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Voorwoord
Nadat de eerste twee delen in de Historische
Reeks, "Vestingwerken van Edam" en "Mo
lens van Edam", in hun onderwerp dicht bij
huis bleven, laat "Trekschuiten rond Edam Twee eeuwen openbaar vervoer in Water
land" zien dat Edam voor zijn omgeving een
knooppunt voor verkeer van personen en
handel was, in dit geval over het water.
De Zesstedenvaart tussen Broek in Waterland,
Monnickendam, Edam, Oosthuizen en Hoorn,
de ringvaarten rond de droogmakerijen en nu
nog in het landschap zichtbare sloten maakten
vroeger deel uit van een wijdvertakt trekvaar
tenstelsel tussen diverse steden en dorpen in
het Noorderkwartier. Zij vormden ook de le
vensaders met het voor hun handel zo belang
rijke Amsterdam.
De concurrentie tussen de steden maakte het
opstellen van vele voorschriften noodzakelijk.
Niettemin traden er regelmatig conflicten op,
die vandaag de dag soms wat ridicuul kunnen
overkomen, maar de ernst van de tijd treffend
weergeven.
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De auteur, John Dehé, leraar Nederlands,
schetst een boeiend beeld van deze, ogen
schijnlijk gezapige, maar voor de welvaart van
het toenmalige Waterland zo belangrijke acti
viteiten. Het is Dehé gelukt tal van interessan
te gebeurtenissen op te diepen uit de geschie
denis van een misschien niet zo bekende be
drijfstak. Toch hebben de trekschuiten, trek
vaarten en de daarbij horende infrastructuur
in belangrijke mate de geografie van Water
land getekend. De belevenissen van trek
schuitschippers en hun passagiers brengen
voor de lezer een markant stuk verleden dich
terbij.
De Vereniging Oud Edam brengt dan ook met
genoegen dit derde deel in de Historische
Reeks uit. Zij is de auteur bijzonder erkentelijk
voor zijn belangeloze bijdrage en hoopt dat ie
dereen die dit boekje ter hand zal nemen er
veel plezier aan beleeft.
Cor Veth
plv. voorzitter Vereniging Oud Edam

