe. De verbetering van het transport over het water maakte het mogelijk op groteschaal steigeraarde, huisvuil en &quot;stratendrek&quot; naar de dorpen te brengen. Devondsten van talloze oude tabakspijpen en andere resten van aardewerk, glas enz.getuigen hier overal nog van. De bepalingen in de modderplaccaten waren streng ook voor de boeren in het Modderen in de Vecht bij het dorp Zuylen. 29





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Het verveningsbedrijf in de Vechtstreek Het landschap in de Vechtstreek is in de loop der eeuwen vooral door menselijkeactiviteiten tot stand gekomen. Tot het begin van de Middeleeuwen was de Vechteen vrij-stromende rivier met aan beide zijden uitgestrekte venen, naar het oostenbegrensd door de hoge zandgronden van het Gooi en de Utrechtse heuvelrug. Hetgebied aan de westkant maakte deel uit van het grote Utrechts-Hollandse veenen riviergebied. De streek was heel lang ontoegankelijk voor ontginning op grote schaal. Het incultuurbrengen vond plaats vanuit de bewoningskernen op de hogere stroomrug-gronden langs de rivier, en vanaf de oostelijke hoge zandgronden.Aanleiding vormde een toenemende bevolking en de behoefte aan grond voorlandbouw en veeteelt. Vooral de aanwezigheid van voldoende energiebronnenmaakte dit gebied aantrekkelijk. Vandaar

dat de overheden, hier vooral het bisdomUtrecht, steun verleenden bij het vormen van kleinere bestuurseenheden.In het vorige artikel is reeds uiteengezet dat de aanwezigheid van de hoge venenbelangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de Vechtstreek. Dat dit tot hetontstaan van het nu zo aantrekkelijke landschap heeft bijgedragen is vrij langonbekend gebleven. Hoogveen en laagveen, onderscheid Volgens tegenwoordige opvattingen is laagveen in water ontstaan: ondiepe plassen,dichtgegroeid met waterplanten waarvan de resten laagveen genoemd kunnenworden. Hoogveen daarentegen is op land ontstaan, ook op dichtgegroeide &quot;ver-lande&quot; plassen. Dit hoogveen kwam hier veel voor en bood al heel vroeg eenenergiebron, zoals reeds de Romeinen vermeldden. Heel lang is aan schoolkinderen verteld dat in het westen van ons land alleensprake was van laagveen. De verveners wisten echter wel beter. Afgezien

vanwaterplanten troffen zij in het veen heel andere gewassen aan zoals hei, wollegras,berkjes, elzen, biezen, enz. ook in het veen dat men meters diep onder de opper-vlakte weghaalde. Hun verklaring hiervoor was dat door het overspoelen doorgrote watervloeden en door &quot;boomstortingen&quot; alles op den duur onder de opper-vlakte was verdwenen. Dat het waterpeil geleidelijk is gestegen door het afsmeltenvan het ijs uit de laatste ijstijd en de daling van de bodem ontging de verveners.Pas in de twintiger jaren van deze eeuw is duidelijk geworden dat het grootstedeel van de Hollandse en Utrechtse venen niet uit laagveen maar uit hoogveenbestond. 31



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Droge vervening Overal is de exploitatie van de hoge venen begonnen om te voldoen aan dedagelijkse behoefte aan brandstof. In oude acten wordt gesproken over het &quot;steken,delven en graven&quot; in de venen. Zo ook in de Vechtstreek. Het oudste berichthierover ziet men in een acte van Karel Martel, daterende uit 722 waarin gesprokenwordt over een gebied &quot;Gravingen&quot; bij Maarssen. Blijkbaar is hier al vroeg opvrij grote schaal veen gedolven met de bedoeling er turf van te maken. Met de stad Utrecht zo nabij groeide uiteraard de behoefte aan brandstof. In hetnoordelijke gedeelte van de Vechtstreek was de toestand min of meer vergelijkbaarmet die in het oosten van ons land. Op vele plaatsen werd daar turf gestoken vooreigen behoefte met als gevolg het ontstaan van kleine putten, dikwijls tot op hetgrondwater, waaruit het veen werd gedolven. Dit deed

men ook in het Gooi en aan de randen van dat gebied. De manier waaropdit gebeurde wordt door de historicus Lambertus Hortensius in 1539 als volgtbeschreven: &quot;De eerste turf, boven afgestoken, bestond uit zode in maniere vanturven. De tweede soort, van geene waarde, heette vullinghe, met grote stukkengeworpen in de uitgedolven putten om die te vullen. Dan volgde witte turf, bij de brouwers veel gebruikt. De derde specie is geheetenLeije, was harder en zwarter; daaronder de goede en zwarte turf, die te Utrechtgold 30 of 60 stuivers de schouw&quot;. In dit randgebied van het Gooi is op deze manier het Munniksveen onder Korten-hoef ontstaan. Hetzelfde geldt voor de uitgebreide Kerkelanden ten zuiden enwesten van Hilversum. De laatste staan ook bekend onder de naam &quot;Vullinghlan-den&quot;, omdat ze na &quot;gevuld&quot; te zijn geschikt waren om te gebruiken als bouw- ofweiland. Vanaf de vroege Middeleeuwen

werden vanuit de Vecht vaarten en weteringengegraven terwille van het ontwateren van de venen en het vervoer van de turfnaar de Vecht. De merkwaardige verkaveling van de Vechtdorpen herinnert daarnog aan. Ook de ontsluiting van het Loosdrechtse hoogveengebied vond op dezewijze plaats. Als richtlijn voor de verkaveling werd de Drecht, de natuurlijkeafwatering van het veen aangehouden. Het veen werd steeds belangrijker als energiebron voor de bevolking; hoe desituatie was is op te maken uit de talrijke geschillen over de grenzen die daaraanvanaf de 13de eeuw werden gesteld. Voor die tijd waren de hoogvenen ontgonnenzonder enige beperking - het waren &quot;wilde irreguliere&quot; verveningen waarvan slechtelandbouwgronden als rest achterbleven. Vanaf de 13de eeuw echter kwam hierinverandering door het besef dat op deze wijze het hele land te gronde zou gaan.De oudste buur-ordonnantie op het gebied van de

vervening in Loosdrecht dateertvan 1465, en er zouden nog vele volgen. Alleen al in dit dorp zijn tot 1614 96ordonnanties over het turfgraven en trekken van turf verschenen. Tot ca. 1500 iser nog alleen sprake van turf delven, - graven of - steken. 32



