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EEN UITHANGBORD 

Aan de gevel van het Vechtstreekmuseum hangt een uithangbord. Vroeger was dat 

een manier om aan te geven wie er woonde en welk beroep er werd uitgeoefend. 

Winkels hebben in onze tijd ook nog wel eens uithangborden.  

 

 

JOAN HUYDECOPER 1599-1661 

Joan was een hele belangrijke koopman in de 17de eeuw, die in Amsterdam woonde. 

Met het geld dat hij verdiende, bouwde hij voor zichzelf en anderen mooie 

buitenplaatsen aan de Vecht. Hij woonde zelf in het grote prachtige huis dat 

Goudestein heet (dat is nu het gemeentehuis van Maarssen). Hij is ook nog lang 

burgemeester van Amsterdam geweest. Op veel schilderijen en kopergravures (een 

soort stempels die in koper uitgesneden zijn) staat hij afgebeeld. Je kunt aan Joan 

zien dat hij welgesteld (rijk) was.  

 

 

Als je de route door het museum volgt, zul je veel meer over Joan en zijn tijd te 

weten komen. 

Veel plezier met je reis door de tijd. 

Als je het leuk vindt, kun je je nu verkleden als dienstmeisje of knecht. 
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Ga nu de trap op naar de Vechtzaal. 

 

EEN KEUKEN UIT DE 17de EEUW 

 

Boven het vuur hing een grote gietijzeren kookpot met soep die de hele dag moest 

pruttelen. In de ovens kon brood worden gebakken. De keuken was altijd in het 

souterrain (een soort kelder), want daar was het koel. Via de achterdeur konden de 

boodschappen door de knecht worden afgeleverd aan de keukenmeid. 

In de luisterhoorn vertelt de dienstmeid van meneer Huydecoper hoe zij het vindt om 

in de zomer naar Maarssen te gaan. 

Opdracht 

Welke brandstof werd er gebruikt 

0 gas 

0 turf 

0 elektriciteit 

 

DE RIVIER DE VECHT 

Hebben jullie op de vloer de blauwe kronkellijn gezien? 

  

 

Dat is de rivier de Vecht, die al vanaf het jaar 0 een belangrijke vaarroute was voor 

de Romeinen en de Vikingen. 
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Opdracht 

Hoe lang is dat ongeveer geleden, het jaar 0? 

0 1000 jaar 

0 2000 jaar 

0 200 jaar 

We volgen de rivier de Vecht. Hij loopt van Utrecht naar Muiden. In de glazen vitrine 

vind je veel vondsten uit die tijd en later. 

 

RIDDERS EN KASTELEN 

Voordat er buitenplaatsen kwamen, stonden er kastelen langs de Vecht. Ridders 

verdedigden vanuit hun kastelen de belangrijke vaarroute. Ridders hadden 

verschillende wapens voor de verdediging.  

 

 

Opdracht ridder 

Welk wapen heeft deze ridder in de hand? 

0 een kruisboog 

0 een voetboog 

0 een handboog 

 

Opdracht vitrine 1 

Welk wapen ligt er in vitrine 1? 

 

0 een zwaard 

0 een mes 

0 een pistool 
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Opdracht fotoshoot 

Maak een foto van jou als ridder of jonkvrouw 

 

 

Naast de ridder staat een maquette van kasteel Nijenrode in Breukelen. En 

daarachter hangen gravures van andere kastelen langs de Vecht. 

 

 

 

DE BUITENPLAATSEN 

De Amsterdamse kooplieden werden rijk met hun handel. Ze bouwden 

buitenplaatsen (buitenhuizen of zomerhuizen) langs de Vecht. Voor die bouw 

kwamen er steenfabrieken en pannenbakkerijen langs de Vecht. Behalve een mooi 

huis, kwamen er ook prachtige tuinen bij.  

 

Hier zie je een Franse tuin die heel strak en symmetrisch is. De tuin is versierd met 

beelden, fonteinen, schelpengrotten en doolhoven. 
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Opdracht vitrine 2 

In vitrine 2 liggen voorwerpen die in die tuinen voorkwamen. 

                 

 

Noem er een paar: 

 

 

Je loopt nu naar de maquette van de buitenplaats en bekijk die maar eens. 

 

    SLEUTELS 

 

In de 17de eeuw zagen sleutels er anders uit dan nu. Veel kostbare spullen zaten 

achter slot en grendel. Zelfs de sleutel van het theekistje (thee was héél duur) zat in 

de zak van de eigenares van de buitenplaats. Zo kon niemand stiekem een kop thee 

zetten. 