Inleiding
gereisd, zuidwaarts naar Monnickendam en
In 1877 maakte de Belgische schrijver Charles
Amsterdam, noordwaarts richting Hoorn.
de Coster een reis uit Brussel naar Nederland.
Maar voordat de paarden de schuiten door
Hij nam de trein over Antwerpen en Rotter
kaarsrechte vaarten naar hun bestemming
dam naar Amsterdam, maar vond zijn rust pas
trokken, waren er al wagenvoerders en andere
toen hij Amsterdam verlaten had: "Over het
schippers in en rond de stad actief en het laat
Noord-Hollands kanaal vaar ik naar Zaan
zich raden dat die met hun snelle concurrenten
dam. Zo te reizen is bij elke weersgesteldheid
weinig gelukkig waren.
heel wat aangenamer dan vervoerd te worden
in een hok zoals dat waarin de spoorweg u op
Dit boekje telt vier hoofdstukken. In het eerste
sluit."
wordt een beeld geschetst van het vervoer in
Nog mooier was het vervolgtraject naar Broek
de jaren die aan de oprichting van die trek
in Waterland en Monnickendam, met de trek
schuitorganisatie vooraf gingen. Het tweede
schuit. Omdat zijn lezers mogelijk niet zo ver
beschrijft de komst van de trekschuit en het sa
trouwd waren met dit vervoermiddel, legde
menwerkingsverband dat de magistraten van
hij het principe uit: een schuit, "(...) die voort
Amsterdam, Hoorn, Monnickendam, Purmegesleept wordt door een paard, waarop een
rend en Edam met elkaar opzetten om een be
kind zit dat meestal zeer levenslustig is. De
ter reizigersvervoer tussen hun steden moge
trekschuit is iets langer dan een vissersboot,
lijk te maken.
maar zijn kajuit is veel groter. Hierin schuilt
men als het regent. Als er veel
passagiers zijn, is men overigens
bij alle soorten weer genood
zaakt in deze kleine kast plaats te
nemen, want dan is er voor of
/
achter nauwelijks plaats.
Maar in elk geval zitten, bij
mooi weer, de mannen bovenop
de kajuit: het is de imperiaal van
i&ai&g
deze waterdiligence. Ik zie niet
neer op de trekschuit: hij heeft
dit voordeel, dat men er niet
heen en weer gegooid wordt,
zoals in de zware rijtuigen
waarvan de wielen schreeuwen
metjagerenpaard,begin19 eeuiv.C.C.Fuchs
als het bergop gaat en kreunen Trekschuit
als men bergafwaarts rijdt -in
In het derde hoofdstuk komt het verval van
tegendeel, hij glijdt zo zacht over het water,
het Noorderkwartier ter sprake. Het vond
dat men, als men de ogen sluit, kan wanen in
zijn dieptepunt in 'de Franse tijd', ontwricht
een droom voort te zweven."
te het leven van duizenden mensen in Water
land en bracht ook de schippers tot wanhoop.
Dit boekje vertelt iets over het oudste (open
In hoofdstuk vier kondigt de moderne tijd
baar) vervoer in en rond Edam en belicht daar
zich aan. De stoomboten, de treinen en trams
bij met name de opkomst en ondergang van de
maakten van de trekschuit een ouderwets
trekschuitorganisatie die vijf steden in 1660
vervoermiddel, slechts gebruikt door hen die
opzetten, "ten gerijff van de reisende man".
veel tijd en weinig geld hadden of er een toe
Meer dan tweehonderd jaar lang waren de
ristisch uitstapje mee wilden maken.
trekschuiten voor de inwoners van Waterland
de belangrijkste vorm van openbaar vervoer.
1 De Coster,Zijnevrouwzetbloedzuigers,
p. 45
Duizenden inwoners van Edam hebben ermee
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landkaarten zijn fascinerend. Ze
bieden een schat aan informatie, maar
ze zetten je ook aan het denken. Ie
mand schreef eens: "Weinig landkaarten zijn
zo populair als die van Hollands Noorder
kwartier omstreeks 1300. Dat kaartbeeld,
waarin het tegenwoordige Noord-Holland al
leen met moeite te herkennen is, heeft een
zeggingskracht die sterker is dan duizenden
woorden. De verhouding tussen water en
land lijkt volkomen zoek. Menigeen bekruipt
een gevoel van intens medelijden met de ar
me mensen die in zo'n ellendig land moesten
leven."
Een andere kaart, de beroemde landkaart van
Joost Jansz Beeldsnijder (ca. 1570), roept
soortgelijke gevoelens op. We zien zee aan al
le kanten, uitgestrekte meren, ontelbare poe
len, plassen, vaarten, geulen en sloten. Een
nat, laag land, praktisch boomloos, waar de
wind vrij spel had.
Ieder onderzoek begint met verwondering en
met een aantal vragen, waarvan de antwoor
den weer nieuwe vragen oproepen. Hoe liet,
een paar honderd jaar geleden, iemand zich
zelf of zijn goederen in dat natte gebied ver
voeren? Ging alles per schuit? Waren er ook
wegen die stevig en breed genoeg waren om
er een postkoets overheen te laten rijden?
Hoe bracht een Purmerendse koopman in
1600 zijn waren naar Amsterdam en wat wa
ren de reismogelijkheden voor de Edamse
burgemeester die met enige spoed naar
Hoorn moest?
Edam
We zoomen in op een klein Zuiderzeestadje,
rond 1600, ergens op de rand van de kaart
van Beeldsnijder. In 1561 telde de stad onge
veer 4000 inwoners en 806 huizen; tussen
1561 en 1569 werden er nog 90 huizen bijge
bouwd. De groei van de stad stagneerde in de
beginjaren van de Opstand, het huizenaantal
daalde van 900 naar 715 (in 1584).
Edam was een bedrijvige stad. In het begin
van de zeventiende eeuw telde het zes tot

Amjlerdamnu meer en meer naderende ont
moeten wy de Stad EDAM, of eigentlyk Tdam,
de vierde in Rang onder de Noordhollandfche
Steden , welken Item in Staat hebben. Zy legt
vier uureu gaans Welt waards van Hoorn, een
uur van Monnikendam,vier uuren van Amjler
dam, en een groot uur van Purmerend,paaien
de digt aan de Zuiderzee, of aldaar ook wel
de Goudzee genaamd. De Stad is niet groot ,
maar uit de natuur llerk , en moeit eertyds te
gen de Vriefen , Gelderfchen , en Stichtfchen
bebolwerkt worden ; krygende. haare eerfte
Toorens en Poorten in 't Jaar 1325, waardoor
zy van vooren met de Zee en van achteren door
het Purmer-Meir gedekt was, welk Water
tegenwoordig een. fchoone weelige Polder, en
zoodanig bedykt is met een vallen Dyk , als
meer andere Meiren , dat men zou durven gelooven , dat deflelfs Dyken (ingeval van Door
breken der Zeedyken , ) zouden kunnen bellaan ,
en hunne ryke Polders als Eilanden bewaren.
Deeze Stad heeft eertyds in de Burgerkrygen
nu en dan de Party , die meefler was in Hoorn
en Amjlerdam,moeten volgen, en dan lyden na
de Gevallen. Hare Burgers hebben zich altoos
in dergelyke Onluften dapperlyk gekweeten en
veel Roem verworven.
De Hout- en Kaashandel, de Scheepstimmering, het varen op de groote en kleine Visfchery, het vilTchen op de Zuiderzee, en het
weiden van zeer vette Beeften, zyn alhier de
voornaamlte Bezigheden der Inwoonderen , waar
door zy rykelyk beltaan kunnen. Het Stad
huis van buiten en binnen zeer cierlyk ge
bouwd, en de Groote Kerk zyn wel waardig
om te bezichtigen , als mede de ruime Scheeps
timmerwerven. Óp Amflerdamvaart van hier
alle Morgen een Jaagmarktfchuit ; anders kun
nen de Rcifigers met de Schuit van Hoornover
Monnikendam
en het Dorp Buikjlootderwaarts
komen. Op Hoornvaaren alle Dagen 4 Schui
ten Zomers en Winters. Op Monnikendam
alle
Dagen 6 Schuiten Zomers en Winters. Op
Enkhuyfenen Medenblikreisd men over Hoorn,
eerll met de Trekfchuit naar deze Stad , en van
daar met de Wagens , gelyk wy voorheen ge
meld hebben. Op Alkmaar met de gewoone
Jaagfchuit van Hoorn.