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Over veenbaggeren, slagturven of moeren wordt dan nog nergens gesproken; dez.g. natte vervening was toen nog niet op gang gekomen. De behoefte aan brandstof nam steeds toe door de zich in die periode ontwikke-lende nijverheden met als gevolg dat men zich zorgen begon te maken en eenenergie-crisis vreesde. Het is interessant uit de verschillende acten te lezen hoede overheid hier tegenover stond en welke maatregelen er werden getroffen. Inde 15de eeuw kwamen er van die kant klachten dat het land sterk afgedolvenraakte. In het Gooi werd al in 1444 een uitvoerverbod van Gooise turf naargebieden buiten het Gooi uitgevaardigd. De Staten van Holland verboden in 1550de uitvoer van Hollandse turf naar andere gewesten; een verbod dat de Loosdrech-ters (toen ressorterende onder Holland) in de problemen bracht omdat zij veelturf naar Utrecht exporteerden. De

overheden beseften dat door de export de&quot;eigen grondt ende eijgen lichaem&quot; werd uitgevoerd. Natte vervening De dreiging van een energiecrisis aan het eind van de 15de eeuw verminderde inhet begin van de 16de eeuw doordat men toen overging op de &quot;natte&quot; vervening:men ging veen baggeren en daarvan op het land turf bereiden. De gebruikelijketerm hiervoor was &quot;slagturven&quot;, ook wel &quot;moeren&quot; of &quot;veentrekken&quot; genoemd.Volgens de historicus Diepenveen zijn er geen aanwijzingen te vinden dat dit&quot;slagturven&quot; in Holland al voor 1530 plaatsvond. Overigens was deze methode buiten de grenzen, in Engeland al sinds de 13deeeuw bekend. Op de z.g. Ronde kaart van Gooiland waarop ook de hele Vecht staat afgebeeld(toestand ca. 1530) komen verscheidene plaatsen voor waar droge vervening isaangegeven. Veenwallen en turfhopen bij Laren, Blaricum, Kortenhoef en

Loos-drecht geven dit weer. Op deze kaart komen ook het Naardermeer en de Horster-meer voor; echter nog geen veenplassen. Het veenbaggeren met de baggerbeugel waarbij de veenmassa op stroken land (deleg-akkers) werd gestort leidde al spoedig tot landverlies. De leeggebaggerde trek-gaten, ook wel dobbes genoemd waren meters diep en konden voor geen enkelnuttig doel worden gebruikt. Dit betekende verloren gaan van toch al schaarselandbouwgrond met als gevolg een verlies aan inkomsten voor de overheid. Voorde bevolking betekende het een toenemende armoede. Vandaar dat overal in hetland, ook in de Vechtstreek, aan dit bedrijf beperkingen werden opgelegd zoalsde toegestane breedte van leg-akkers en trekgaten. Verder een verbod om de vande leg-akkers afkomstige bovengrond in het water te storten. Ook het vervenendicht bij de wegen werd verboden. Voor het veenbaggeren werd &quot;consent&quot;,

toe-stemming van de overheid vereist.Het grote aantal ordonnanties geeft aan dat men niet veel succes had daarmee. 33





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 b.v. bij Demmerik of benoorden Ankeveen waar het veen teveel hout bevatte.Men kon dit hout overigens goed gebruiken. Heel wat boerderijen in de Vechtstreekzijn voorzien van daken met panlatten van veenhout. Industrieel gebruik van turf Naast het gebruik van turf voor particulier gebruik deed ook de industrie zijnvoordeel met deze brandstof. Het industrieel gebruik nam vooral vanaf het beginvan de 16de eeuw enorm toe. Behalve de ontwikkeling van de steden Utrecht enAmsterdam had ook de uitbreiding van de bedrijvigheden in de Zaanstreek eengrotere vraag tot gevolg. Uit de Vechtstreek werden aanzienlijke hoeveelhedenturf naar deze gebieden uitgevoerd. Daarbij kwam nog de doorvoer van turf uitde Gelders-Utrechtse veenderijen, waarvoor een stapelplaats in Nigtevecht wasingericht. De manier waarop de turf gewonnen werd verschilde. In de

Gelders-Utrechtseveenderijen is dit heel lang gebeurd d.m.v. de droge vervening; de natte vervening,het slagturven heeft hier in mindere mate plaatsgevonden dan in het Utrechts-Hol-landse gebied. Exacte cijfers over de omvang zijn echter niet te geven. Naderonderzoek van de impost registers waaruit blijkt wat er aan belastingen moestworden betaald kan hierop waarschijnlijk meer licht werpen. Grootverbruikers waren er vele. Men denke bijvoorbeeld aan de talrijke steen-en pannen bakkerijen langs de Vecht waar tot in deze eeuw per oven duizendenturven per dag nodig waren. Ook instituten zoals bij voorbeeld weeshuizen haddeneen grote behoefte aan brandstof. Alleen al het Huiszitten Aalmoezeniershuis inAmsterdam beschikte over drie grote turfschuren. In de &quot;Tegenwoordige Staat&quot;(1740) lezen wij hierover: &quot;Men getuigt dat er jaarlijks tegen de honderdduizendmanden Turf in gelegd wordt&quot; Deze werden aan

arme Amsterdammers uitgegeven. Vrijwel alle bedrijven die brandstof nodig hadden voor hoge temperaturen gebruik-ten turf. Hout was schaars evenals steenkool. Deze laatste werd pas belangrijk inde 19de eeuw. In 1833 verscheen een nieuwe wet met het &quot;Reglement aangaandeden aanpeil van Turf&quot;, waarin de accijns per ton werd vastgesteld. Een ton wastoen twee hectoliter. Afhankelijk van soort en afmeting gingen hierin 200 tot 300turven. Maar niet alle bedrijven waren verphcht deze accijns te betalen. Vrijdomgenoten merkwaardigerwijs; &quot;Beenzwart of dierlijke koolf abrieken          Graandrogerijen Boezelfabrieken                                         Koffij stroopf abrieken Brandspuitmakerijen                                  Mineraalblauwfabrieken Buskruidmolens                                          Soda-potasch-fabrijkenGarenkokerijen&quot; 35



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Een indruk over de omvang van de vervening geeft de &quot;Rekening van den Impostop de ontgrondingh der Stichtsche Turf over den Jaare, ingegaan 1 Mei 1801&quot;.We kunnen hieruit opmaken dat bij voorbeeld in Kortenhoef in dat jaar 10194roeden werden verveend, in Ankeveen 703, in Nederhorst den Berg 8137., inTienhoven 18250, in Maarsseveen 11480, in Breukelerveen 17316 en in Westbroek12634. Wat het Utrechtse deel betreft voor dit ene jaar ca. 78000 vierkante roeden,ca. 110 hectare gespreide bagger. In 1852 wordt voor Nederland een productievan 33945630 ton turf opgegeven (nog steeds tonnen van 2 hectoliter). Enormehoeveelheden dus. Handel en transport Het spreekt vanzelf dat het transport en de handel in dergelijke hoeveelheden ookeen grote organisatie vergden. Ook hier moesten schippers en handelaren zich richten naar de door de