Opdracht sleutels 

Waar was de grootste sleutel voor? 

0 voor een kluis 

0 voor de voordeur van Goudestein 

0 voor het toegangshek aan de Vecht 
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DE THEEKOEPELS 

 

Bij buitenhuizen stonden theekoepels op een plek in de tuin waar je goed zicht had 

over de Vecht en waar anderen je goed konden zien! Je had tijd om niets te doen en 

om dure thee te drinken. Dat konden alleen de hele rijke mensen. De anderen 

moesten hard werken om hun kinderen eten en kleding te geven. 

Bij sommige buitenplaatsen was er zelfs een botenhuis onder de theekoepel. Dan 

kon je zo met je boot de Vecht op. Nou, dan was je wel heel erg rijk. 

Nu kun je in een theekoepel trouwen. 

Opdracht theekoepels 

Welke theekoepel heeft een botenhuis? 

0 de theekoepel van ‘Vegtlust’ 

0 de theekoepel van ‘Vechtoever’ 

Loop nu naar de buitenplaatsenkamer 

 

FAMILIE HUYDECOPER       

 

Deze kleding werd in de 17de eeuw gedragen door volwassenen én kinderen. Er was 

wel verschil tussen de kleding van de rijke familie en van de bedienden. 

Opdracht kleding 

Schrijf eens een paar verschillen op tussen de kleding van toen en van nu? 
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DE IJSKELDER………..KOELKAST 

Wij vinden het heel gewoon dat al onze melk, vleeswaren, kaas en frisdrank gekoeld 

worden in een koelkast. Dat kan dankzij elektriciteit. Maar dat bestond vroeger nog 

niet. 

 

 

In de 17de eeuw heeft daarom bedacht een ijskelder in de grond te bouwen met heel 

dikke muren. In de winter werd er een grote voorraad ijs uit de vijvers, sloten en uit 

de Vecht gehakt. Dat ijs werd dan opgeslagen in de ijskelder waar het de hele zomer 

bevroren en dus heel koud bleef. Elke keer dat het nodig was, bracht men ijsblokken 

naar het grote huis.  

Opdracht IJskelder 

Hoe lang bleef het ijs goed? 

0 1 week 

0 1 maandag  

0 1 jaar 
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BODEMVONDSTEN 

 

 

Door opgravingen in de grond kom je archeologische vondsten tegen, zoals 

pijpenkoppen, scherven van bordjes, kopjes en glazen. Maar ook resten van 

schoenen, sieraden, bestek en botten. Leuk en leerzaam voor ons om te zien hoe al 

deze gebruiksvoorwerpen er lang geleden uitzagen. 

Opdracht bodemvondsten 

 

Wie zou deze schoen gepast hebben?  

0 een kind 

0 een vrouw 

0 een man 
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Veel speelgoed hadden de kinderen toen niet. Veel dingen uit de natuur gebruikten 

ze als speelgoed. Botten werden ook gebruikt om mee te spelen.  

 

 

Bikkelen heette dat spelletje. 

Opdracht bikkelen 

Van welk dier werden de botten voor dit spel gebruikt? 

0 een rund 

0 een poes 

0 een schaap 

 

Opdracht bodemvondsten 

Naast de vitrinekast staat een kist.  

 

 

In deze kist mag je een opgraving doen. Je bodemvondst mag je meenemen. 
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Ga terug naar de Vechtzaal 

 

DE INDUSTRIALISATIE 

 

Door de industrialisatie, de komst van de spoorwegen en de aanleg van het 

Amsterdam-Rijnkanaal brak er een andere tijd aan. Zo veranderde het beeld van de 

omgeving van de Vecht. 

Het bezit van een buitenplaats werd voor velen te kostbaar. De buitenplaatsen 

werden verkocht aan bedrijven of ze werden afgebroken. In de vitrines zie je 

voorbeelden van oude ambachten en van nieuwe bedrijven in de Vechtstreek. 

 

DE LICHTJESPLATTEGROND 

 

De lichtjesplattegrond geeft een goed overzicht van alle kastelen en buitenplaatsen 

die langs de Vecht hebben gestaan en er nog staan. 
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Door op de knoppen te drukken en de kaart te gebruiken, kun je de volgende 

opdrachten uitvoeren. 

 

Opdracht lichtjesplattegrond 

 

 

 

Waar zie je de meeste buitenplaatsen bij elkaar? 

0 in Breukelen 

0 in Maarssen 

0 in Loenen 

 

Welk kasteel staat er nog? 

0 het slot Maarssen 

0 het Muiderslot 

0 kasteel ‘t Vredeland 

  

  