NieuweGeographische
Nederlandsche
Reise-enZakatlas,1773
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acht gerenommeerde bierbrouwerijen. De
wekelijkse donderdag-markt werd door ve
len uit de wijde omgeving bezocht. De stad
bezat een kaasmarkt, een druk bezochte vee
markt, twee lakenfabrieken, linnenweverijen,
een dertigtal grote en kleine scheepstimmer
werven, touwbanen en touwslagerijen. "Als
een bewijs van de groote bedrijvigheid op die
werven, vinden wij aangeteekend, dat aldaar
van 1579 tot 1620, achttien zoutschepen en
tien koopvaardijschepen werden afgetim
merd. De menigte werklieden was zoo groot
dat de beide Oosterbruggen tusschen elf en
twaalf ure niet mogten worden opgehaald,
teneinde hun in het huiswaarts keeren niet
hinderlijk te zijn."
De houthandel was belangrijk, de stad telde
meer dan twintig losplaatsen, en verder wa
ren er een tiental zoutketen en drie of vier
traankokerijen. De droogmaking van de
Beemster (1612) en Purmer (1622) had een
grotere drukte op de markten tot gevolg.
In de walvisvaart, met name op Groenland,
vonden vele Edammers emplooi. Velen na
men aandelen in de Groenlandsche compag
nie en waren betrokken bij de uitrusting van
walvisvaarders.

Ook de oprichting van de VOC (1602)en WIC
(1621) bracht reuring op de Edamse scheeps
werven, velen in de stad profiteerden van de
uitrusting en bevoorrading van in Edam ge
bouwde schepen. De magistraten besteedden
aandacht aan de toegankelijkheid van de stad
en de bereikbaarheid van de haven; al in 1614
waren de voornaamste straten van Edam van
klinkers voorzien. Ook het Westerbuiten, de
toegang tot de in 1622 drooggemalen Purmer,
werd in 1628 een klinkerweg.
Omdat de stedelijke schatkist goed gevuld
was, besloot de vroedschap ook in de jaren
dertig en veertig met enige regelmaat tot ver
beteringen in de bestrating van de stad, wer
den vaste bruggen door klapbruggen vervan
gen. Ook kwamen er plannen, toen de binnen
landse en buitenlandse scheepvaart steeds
meer toenam, om aan de noordzijde van het
Oorgat twee grote havenkommen te maken.
Die plannen werden overigens in die jaren niet
tot uitvoering gebracht. In 1646 werd bij de
Zuidoosterpoort een nieuwe kolk gegraven
om de talrijke met hout geladen schepen een
vrije lig- en losplaats te bezorgen.
Halverwege de zeventiende eeuw was Edam
een bloeiende stad. De 1250 huizen, vele