stedenvastgestelde keuren. In 1689 waren in het gilde in Amsterdam 360 turfdragers, 57turfraapsters, 207 turfvulsters aangesteld, ieder met zijn nauwkeurig omschreventaak. Zo bestond het werk van turfhevers uit niets anders dan het tillen van demanden op de schouders van de turfdragers. In Juni en Juli werden dagelijks 60tot 100 schepen met turf gelost. Het transport ging zomer en winter door; warenrivieren en kanalen bevroren dan bracht men vanuit Loosdrecht de turf wel metwagens en sleden naar de Zaanstreek. Het hele turfbedrijf was seizoenarbeid die eind April begon en in Augustus eindigdeomdat er nog tijd nodig was voor het drogen. Men kon niet het risico lopen datde nog natte turf zou bevriezen want eenmaal bevroren werd deze na ontdooienen weer drogen stoffig en viel hij snel uit elkaar. Dit noemde men de Stoovelaarof Stuivehng, een turf van geringe waarde. Naast de steekturf uit de hoge venenwas de baggelaar of

sponturf, gewonnen door natte vervening, het belangrijksteproduct. Sociale gevolgen van de natte vervening Het veenbaggeren heeft ook in de Vechtstreek tot grote armoede geleid. Veelland verdween, het werd vaak geabandonneerd met als gevolg een groot waarde-verlies. De veenarbeiders verarmden. Men heeft overal getracht deze mensen tehelpen met heffingen op het vervenen: stuivergeld, roetaalgeld (bedrag gehevenover iedere roede veen) enz. Er werden mogelijkheden geschapen voor spinnerijen.Bekend is ook de Loosdrechtse dominee De Mol die in dit kader een porseleinfa-briek stichtte en er werkelozen te werk stelde. Het veenbedrijf werd gedeeltelijkuitgevoerd door gastarbeiders afkomstig veelal uit West-Duitsland, zoals de &quot;Bo-venlanders&quot; uit Oldenburg, en de &quot;Velingen&quot; uit Westfalen. Een groot aantal ishier blijven hangen en vele familienamen herinneren daar nog aan. Het achteruit- 36



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 gaan van de productie in het Gelders-Utrechtse bracht een toevloed van mensenuit die streek. Vandaar de talrijke namen die op een afkomst uit dit gebied wijzenzoals Van Ee (= van Ede), Van Leersum, Van Ekris, Van Walderveen, VanMaanen en Van Schalk (= Schalkwijk). Kortenhoef 1987                                                                                     J. Daams 37



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 <s. Voorbeelden van Weesper porselein. 38



















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

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

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













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

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



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Literatuur Schrijver, E., Hollands Porselein Bussum 1973. Rust, W.J., Nederlands Porselein Amsterdam 1952. Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek no. 42. Blauwen, M.A. den. Catalogus van de verzameling Hollands porselein in kasteelSypesteyn. Ducret, S., Das Schicksal des grossen Keramikers Louis Victor Gerverot. in: Kera-mos 28129 1965. Sypesteyn, C.H.CA. van. Het Oud-Hollandse porselein Hilversum 1933. Gelder, H.E. van en G. Jansen, Aardewerk en porselein Arnhem 1965. Riemsdijk, B.W.F, van, Een en ander over de Loosdrechtse porseleinfabriek inOud Holland 1915. 54





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 &quot;De Bij&quot; begonnen en hij wist binnen enkele jaren de bijenstand bekendheid tegeven tot ver over de landsgrenzen. Dit was niet alleen het gevolg van de uitste-kende honing die de heer Matthes leverde maar kwam vooral door de wijze waarophij in het groot reclame voor zijn product wist te maken. Schrijver dezes is zeer erkentelijk dat zijn dochter, mevrouw M. Fruithof-Matthes,hem in de gelegenheid stelde kennis te nemen van hetgeen haar vader daaroverin o.a. drie dikke plakboeken bijeen bracht. Een ware schat aan gegevens overvrijwel alles dat betrekking heeft op de bijenteelt en in het bijzonder over de groeien bloei van zijn bijenstand ligt daarin opgeborgen. Tussen de knipsels uit kranten en tijdschriften en opgeplakte brieven werd eenvouwblaadje aangetroffen dat de heer Matthes in 1944 uitgaf ter gelegenheid vanhet &quot;40 jarig Jubileum van de firma

Hans Matthes&quot;. De tekst daarvan volgt nuonverkort omdat deze in een notedop het wel en wee van 40 jaar bijenstand &quot;DeBij&quot; weergeeft. 40-jarig Jubileum van de firma Hans Matthes. Dit jaar op 1 April zal onze firma Hans Matthes haar 40-jarig bestaan herdenken. Het is geen tijd, om deze dag feestelijk te vieren. Toch willen wij deze datum niet geheel ongemerkt voorbij laten gaan. Toen wij op 1 April 1904 onze zaak begonnen, was honig nog een bijna geheel onbekend en vergeten artikel; de riet- en beetwortelsuiker toch had het vroeger honiggebruik bijna geheel verdrongen. Alleen koekfabrikanten en bakkers gebruikten al lang honig en dan het liefst die, welke op de heide gewonnen was. Wij hadden toen in Amsterdam een bevriende winkelier, die onze Matthes' honig wel wilde verkoopen. Wij zonden onze familieleden, vrienden en kennissen naar die zaak om ons artikel te vragen en weldra wilden andere winkeliers ook

Matthes' honig verkoopen. Zoo is de verkoop steeds uitgebreid, zoodat er weinig winkeliers in ons land zijn, die ons product niet kennen. Nu moet men niet denken, dat dit alles zoo gemakkelijk is gegaan. Wij hebben veel reclame gemaakt, zoowel in kranten, als in tijdschriften, waarin wij aardige stukjes over bijen en honig plaatsten met mooie kiekjes. Ook lieten wij door bekende artisten goede platen maken voor winkelre- clame. Verder gaven wij aardige kinderboekjes en bordjes, mooie luxe honig- potjes van Copier, praktische honiglepels, aardige zilveren bijenspeldjes enz. cadeau. Op tentoonstellingen waren wij ook vaak vertegenwoordigd, zoowel op landbouw-, als op bloemen- en bakkerijtentoonstellingen. Evenzoo op 56

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 met opschrift &quot;Een klein gedeelte van de Heerlijkheid van Maarseveen&quot; de Hggingaan van maar liefst 40 buitenplaatsen met hun formele tuinaanleg. Daarnaast zijnwij bijzonder gelukkig met de in 1726 vervaardigde &quot;Nieuwe kaart van Loenen&quot;(71 X 92 cm) die tot de beste op dit gebied gerekend mag worden.Op deze kaart staan niet alleen duidelijk de ligging van de huizen en de aanlegvan de tuinen en aangrenzende landerijen tussen Vreeland en Breukelen maarook precies wie de eigenaren van de verschillende percelen waren. Hieruit isondermeer op te maken dat het grootste deel van de buitenplaats eigenarenbekende Amsterdammers waren. Bij nadere bestudering van deze zeer gedetailleerde kaart springt de plattegrondvan het achterstuk van de buitenplaats Sluys Nae (later Huntum genoemd) bijNieuwersluis in het oog. Het kan zijn dat zich hier

een doolhof bevond maar mochthet zo zijn dat dit deel van die buitenplaats landschappelijk van aanleg (&quot;engels&quot;)was, dan is hier sprake van een van de allereerste in die tijd in Holland. Het huis Nieuwerhoek te Loenen te zien vanaf de Straatweg inl719 met formeletuinaanleg. 64