DeentreevandestadEdamvanafdePurmerzijde.Linksde Wester-,Purmer-ofMiddeliërPoort,rechtsdeMonnickendammer
Poort.Eentrekschuitligtaangemeerd
bijhetcommieshuisje;
metdebelwerdendeafvaartenvande
schuitenaangekondigd.
H. Tavenier,
waterverftekening,
ca. 1790.
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Over wegen, waterwegen en oude veren
scheepstimmerwerven, houtwallen, lijnba
nen en zoutketen waren de getuigen van een
economisch succesverhaal.
De wilde vaart
Op welke wijze stonden de bewoners van
Edam in verbinding met de wereld buiten hun
stadsmuren? Wie niet te ver te reizen had in de
zestiende, zeventiende eeuw in Waterland,
koos ongetwijfeld voor de meest eenvoudige
wijze van verplaatsing: hij ging te voet, want
ondanks al dat water waren er voldoende klei
ne weggetjes en dijkjes om van de ene stad
naar de andere te gaan. Wie ook nog groot of
klein vrachtgoed te verplaatsen had, moest
zoeken naar andere middelen, een schuit, een
wagen.
Een koopman was vroeger voor het transport
van zijn goederen vooral op zichzelf en zijn ei
gen inventiviteit aangewezen. Hij vervoerde
aanvankelijk zijn koopwaar zelf, maar al in de
dertiende eeuw waren er mensen die zich be
roepsmatig bezig hielden met het vervoer van
goederen voor anderen. Over land met paard
en wagen, maar vooral over water. Er is weinig
fantasie voor nodig om te bedenken dat zulke
schippers ook mensen overbrachten.
Schippers uit een bepaalde stad voeren oor
spronkelijk op onbepaalde tijden naar ver
schillende plaatsen en vertrokken weer als zij
lading genoeg hadden. Onzekerheid was
daarbij troef; onzekerheid voor de koopman,
die niet wist hoe snel hij zijn handel op de ge
wenste plaats zou kunnen krijgen; onzeker
heid ook voor de schipper die niet wist wat de
dag van morgen hem brengen zou. Als het
gaat om het transporteren van mensen en goe
deren, is de wilde vaart stellig de oudste vorm
van vervoer over water geweest.
De invoering van geregelde markten in be
paalde plaatsen markeert het begin van een
tweede episode in de historie van dit vervoer:
er begonnen, op regelmatige tijden, markt
schepen te varen of wagendiensten te rijden.
Wegen
Voor iemand die vroeger in het waterrijke Wa
terland iets wilde vervoeren was iedere reis
een hele onderneming. Tot halverwege de ze
ventiende eeuw was een stad als Purmerend
voor zijn verbinding met Amsterdam voorna
melijk aangewezen op een weggetje van tien

voeten breed dat over Purmerland en Lands
meer naar Buiksloot leidde. Pogingen van de
stadsbestuurders om deze weg ook voor
zwaarder vervoer geschikt te maken, stuitten
op verzet van de magistraten van Edam en
Monnickendam, die waarschijnlijk de vrees
koesterden dat een goede verbindingsweg
naar Purmerend de handel op deze stad zou
stimuleren. Toch kreeg Purmerend de toestem
ming voor het opknappen van de weg naar
Buiksloot, al was die verbetering niet van dien
aard dat de weg voortaan door zware wagens
bereden kon worden.
Edam en Monnickendam waren al in 1593met
elkaar in gesprek over de aanleg van een goe
de verbindingsweg. Op 25 juli 1608 sloten de
twee steden met een aantal particuliere partici
panten een overeenkomst voor de aanleg van
een wagenweg van Edam over Monnicken
dam naar de "Hoogendijck recht over Amster
dam". Ook noordwaarts kon er gereden wor
den; de wagenweg, "bequam om met Wagen
en Paerden te passeren door Waterlandt naer
Monnickendam ende Edam", liep door tot
Hoorn. Monnickendam maakte in 1632 veel
werk van de aanleg van een trekvaart en een
(verbrede) wagenweg naar Broek in Water
land.
De landwegen zijn zeker niet onbelangrijk ge
weest voor het Waterlandse vracht- en perso
nenvervoer. Al in de zestiende eeuw werden
op verschillende plaatsen wagenveren geëx
ploiteerd en ook in de rekeningen van burge
meesters en vroedschappen is meer dan eens
sprake van ingehuurde voerlui die met paard
en wagen richting Alkmaar, Hoorn of Buik
sloot trokken.
Wagenveer
Ook in Edam bestond zo'n wagenveer onder
stedelijk toezicht. Rond 1650 hadden de wa
genvoerders hun vertrekplaats "aan en om
trent de Westerpoorten", in de nabijheid waar
van zij ook hun stalling en paardenweide
moesten hebben, zodat zij binnen een half uur
nadat een wagen gehuurd was, ook daadwer
kelijk konden vertrekken. Een commissaris
hield toezicht op de gang van zaken; de voer
lui waren hem voor iedere vervoerde vracht
een stuiver schuldig.
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Dat toezicht was niet overbodig, want de ver
deling van de verworven ritten gebeurde op
een bijzondere manier. Als iemand een vervoersopdracht had gekregen, meldde hij zich
bij de Westerpoort en liet daar, ten overstaan
van de commissaris, de klok "deppen". De an
dere voerlui spoedden zich daarop naar de
poort en begonnen vervolgens te dobbelen om
de vracht. Alleen als een voerman door ie
mand om een speciale reden persoonlijk bena
derd was voor het uitvoeren van een rit, mocht
de loting achterwege blijven.
Wie meent dat we hier met een curieuze fol
kloristische traditie te maken hebben, heeft
niet helemaal gelijk. Bij verschillende gildeachtige organisaties die zich met het vervoe
ren van goederen of met ander ambachtelijk
werk bezig hielden, komt men dit soort loterij
en tegen. Ook de Edammer "jagers", die ver
derop nog ter sprake komen, verdeelden op
deze wijze de beurten.
De "Provisionele keur" waarin dit soort zaken
geregeld werd, bevat nog een aantal wonder
lijke regels die een licht werpen op de handel
en wandel van de voerlieden. Naast de gebrui
kelijke sancties op het "dronken drinken" en
het kwalijk bejegenen van collega's en passa
giers, bevat de keur de nadrukkelijke vermel
ding dat het verboden is de wagens, koetsen
en karossen van de "Eleerschappen, ofte ande
re voerlieden" te plunderen en stro of gereed
schappen te stelen.
Ook in het verduisteren van de eigendommen
van de passagiers werd door de keur voorzien.
Wie moedwillig of dronken de wagen van een
ander omver reed, kon rekenen op een boete
van achttien gulden en moest de aangerichte
schade vergoeden. Wie andermans
wagen
"ombedachtelijk"
omwierp of in het water
smeet, stond een boete van vijf gulden en een
schorsing te wachten.
De Edammer voerlui bereisden met hun wa
gens een flink gebied. De tarieflijst vermeldt
dat er gereden werd op Monnickendam,
Buiksloot en Purmerend, op Hoorn, Enkhui
zen en Medemblik, op Alkmaar, De Rijp en
Den Helder. Er was een zomer- en een wintertarief. Ondanks de slechte gesteldheid van de
wegen werd er ook na zonsondergang
gere
den, al gingen de vervoersprijzen
dan wel
met een kwart omhoog.
10
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Over wegen, waterwegen

Erg goedkoop was zo'n rit overigens niet.
Wie met de kar naar Buiksloot wilde reizen
was 1 gulden en 16 stuivers kwijt. Het was
verstandig om zo'n tocht met z'n tweeën te
doen, want dat maakte voor de ritprijs niet
uit. Elke volgende reiziger betaalde 5 stuivers
om op de kar te mogen stappen, meer dan
acht personen konden er niet mee. Kinderen
reisden voor half geld, de hele kleintjes moch
ten gratis mee, mits ze op schoot genomen
werden.

j)
W

"Mannenin het bezit van een of meerpaarden en een
wagendie daarmeein hun levensonderhoudprobeerden
te voorzien."-Breugel,span paarden, circa 1564.

Sleepdienst
Nauw verbonden aan het wagenveer was een
andere vorm van dienstverlening die de stad
bood. In Edam functioneerde een soort sleep
dienst voor "schuijten, schepen ende buysen". Dat slepen werd gedaan door een aantal
"jagers" voor wie de magistraten van de stad
in 1649 een reglement opstelden. Zij die zich
bezig hielden met het jagen van de schuiten,
moesten ingezetenen van de stad zijn, de be
schikking hebben over minimaal één paard
(wie de grotere buizen wilde trekken, moest
er zelfs twee hebben), met een "bequaeme
weijde ende stallinge".
Net als de wagenvoerders
die hierboven al
ter sprake kwamen, verdeelden de jagers de
opdrachten die zij hadden weten te krijgen,
door loting. Als een van de jagers bij een