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Nog geen honderd jaar na het vervaardigen van de &quot;Nieuwe kaart van Loenen'had die wijze van tuinieren de oudere vrijwel verdrongen in de Vechtstreek. Het huis Nieuwerhoek te Loenen te zien vanaf de Straatweg in 1836 met landschap-pelijke tuinaanleg De litho's uit het boek &quot;Gezigten aan de rivier de Vecht&quot; (1836) laten ons dit duidelijk zien. Bomen en struiken stonden toen niet meer keurig op gelijke afstanden in een rij. Zij werden ook niet langer met de schaar &quot;gefatsoeneerd&quot;, zoals men het snoeien in tegennatuurlijke vormen noemde. Zij mochten zich echter op &quot;willekeurige&quot; plaatsen en in de eigen gedaante ontwikkelen. In plaats van rechte lanen slingerden er zich nu paden langs en om het geboomte en de strakke vijvers waren vergraven tot grillige waterpartijen van wisselende breedte. De meeste tuinen en parken van dit type

zijn tot in onze tijd goed herkenbaar bewaard gebleven. Diende het meerendeel van de buitenplaatsen vanaf hun ontstaan uitsluitend tot particulier gebruik, ook kwamen er voor die met een bedrijf gecombineerd waren. Bij voorbeeld met een steen- of pannenbakkerij zoals Daalwijck en Zuylenveld bij Zuylen, Cromwijck bij Maarssen en Vecht en Rhijn bij Breukelen. Of met een M



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 katoendrukkerij zoals Vreedenhorst te Vreeland of met een zijderederij als Zijde-balen gelegen aan de Vecht even ten noorden van Utrecht. Behoorden deze &quot;nut-tige&quot; buitenplaatsen over het algemeen genomen niet tot de eerste rang, Zijdebalendaarentegen was een van de fraaiste in de Vechtstreek. Inrichting en tuinen kondenwedijveren met die van Huis ter Meer in Maarssen, Boom en Bosch te Breukelen,Vijverhof te Nieuwersluis, Driemond bij Weesp of Petersburg bij Nigtevecht omvan de mooiste er eens enkele te noemen. Doorzicht door lattentent. Detail uit de tuin van Zijdebalen. Pen en penseel, 240 x178 mm, inscr.: J. De Beijer ad viv: delin: 1746. Coll. Centraal Museum Utrecht. 66





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 &quot;Varen, visschen, rijden, roeienprettig praten, vrolijk stoeienpiano, biljard, croquetspelenmolen, bal, belegeringschieten met den pijl en boogalle soort van oefeningvoor den geest en voor het oog&quot; Wandelen, vissen en spelevaren. Links het buiten Roosendaal bij Utrecht, waarvanslechts nog een deel van het inrijhek bestaat. Familiefoto's uit die tijd laten zien dat men bij het &quot;prettig praten&quot; graag buitenin de schaduw van het huis, de koepel of de bomen zat. Zelfs &quot;ernstige&quot; bescheiden uit de 19de eeuw tonen aan dat de inmiddels volgensde regelen der landschapsstijl aangelegde tuinen en parken een verstrooiendebestemming hadden. Zo staat op kadaster kaarten uit die tijd nogal eens een vijver aangegeven met&quot;water van vermaak&quot; en bossages met &quot;Bosch van plezier&quot;. 68





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Literatuur: Meischke, R. in Plaatsen aan de Vecht en de Angstel 1985, blz. 7 Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden 1772, dl. XII, blz. 137. Donkersloot- de Vrij, M. De Vechtstreek 1985, blz. 70. Afbeelding 3,4, en 5 in &quot;De Zegepraalende Vecht&quot; 1719 van Zijdebalen. Zijdebalen - Lusthof aan de Vecht 22 mei tIm 19 juli 1981 Catalogus CentraalMuseum te Utrecht. Graft, dr. C. van de, Agnes Block 1943. Afbeeldingen 77 t/m 88 in &quot;De Zegepraalende Vecht&quot; 1719 van Petersburg. Afbeeldingen 47 tIm 52 in &quot;De Zegepraalende Vecht&quot; 1719 van Ouderhoek. Lisman, A.J.A.M., Vreeden Hoffs gastenboek 1880 - 1905. Jb. Niftarlake 1978blz. 32 e.v. Huisarchief VreedenHoff. P.J. Lutgers, Gezigten aan de Rivier de Vecht 1836. 70









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







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Literatuur: Luttervelt, Dr. R. van, De Buitenplaatsen aan de Vecht (1948). blz. 12 en 172. Balbian Verster, J.F.L. de, Jb. Niftarlake 1925 blz. 55. Vingboons, Ph., Afb. der voornaemste gebouwen uyt alle die Ph. Vingboons geor-dineert heeft. dl. 1 en 2 1648, 1674. Danckers, J., Architectura Civilis, ca. 1760. Luttervelt, Dr. R. van, Jacob Marot, architect van Diederik Jacob baron van Tuyllvan Serooskerken. Jb. Oud Utrecht 1961 blz. 55 e.v. Coll. Rijksarchief, Utrecht. Veiling van Huffel, Utrecht 26130 juni 1942 No. 363. Coll. A.J.A.M. Lisman. Ditzhuyzen, drs. R.E. van. Het Huis Elzenburg a/d Vecht en zijn eigenaren Jb.Centr. bur. voor Genealogie dl. 38 (1984) blz. 176 e.v. Coll. Frans Halsmuseum, Haarlem. Frederik Muller, Nov. 1904 No. 605. Wiersum, E., De laatste Rotterdamse tegelbakkerij. Rotterdams Jaarboekje 1921blz. 105. 79 M



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Glazen bokaal gegraveerd met voorstelling van Over-Holland. (particuliere collectie)80













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 De koepel van de buitenplaats Rijzicht te Loenen a/d Vecht waar de detective &quot;Hetgeheim van den koepel&quot; zich afspeelt. Tekening in aquarel en krijt. (Collectiemevrouw G. v.d. Stoop-Koekoek, Doorn.) 86





















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 De trekschuit met jaagpaard van Loenen op weg naar Nieuwersluis. Rechts de koepelvan de buitenplaats Ouderhoek, bij de zgn. Koude Hand. 96