schipper een sleeporder
had verworven,
moest hij zich naar het verzamelpunt voor het
huis van de commissaris begeven, even bui
ten de Middeliër poort. Daarbij moest hij
door luid en duidelijk
"smack, smack,
smack" te roepen aan de anderen kenbaar
maken dat zij met elkaar moesten "smacken"
om de opdracht: zij dobbelden met elkaar om
te bepalen wie de sleepklus mocht uitvoeren.
De ordonnantie voor de Edammer jagers in
formeert ons nog over enige spelregels. Wie
zich niet snel genoeg naar de "smackplaats"
had begeven en daar arriveerde nadat het
dobbelen was begonnen, had zijn kans ver
speeld. Mocht er bij het spelen "krackeel of
twiste" ontstaan, dan trad de door de burge
meester aangestelde commissaris van de ja
gers als scheidsrechter op. Deze commissaris
was overigens dezelfde als de commissaris
van de voerlui: rond 1650 was dat Jan Claasz
van Bodegrave, wagenmaker van beroep.
Kort na het opstellen van de eerste ordonnan
tie werden enkele regels wat bijgesteld. Daar
bij werd onder andere de ontmoetingsplaats
van de jagers verplaatst naar de Monnickendammer poort; het luidkeels roepen dat er
"gesmackt" moest worden, kon afgeschaft
worden. Voortaan werd door het luiden van
het bij deze poort geplaatste "poortclockje"
kenbaar gemaakt dat er om lading gedobbeld
moest worden. Omdat ook de Edammer
voerlui hier om de beurten lootten, zal het er
bij de stadspoorten regelmatig 'geanimeerd'
aan toe zijn gegaan. De veronderstelling
lijkt
niet al te wild dat de jagers van de schuiten en
de wagenvoerders dezelfden waren. Mannen
in het bezit van een of meer paarden en een
wagen, die daarmee in hun levensonderhoud
probeerden te voorzien.
De Edammer jagers trokken de schuiten tot
ver in Waterland. Ze gingen naar Middelie,
naar Purmerend, tot aan de Where, naar IIpendam en Buiksloot. Voor allerlei soorten
schuiten en schepen bevat hun tarieflijst de
prijzen. Een schipper die zijn buis door twee
paarden naar Purmerend wilde laten slepen,
betaalde daar 2 guldens en 8 stuivers voor.
Wilde hij de klus door vier paarden laten kla
ren, was hij vier guldens kwijt. Voor alle an
dere soorten schepen waren de tarieven lager,
voor het gaffelschip of turfpot, een Rijper
schip, het Alkmaarder veerschip op Enkhui
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zen, de ponden, damschuiten en waterhaalders, de Purmerender veerschuit, de kleinere
"jachjes ofte schuijtjes", de Amsterdamse stei
gerschuiten. Het jagen gebeurde over het al
gemeen met paarden, maar, blijkens een toe
voeging op de keur uit 1671, ook met "jach
ten", zeilschuiten.
Beurtveren
Waar de handel zich uitbreidt, zijn meer gere
gelde transportverbindingen
nodig. De Am
sterdamse historicus Wagenaar beschrijft de
ze ontwikkeling als volgt:
"De ingezeetenen dier Plaatsen voeren ook,
veeltyds, met hunne eigene vaartuigen, op
Amsterdam. Men voerde eikanderen, over en
weder, toe, 't gene, in elke Plaatse, viel, of ge
maakt werdt. (...) In 't eerst geschiedde dit
vaaren, over en weder, op onbepaalde tyden.
Doch, door den tyd, werden 'er, op de meeste
Binnenlandsche Plaatsen, die aan de Zee, aan
de Rivieren, of aan Binnenwaters, geleegen
waren, Veeren opgeregt, welken, op bepaalde
tyden, door een' of meer Schippers, over en
weeder, bevaaren werden."
Aanvankelijk was er van de kant van de
kooplieden enig verzet tegen de oprichting
van de beurtveren, omdat ze nu door de over
heid gedwongen werden hun waren met een
bepaalde schipper te versturen, maar zij be
merkten toch spoedig dat het nieuwe systeem
sneller werkte.
Beurtschepen kunnen beschouwd worden als
de oudste vormen van openbaar vervoer. Ie
dere handelaar of reiziger kon er op rekenen
dat er op vastgestelde tijden en plaatsen een
vervoermiddel voor hem klaar lag. De tarie
ven waren gereglementeerd en ook bij weinig
lading werd er gevaren. De schippers hadden
zich te houden aan de regels die de plaatselij
ke overheid hun oplegde, maar wisten zich
verzekerd van het alleenrecht op het vervoer
op hun traject.
Het zal duidelijk zijn dat in een stad waar de
koopmansbelangen
groot waren, het beurtvaartwezen
een factor van betekenis was.
Wagenaar beschrijft hoe Amsterdam al in de
dertiende en vroege veertiende eeuw binnen
landse handel dreef met vele steden en dor
pen. In zijn beschrijving van de veerdiensten
11
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later jaren zouden ook Amsterdamse schip
pers in dit veer gaan participeren. Enkhuizen
had beurtvaart op Hoorn, Medemblik, enkele
plaatsen in Friesland en Amsterdam.
De tweede groep die Wagenaar bespreekt,
zijn die veren waarvoor de stad Amsterdam
geen bijzondere overeenkomsten gesloten
had met de betreffende plaatsen. Wel hadden
de schippers zich te houden aan door de stad
uitgevaardigde keuren en ordonnanties.
Tientallen steden en dorpen waren door mid
del van zulke veren met Amsterdam verbon
den. Boven het IJ waren dat o.a. Broek in Wa
terland, Buiksloot, Edam, Medemblik, Monnickendam, Oostzaan, Purmerend, Westzaan
en Zaandam.
Het gaat bij deze veren bijna steeds om 'een
zijdige' veren: de schippers van de plaatsen
waartussen het veer bestond, voeren niet in
een systeem van beurten over en weer, maar
waren aangesteld door hun stads- of dorps
bestuur en hadden toestemming om, bijvoor
beeld op bepaalde marktdagen, de stad aan te
doen.

Beurtschip.Tekening
G. Groenewegen,
ca.1780.
die van en naar Amsterdam het vervoer van
mensen en goederen voor hun rekening na
men, onderscheidt Wagenaar drie soorten ve
ren.
Drie soorten veren
De belangrijkste groep in Wagenaars driede
ling wordt gevormd door de veren waarvoor
Amsterdam met andere steden en dorpen
overeenkomsten gesloten had. In die over
eenkomsten werd onder meer vastgelegd
hoeveel schippers van beide steden de ver
binding tussen de steden mochten onderhou
den, welke tarieven zouden gelden voor het
vervoer van personen en goederen en waar
de ligplaatsen van de schepen waren. Zulke
veren waren er boven het IJ met o.a. Alkmaar,
Durgerdam, Enkhuizen en Eloorn.
De schippers werden aangesteld door hun
stadsbestuur, de Amsterdamse schippers
12

moesten gildenbroeders zijn van het "groot of
klein Binnenlandsvaarders Gilde" en hadden
een borgsom te storten omdat zij vaak met
kostbare lading onderweg waren. Er waren
toezichthoudende commissarissen wier taak
het was "van alles wat aan 't Veer gebragt
wordt, en van de naamen der genen, door en
aan welken, de goederen worden afgezon
den, naauwkeurige aantekening te houden;
waarvoor hun, door den afzender, van elke
party een stuiver betaald wordt."
Tussen Amsterdam en Hoorn bestond al in de
zestiende eeuw een "geregeld Buitenveer".
Het veer werd bevaren door Hoomse schip
pers. In Amsterdam hadden ze hun ligplaats
aanvankelijk bij het 'Bothuisje'; vanaf 1687 la
gen ze aan het Damrak, voor de Kapelsteeg,
vanwaar ze dagelijks afvoeren, een half uur
voor de stad met bomen afgesloten werd. In

Wagenaars derde groep is de meest ongere
gelde. Het gaat om veerdiensten die uitge
voerd werden door schippers die aangesteld
waren door hun stads- of dorpsbestuur en die
van de stad Amsterdam een ligplaats toege
wezen hadden gekregen. In die formulering
is het onderscheid met de tweede groep niet
opvallend. Ook in de praktijk van elke dag
lijkt er weinig verschil tussen het marktschuitenveer van Broek in Waterland, door Wage
naar in de tweede groep ingedeeld, en het
heerlijk veer van Ilpendam en Purmerland,
dat hij in de derde categorie plaatst.
Er waren veel van dit soort veerdiensten,
maar Wagenaar noemt ze "niet van zo veel
aanbelang, dat zy eene uitvoerige beschryving vereischen." Hij volstaat met een over
zicht van de ligplaatsen van de schuiten. "In
het Damrak of Water" meerden o.a. de schui
ten van Kwadijk, Ransdorp en Uitdam. Die
van Nieuwendam en Schellingwoude lagen
bij de Schreierstoren. Langs de Texelse kade
lagen de schuiten van Assendelft en Kwadijk
en langs 'de Haringpakkerij' die van Aker
sloot, Koog, Krommenie, De Rijp, Uitgeest,