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Holland tot zijnre glorien lange tevoeren gedicht was.&quot; Hiermee zal wel op hetWilhelmus, dat toen algemeen bekend was geworden, gedoeld zijn. 16 september 1787 Een enkele keer was het door bijzondere omstandigheden wel erg druk op enlangs de Vecht, zoals op 16 september 1787. Pruisische troepen trokken de Repu-bliek binnen, om Willem V in al zijn waardigheden te herstellen. Veel patriottenvluchtten toen overhaast weg uit Utrecht naar Amsterdam. Later vertelde een vanhen hoe hij in de vroege morgen van 16 september, nog als jongen, met zijn moederuit Utrecht was vertrokken: &quot;Buiten de Waard komende, vernamen wij tot onze teleurstelling, dat de gewoneschuit, met vijf of zes bijschuiten, vol vluchtelingen, reeds vertrokken was. Aanterugkeeren viel niet meer te denken, te minder daar men onder de menigte menschen,welke even als wij teleurgesteld

rondzagen, hoorde mompelen, dat de troepen reedsvroeg uit het kamp waren gemarcheerd, en dus spoedig de stad zouden binnenrukken.Eindelijk gelukte het mijne moeder, voor goede woorden, en veel geld bovendien,te worden ingenomen door eene zoogenaamde schietschuit, anders uitsluitend voorgoederenvervoer bestemd. Met een klein plaatsje moesten wij ons tevreden stellen,want behalve de vrachtgoederen, tot hoog op het dek gestapeld, waren er een aantalpassagiers aan boord genomen. Nog duidelijk staat mij voor den geest, dat de weg langs de Vecht met menschen envoertuigen als bezaaid was, en dat er in de dorpen reeds hier en daar Oranjevlaggenwapperden. Onze schipper, een heftig voorstander der zegevierende partij, gaf zijn hart luchtdoor het zingen van smaadliedjes op de Patriotten, welke flauwe spotternij hembijna slecht bekomen was. Niet ver van Breukelen haalde de schuit een hoop vluch-tende Waardgelders

in, waarschijnlijk tot het Amsterdamsche Hulpregiment behoor-ende, waarvan zeshonderd man de stad Utrecht zouden helpen verdedigen. Dezetroep, in de grootste wanorde langs het jaagpad marcheerende, hoorde onzen schip-per zingen, waarop spoedig eenige scheldwoorden werden gewisseld. Hierbij bleefhet echter niet, want een paar der Amsterdamsche koekvreters, zooals de schipperze uitjouwde, legden onverwacht hunne geweren aan; de schoten knalden, en dekogels floten over onze hoofden heen. Nu ontstond er in de schuit niet weinig verwarring; ieder zag naar een goed heenko-men uit, en ik weet nog wel, dat ik eene schuilplaats zocht achter eenige gevuldegraanzakken, die op het dek waren gestapeld. Gelukkig werd het vuur niet herhaald,doch onze aanranders kapten de lijn door, om de schuit naar den wal te doen komen,en zodoende den onbezonnen schipper in handen te krijgen. Deze misschien vree-zende dat hij zijn

laatste liedje wel eens kon gezongen hebben, was doodsbleekgeworden en onder den stuurstoel gekropen. Zijn knecht, die terstond het roer inhanden nam, had de tegenwoordigheid van geest om het tijdig genoeg om te werpen, 99





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Rolpalen nabij Weerestein, ten behoeve van het geleiden van de jaaglijn. de trekschuiten voor de verbinding van Utrecht met Amsterdam zorgden; al dezerolpalen zijn intussen gesloopt. Het systeem van trekvaarten en jaagpaden strektezich over het hele land uit en er bestonden goed aangehouden dienstregelingen.Dit systeem is te vergelijken met de latere spoorwegen of in onze tijd ook de groteverkeerswegen. De vele tollen &quot;Die wil varen op de Vecht, Legt zijn beurs maar op de plecht.&quot; De plecht is het verhoogde dek bij de voorsteven. Schepen moesten regelmatig tol betalen op de Vecht; deze rivier was om zijn vele tollen berucht. In de zomer van 1878 diende de stoombootsleepdienst langs de Vecht naar Weesp een verzoekschrift in, om vrijsteHing van het bruggeld. Het verzoekschrift had echter geen succes. Op 28 februari 1889 stelde de gemeenteraad van

Utrecht het volgende tarief vast voor de heffingen en tolgelden in de gemeente Utrecht: &quot;Art. 1. Aan de Hooglandse ofRodebrug, aan de Knollenbrug, aan de Catharijne- brug, aan de basculebrug buiten Tolsteeg, aan de Jeremiebrug en aan de brug aan 101





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Het Merwedekanaal De Keulse Vaart met zijn lastige krommingen, zijn bruggen en sluizen, zijn brug-en tolgelden, voldeed op den duur niet meer. Op 17 september 1890 deelde een Utrechtse krant mee: &quot;Het bleek gistermiddag weer, dat de Singelgracht als deel der bestaande KeulscheVaart geheel ongeschikt is voor groote schepen, zoodat de opening van het Merwe-dekanaal reeds alleen daardoor een groote verbetering zal brengen. Drie kwartierzaten twee schepen bij de Catharijnebrug vast, toen zij elkaar wilden voorbijvaren;de brugwachters verleenden hunne hulp, om ze vlotte krijgen, wat tenslotte gelukte.&quot;Door al dat ongemak was het aandeel van Amsterdam in de Rijnhandel schrikba-rend gedaald; in 1876 was het van 23% tot 6% teruggelopen. Het was een heleverbetering, toen op 4 augustus 1892 het Merwedekanaal geopend werd. De Vechtwas niet

langer de voornaamste verkeersweg van Keulen naar Amsterdam; hetAmsterdamse Veerhuis aan de Bemuurde Weerd verloor zijn meeste en besteklanten en werd tenslotte gesloopt. Afnemende en nu weer toenemende belangstelling De Vechtstreek geraakte buiten de belangstelling; de Utrechters gingen op hunvrije dagen naar De Bilt, Zeist of Driebergen; op een tweede Paasdag of tweedePinksterdag was het op de Biltse weg druk met wandelaars, fietsers en de Zeistertram deed dan goede zaken. Later vertelde een Utrechtse chirurg over zijn studen-tenjaren te Utrecht in de tweede helft van de 19de eeuw het volgende: &quot;Een Utrechtsch student reed in die dagen bij Meijer, wiens stalhouderij op deMariaplaats gelegen was; daar werd paard en rijtuig uit de hand verhuurd, dat wilzeggen zonder koetsier er bij. Typisch, dat wij eeuwig en altoos reden naar Zeist enDriebergen, soms naar Darthuyzerberg (Sandenburg). Aan de magnifieke

Vecht-streek dacht geen sterveling. Die bestond niet. Eerst vele jaren later hoorde ik, dater zoo iets te vinden was als Nieuwersluis en zoo iets als Loosdrecht. Als studentkwamen wij er nooit, wat wel hoogst merkwaardig is geweest.&quot; Pas heel geleidelijk, in de loop van de 20ste eeuw, begon de Vechtstreek weer deaandacht te trekken; daartoe heeft ook meegewerkt het oudheidkundig genoot-schap Niftarlake, vereniging van belangstellenden in de geschiedenis en oudheid-kundige overblijfselen van de Vechtstreek, dat op 13 juni 1912 in Hotel Restaurant&quot;De Wakende Haan&quot; te Abcoude werd opgericht. Utrecht, 1987                                                                          Dr. A. van Hulzen * ir. D.A. Barendsen, De geschiedenis van de Keulse Vaart, Werk in Uitvoering, maandbladvan de dienst der publieke werken Amsterdam j.g. 25, september 1975 blz. 165-170. 103



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 \ v\ De Kolver, door Henry Brown 1841. 104

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Coenraad Johannes van Houten In 1766 verhuisde Bruuns van Houten uit Olst in Overijssel naar Amsterdam envestigde zich daar als bierdrager. Midden in de Franse tijd begon zijn zoon Casparuseen handel in koffie, thee, chocolade en vruchten. Het was toen 1806. Het komtons voor dat het meest gesmokkelde artikelen zijn geweest die hij verhandelde,want aan de aanvoer van overzee liet in die tijd nogal te wensen over. Hij dreefdie handel vanuit een pand aan de Anjeliersgracht. Men kende in die tijd alleende zogenaamde Zeeuwse chocolade, die werd verkocht in koekjesvorm. De kwaliteit van die Zeeuwse chocoladekoekjes was niet naar de zin van de vrouwvan deze Casparus en zij besloot daarom zelf deze koekjes te fabriceren. Zij heetteArnoldia Koster en het is waarschijnlijk aan haar te danken dat zoon CoenraadJohannes de behoefte om met het product cacao

verder te experimenteren. Dekoekjes waren namelijk veel te vet zodat heel wat mensen deze niet kondenverdragen. Maar voorlopig was er nog niets anders en de bereiding en fabricagevan moeder Arnoldia had zoveel succes dat naar een groter pand moest wordenuitgezien. Men verhuisde naar Leliegracht no. 22 en van daaruit verzocht Casparusde autoriteiten in 1815 het volgende: &quot;Van intentie zijnde een chocolaatmolen met twee paar steenen dienendetot een chocolaatfabriek in hetzelve Huis op te Rechten en te Gebruiken,deswegen Authorisatie hierin vrij en onverhinderd te mogen beginnen enhet Fabrieq uit te oefenen&quot;. 112



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 De vergunning kwam reeds spoedig af. Er was geen andere mogelijkheid om defabrikage uit te oefenen dan door handkracht zodat de molen werd voortbewogendoor rondlopende sjouwerlieden. Nog twee maal was men in Amsterdam genoodzaakt te verhuizen. Eerst naar de Overtoom en later naar de Prinsengracht. Telkens was de omzet zodanig gestegen dat naar een grotere ruimte moest worden uitgezien. Niettemin was men allerminst tevreden over het eindprodukt. De chocoladekoekjes bevatten 50% vet en waren moeilijk te verteren. Dat zette Coenraad Johannes aan het denken en langs de weg van eindeloos experimenteren vond hij eindelijk een bereidingswijze die de cacao in poeder deed veranderen dat oplosbaar was. De kwahteit en de smaak werden daarbij niet aangetast. Het fabrieksgeheim was een feit! In januari 1828 vroeg hij op zijn uitvinding octrooi aan bij

Koning Willem I en op 4 april 1828 werd het octrooi verleend. Men moet niet veronderstellen dat de Nederlandse bevolking nu direct zo hardhoera riep tegen de nieuwe vinding. Integendeel, slechts zeer langzaam ging mener toe over om chocola in poedervorm te kopen en Van Houten bleef de fabrikagevan de van ouds bekende koekjes voortzetten tot 1883. Om een chocoladedrank te maken werden de bittere chocoladekoekjes in melkgekookt en werd er suiker aan toegevoegd. Het produkt door Coenraad Johannesvan Houten uitgevonden verlangde geen kookproces maar men kon door hetopgieten van kokend water direct een smakelijke drank verkrijgen. De Leidsche molen &quot;De eendragt&quot; (links op de tekening) waar het bedrijf van 1842tot 1850 uitgeoefend werd. 113















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Wipwatermolen van de polder Donkervliet nabij de Angstel te Loenersloot. 120



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Molens langs de Vecht, Gein, Angstel en Winkelen in het Oostelijk en Westelijk Plassengebied Van menig dorp vak bij een bezoek niet alleen de kerk, maar ook al spoedigde molen in 't oog. Beide hebben in den regel daar sedert onheugelijke tijden hun vaste stand-plaats en vertegenwoordigen een belangrijk stuk historie. W. Voogsgeerd in Jaarboekje Niftarlake 1920 Inleiding Over de historie die door de kerken wordt vertegenwoordigd is in ons Jaarboekjebeduidend meer te vinden dan over die waar de molens staan. Daarom leek het,mede in het kader van de jubileumtentoonstelling in Slot Zuilen, goed de aandachtte richten op de molens. Er is naar gestreefd een overzicht te geven van de nogbestaande molens en van de molens die gedurende de laatste 75 jaar, dus tijdenshet bestaan van ons Genootschap verdwenen zijn. Het gaat daarbij zowel om de bijna in elk dorp en

stadje aanwezige korenmolensals om de poldermolens, die de boeren voor wateroverlast moeten behoeden. Demolens in de stad Utrecht worden buiten beschouwing gelaten, omdat zij in 1974uitvoerig behandeld zijn door W.A.G. Perks in zijn boek Zes Eeuwen molens inUtrecht. De oudste typen molens in de Vechtstreek waren wipmolens en binnenkruiers.Bij de houten wipmolen draait de kop om een zware houten koker, waarbinnende koningsspil zorgt voor de overbrenging van de bovenas naar het scheprad ofde maalstenen bij of in de ondertoren. Bij de meest achtkante met riet bedektebinnenkruier wordt de kap aan de binnenzijde boven in de molen gekruid metbehulp van een windas of een lier. Het steeds naar boven moeten lopen om bijelke verandering van de windrichting de molen te kruien is voor de molenaartelkens terugkerend en vermoeiend werk. Aan het einde van de 16de eeuw werddaarom de buitenkruier ontwikkeld, waarbij

men de kap met behulp van een staarten kruipalen rond de molen op de wind kan zetten. In Noord-Holland en hetHollands-Utrechtse plassengebied heeft de binnenkruier zich echter tot heden toeweten te handhaven en van sommige molens is aan te wijzen dat zij van binnenkruiertot buitenkruier verbouwd zijn. Binnenkruier en buitenkruier heten samen boven-kruiers omdat hier, in tegenstelling tot de wipmolen, alleen de kap draaibaar is.De oudste bovenkruiers waren grondzeilers waarbij het wiekenkruis laag over degrond scheert en de molenaar van de grond af de zeilen op de wieken kan voorleggenof afnemen. Om meer wind te vangen en om over een grotere bedrijfsruimte te 121











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 De korenmolen van Vreeland was aanvankelijk een achtkante grondzeiler uit 1735,zoals die te Wilnis nog bestaat. In 1910 brandde de molen van Van de Poll af.Deze kocht het volgend jaar in Barsingerhorn een van de 24 overbodig gewordenmolens van het waterschap De Vier Noorderkoggen. Hij plaatste de uit ongeveer1735 daterende binnenkruier op een stenen onderbouw met balie en voorzag hemvan een buitenkruiwerk. De nieuwe molen kreeg de naam De Ruiter en behoortthans aan de firma Schuurman. Het voormalige eiland, waarop tussen Vecht en nu dichtgegooide ReedervaartNederhorst den Berg ligt, had drie molens. De ronde stenen stellingmolen deZwaan, die aan de Reedervaart ten noorden van het dorp stond, werd kort na deTweede Wereldoorlog afgebroken. De Hornpolder, die het zuidelijk deel van heteiland uitmaakt, had zijn molen aan de Reedervaart

niet ver van het kasteel. DeKuijerpolder in het noorden had zijn molen tegenover het dorp Nichtevecht. In1899 werd de gemeenschappelijke bemaling van beide polders, die in 1915 zoudenworden samengevoegd, op dat punt geconcentreerd. In het begin van deze eeuwwerd daarvoor op een dieselmotor overgegaan. Aan de linkeroever van de Vecht bleven hier de bovenkruiers van de Hoekerpolderuit 1874 en van de Garsterpolder uit 1876 bewaard. Bij Uitermeer stonden aan de's-Gravenlandse vaart zuidzijde en de Vechtkade de molens van de in 1915 ver-enigde Broeker- en Heintjesrakspolder. Het stoomgemaal bij Keverdijk werd in1875 gebouwd voor de nieuwe Keverdijkse polder, die in 1876 ontstond doorsamenvoeging van drie polders. De Keverdijkse en Reaalspolder had zijn molenvlak bij het stoomgemaal. De Honswijkerpolder had een molen bij de Goog aanhet uitwateringskanaal van het Naardermeer. De molen van de Nesser-,

Spijker-en Binnenlandsepolder stond aan de 's-Gravelandse vaart noordzijde bij Uitermeer. Weesp is nog een rijke molenstad met drie complete exemplaren en een romp.Voor uitvoerige beschrijvingen noem ik het boek Weesper Molens van G.S. Koe-man-Poel uit 1982 alsmede haar artikel over de Molen De Eendracht te Weesp inons jaarboekje van 1977 en haar boekje De geschiedenis van de korenmolen DeVriendschap te Weesp, dat in 1977 door de gemeente werd uitgegeven ter gelegen-heid van de voltooiing van de restauratie van de molen. De eerste Weesper molen die wij te zien krijgen is een unicum, want de Eendrachtis de enige houtzaagmolen in het gebied van Niftarlake. Hij werd in 1691 gebouwdals moutmolen om graan te breken voor de Weesper brandewijnbranders. In 1807veranderde hij in een schelpzandmolen, waar van het strand aangevoerde schelpenvermalen werden tot poeder voor de fabricage van fijn aardewerk of

tot schuurmid-del. Sinds 1815 is hij houtzaagmolen, als hoedanig hij tot 1932 in gebruik bleef.Na de periode van verval werd de Eendracht in 1952 gerestaureerd en tot woningingericht. Opmerking verdient nog dat van 1835 tot 1851 naast de Eendracht depaltrokmolen De Twee Gebroeders als houtzaagmolen gewerkt heeft. 126



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Ook de volgende molen. De Vriendschap, begon als moutmolen en wel in 1694onder de naam Het Bosch. In 1810 werd de naam Het Bosch in het Anker en in1813 alleen Het Anker. In 1816 kwamen de eigenaars van deze molen met dievan de verderop in Weesp staande molen De Vriendschap overeen hun eigendomte ruilen, waarbij de molens van naam verwisselden. In 1899 brandde De Vriend-schap ten gevolge van blikseminslag tot op de grond toe af. Het volgend jaar werdhij herbouwd met materiaal afkomstig van de 18e eeuwse volmolen De Eendracht,die aan de Kostverlorenvaart bij Amsterdam gestaan had, en al sinds 1888 nietmeer in bedrijf was. Sinds 1977 is De Vriendschap vrij geregeld als korenmolenin werking. Van molen Het Anker is de uit 1693 daterende stenen onderbouw aan de Heren-gracht nog aanwezig. Het achtkant werd echter in 1913 overgebracht

naar Olden-zaal om de plaats in te nemen van een standerdmolen. Omstreeks 1928 werd deOldenzaalse molen van kap en zwichtstelling ontdaan. Sinds 1978 bestaan in Weespplannen om Het Anker in Oldenzaal op te halen om hem in Weesp te herplaatsen.Voor een veilingbiljet uit 1856 betreffende Het Anker zie men de blz. 57 en 59van ons jaarboekje van 1980. Wipstellingmolen 't Haantje te Weesp ca. 1890. (Foto J. Olie, GemeentearchiefA'dam) 127



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 De vierde Weesper molen Het Haantje aan het smal Weesp is van een type datin Nederland verder alleen nog voorkomt in Hazerswoude-dorp, nl. een wipmolenmet stelling. Hij is in 1820 als oliemolen gebouwd op de plaats waar in 1626 dewipmolen van de Kostverlorenpolder stond, die 1706 tot korenmolen verbouwdwerd en in 1817 is gesloopt. In 1828 werd Het Haantje korenmolen. Als zodanigheeft hij in de Eerste Wereldoorlog voor het laatst gefunctioneerd. Sinds 1943 isde molen als woning in gebruik. Waarschijnlijk is bij de bouw in 1820 de kopgebruikt van de Kostverlorenmolen, zodat dat gedeelte van Het Haantje uit hetbegin van de 17e eeuw zou kunnen dateren. Aan de overzijde van het smal Weesp stond de molen van de Overaetsveldschepolder, die sinds 1873 door een stoomgemaal werd vervangen. Dat bediende tevensde Rodemolen- of Borrelandse polder, die

een molen aan het Gein had, en deBinnenaetsveldsche of Bagijnenpolder, die een molen had aan de Vecht ten oostenvan Weesp. Samen gingen zij de Aetsveldsche polder vormen en de afzonderlijkemolens verdwenen. Tussen Weesp en Muiden stond aan de westoever van de Vecht op de grens vandeze gemeenten de schepradmolen van de Bloemendaler polder. Hij werd in 1894vervangen door een stoomgemaal, terwijl in 1936 overgegaan werd op electrischebemahng. De Muidense korenmolen heette De Spiering. Van deze 18e eeuwse achtkantebovenkruier op de wal bij de Weespersluis rest nog een stenen onderbouw methouten opbouw en plat dak. De molen was in het begin van deze eeuw onttakelden afgeknot en in 1936 is de romp uitgebrand. Langs Gein, Angstel en Winkel Het Gein heeft twee molens behouden. Aan de noordzijde is dat de in 1641 alsbinnenkruier gebouwde en later in buitenkruier veranderde molen van de

Broek-zijdse polder. Dirk van Vliet is er molenaar. Aan de zuidzijde staat de in 1874gebouwde Abcouder molen van de Oostzijdse polder, die in 1950 buiten gebruikraakte. Hij werd in 1952 bekend als Delphinemolen, vanwege de stichting van dezakenman H.L.M. Souget uit Parijs, die toen eigenaar was. De laatste molenaarPortenge verhuisde naar het elektrische gemaal bij Baambrugge. Dat de derde molen aan het Gein, de Rode Molen van de Borrelandse polder, in1873 overbodig werd zagen wij reeds. Hij heeft gestaan bij de hofstede Hoogerlustop de plaats waar in 1935 een electrisch gemaal gebouwd is voor het gedeelte vande Aetsveldsche polder ten westen van het Merwedekanaal. Abcoude kende ook een Rode Molen. Hij komt reeds voor in 1643 en bevondzich naast boerderij Torenzicht aan de Raadhuislaan. De vijver voor de boerderijis de vroegere molenkolk. In 1973 werd daarnaast een huis gebouwd dat de naamDe Roomden

kreeg, Voordijk 3. 128



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 De korenmolen van Abcoude, die dateerde uit 1753, stond aan de Angstel bij deMolenweg tussen Hulsbrug en het fort. Dirk de Koning was er molenaar. In 1920werd de molen gesloopt door de gebroeders De Boer uit Oostzaan. Zij kochtenoveral in het land stilstaande molens en pasten het nog bruikbare materiaal toevoor restauratie of herbouw van molens elders. Aan de andere Angsteloever stond de kleine wipmolen van de Slotspolder. Ietsverderop bleef de 18e eeuwse bovenkruier van het waterschap het Hoog- en Groen-land gelukkig bewaard, al is hij sinds 1925 niet meer in gebruik. In de 18e eeuwwerd hij Veenmolen genoemd. Waar even ten noorden van Baambrugge aan de AchtervHet het gemaal van deOostzijdse polder staat, wordt reeds in 1486 een molen genoemd. In 1840 werdeen nieuwe gebouwd, die tot 1913 in gebruik bleef. W. van de Wijngaard was

ermolenaar. F. Vorderman herbouwde deze molen te Wenum bij Apeldoorn alskorenmolen, ter vervanging van een afgebrande molen. Hij is in 1965 gerestaureerden nog volop in bedrijf. De andere Over Baambrugse molen stond tot 1850 aande Angstel tussen Vecht en Gein en Geinwens. In de grote bocht van de weg tussen Baambrugge en Loenersloot stond ver landin-waarts de 17e eeuwse wipmolen van de Roode Molenpolder. In het voorjaar van 1927  werd de windkracht door electriciteit vervangen en in 1930 is het mooiemolentje, dat opviel door de gebogen vorm van de kap, afgebroken.Eenzelfde kap had de 17e eeuwse wipmolen van de polder Donkervliet bij Loener-sloot , die ook wel Loense molen werd genoemd. In 1928 is het bovengedeeltegesloopt, de ondertoren bleef staan tot omstreeks 1955. Aan de Horn, de binnenweg tussen de Koppeldijk en Baambrugge, stond deDuykermolen. Ter plaatse herinnert een duiker daar nog

aan. Aan de Holendrecht bij Abcoude stond reeds in 1636 de Aesdomse of Holendrech-ter molen. Vanwege de nabijheid van de buitenplaats Kievitsheuvel heette hij inde 19e eeuw molen De Kievit. Laatste molenaar op deze binnenkruier was CornelisBakker. De windkracht werd in 1923 door electriciteit vervangen. Op 24 januari 1928 brandde de molen af. De molenbelt is nog met moeite te herkennen in hetland tussen de hoeven De Hoop en Kievitsheuvel. Deze molen moet niet verwardworden met de twee van de Holendrechterpolder aan de overkant van de Holen-drecht bij het Abcoudermeer. Dat waren een 17e eeuwse schepradmolen en eenvijzelmolen uit 1866. Zij werden gesloopt aan het einde van de 19e eeuw. Kapon-derdelen met de as en de binnenroede van de ondermolen werden in 1897 gebruiktbij de bouw van de stellingkorenmolen De Hoop in Zoetermeer, die een afgebrandeachtkante met riet gedekte grondzeiler verving. Bij

Stokkelaarsbrug ziet men aan de Winkel nog de plaats waar de Waverveensemolen van het waterschap Botshol gestaan heeft. Hij werd reeds in 1687 vermeld 129
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Jaaroverzicht 1986 Het was een gelukkige gedachte de heer en mevrouw Geu/e te vragen of wijop 11 januari op Bijdorp te Loenen de Nieuwjaarsreceptie mochten houden.Want er kwam een groot aantal leden van hun gastvrijheid gebruik makenom bestuur en elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen op die mooie koude dag. Als voorproef op de lente nam de heer Bakker van Natuurmonumenten onsop 18 februari in het tuinhuis van Rupelmonde bij de hand door deVechtstreek om Stinse planten te leren kennen. Zijn boek over dat onderwerpvond gretig aftrek. Een maand nadien op 15 maart trof een 25-tal leden elkaar voor KasteelNederhorst waar de heer .Jonker ons zijn verschillende verzamelingen liet zienop zijn gebruikelijk enthousiaste wijze. 24 april ondervond het Genootschap de gastvrijheid van de gemeenteMaarssen waar op Goudestein de heer Gary Schwartz ons het

verband tussenRembrandt en de Vechtstreek duidelijk maakte. De jaarvergadering bracht een 5()-tal leden naar de Kampioen teNieuwersluis op 14 mei. Na alloop daarvan hielden onze leden Waller enDudok \'an Heel een boeiend relaas met prachtige dia's over de Zuiderzeehavens zoals Thijsse die zag zestig jaar geleden en zoals die zich nu nogvertonen. Na de zomer ontmoetten ruim veertig leden elkaar in Dordrecht in hetStations-restaiirant op 19 september voor de jaar-excursie. Twee dagendaarvoor hadden de deelnemers een inleiding met dia's genoten door de oudstadsbouwmeester Van den Berg. Zijn vrouw en hij waren onze gidsen doorhet mooie oude Dordrecht en hadden ook de vaartocht op de Merwedegeorganiseerd. Vooral het bezoek aan het gerestaureerde 16e eeuwse raadhuisis apart het memoreren waard. De evenementencommissie gunde ons geen rust want 22 october bevondenwij ons alweer in het paviljoen van

Queekhoven door bemiddeling vanmevrouw Van Zadelhoff. Wij luisterden naar de heel Tulleners en keken naarzijn dia's van dubbele grachtenhuizen in Amsterdam. Vele vergelijkingen metde Vechtbuilens drongen zich op. Onovertroffen is de gastvrijheid die wij regelmatig mogen ontvangen opVreedenHoff waar op 13 november Mevrouw Jellema ons de wereld van degrieksc mythologie binnenvoerde. Men moest tot in de gang zitten zo grootwas de belangstelling. XVIII
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