Wormer, Wormerveer en Zaandijk. De markt
schuiten van Ilpendam hadden hun ligplaats
"voor de Wieringerstraat".
Waterwegen
Hoewel er in Waterland veel mogelijkheden
waren tot transport over land, zal toch het
verkeer over water van meer betekenis zijn
geweest. Edam en Monnickendam waren ha
vensteden aan de Zuiderzee, die door vele
schepen aangedaan werden.
De verbinding 'buitenom' naar het IJ was
voor Edam van levensbelang, al was zij min
der geschikt bij extreme weersomstandighe
den: bij windstilte of bij harde wind uit de
verkeerde hoek. Dan zochten de schippers
een verbinding 'binnendoor'. Vanuit Edam
konden zij via de Purmer (en later via de Purmerringvaart) Ilpendam bereiken. Via een
sluis bij dit dorp en enkele wateren ten zui
den hiervan konden zij koers zetten naar
Buiksloot. Door de sluis die daar in de Waterlandse zeedijk gemaakt was, was Amsterdam
te bereiken na een korte oversteek van het IJ.
Toch was ook de route 'binnendoor' niet ide
aal, omdat de schippers op enkele belangrijke
knooppunten op moeilijk te nemen hinder
nissen stuitten. De sluis bij Ilpendam, toe
gangspoort tot Waterland, was zo'n barrière.
Een ruime openstelling van deze sluis was in
het belang van handel en scheepvaart, maar
de bestuurders van enkele Waterlandse dor
pen claimden veel overlast te ondervinden
van het water dat bij het schutten Waterland
instroomde. Zij slaagden erin de sluis het
grootste deel van het jaar gesloten te houden,
waardoor de schepen over een naast de sluis
gebouwde overtoom hun weg moesten ver
volgen. Dat de schippers en stadsbestuur
ders over deze tijdrovende obstakels verre
van enthousiast waren, laat zich raden.
Het beurtveer van Edam
Al voor 1590 treffen we in de memorialen van
de burgemeesters en de resolutieboeken van
de vroedschap de sporen aan van een Edams
beurtveer op Amsterdam en Hoorn. In 1586
werd bepaald dat de veerschuit "sall vaeren
bij dage met opganc van de poorten." Ook de
vertrektijden vanuit Amsterdam werden "tot
gerijff van de borgerie" aan regels gebon13
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den." Dat het veer ook 's nachts voer, wordt
duidelijk door de regeling met Claes van Caelis, "poortier" van de stad, de man die verant
woordelijk was voor het afsluiten van de
bruggen en stadspoorten. Geen schip mocht
's nachts zonder de toestemming van de bur
gemeesters de stad in of uit, maar voor de
schippers van de veerschuiten moest hij de
bomen openen. Hij ontving voor die dienst
verlening 16 stuivers per week. Ook de veer
lui van Amsterdam en Alkmaar hadden 's
nachts toegang tot de stad.
Van de oudste schippers weten we weinig meer
dan hun naam. In 1589 komen we Jan Lambertszoon Schuijtevoerder in de boeken tegen,
die zich kennelijk zo misdragen had dat hij voor
"een vemdel jaars", drie maanden, en met on
middellijke ingang geschorst werd; "bij faute
van ongehoorsaemheijt" zou er tegen hem "geprocedeert worden als nae behooren".
Het oudste reglement op dit veer dateert uit
1596.11In deze "Ordonnantie van de Veerluijden", opgesteld "tot gerijff vanden borgeren,
innewoonders ende anderen passanten",
werd vastgelegd welke veertien schippers
voortaan het veer op Amsterdam en Hoorn,
"in ene maetscappe" zouden bevaren. Dat
aantal van veertien was overigens geen abso
lute bovengrens. Ook andere burgers zouden
in het veer mogen varen, mits ze daartoe van
de burgemeesters der stad officieel toestem
ming hadden gekregen.
In het tarief dat de schippers mochten vragen,
werd een opvallend onderscheid gemaakt:
een burger van Edam betaalde voor een
tochtje naar Amsterdam of Hoorn "drie
blancken", een vreemdeling moest "drie stuvers aan veerloon" neertellen.
De schippers waren verplicht "allen nachten,
weder ende wint wesende" te varen, met "bequaeme" schuiten en gereedschappen, maar
ook 's morgens moest er een schuit klaar liggen
om desgewenst naar Amsterdam af te varen.
Een toezichthoudende commissaris was er
nog niet, maar de schippers waren met min
stens veertien man en dat betekende dat er al
tijd twee bij tourbeurt 'thuis' moesten zijn om
een week lang voor het sjouwwerk te zorgen.
Het geld dat ze daarmee verdienden, moch
ten ze zelf houden, bovendien deelden ze in
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de inkomsten die de andere schippers met de
eigenlijke vrachtvaart verdiend hadden. Het
vervoeren van kaas nam waarschijnlijk een
belangrijke plaats in bij het Edammer veer,
want daar waren speciale regels voor opge
steld; het daarmee verdiende geld ging in een
gezamenlijke pot en werd onder alle schip
pers verdeeld.
De schippers van Edam kregen in november
1651 toestemming van de Amsterdamse over
heid hun schuiten aan te meren aan een speci
aal voor hen in orde gemaakte kade "voor de
Hasselaers Steegh". Dat moet dezelfde lig
plaats geweest zijn als die van de marktschui
ten uit Broek in Waterland en Beverwijk, de
Texelse kade. Blijkens enkele klachtenbrieven
hadden de schuiten rond 1747 daar nog
steeds hun ligplaats.
De Texelse kade heet tegenwoordig Prins
Hendrikkade en de Hasselaarssteeg bestaat
nog steeds, naast het Victoria Hotel. Recht te
genover het huidige Centraal Station lagen
vroeger de Edammer veerschuiten.
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Fragmentuit dekaartvanBeeldsnijder:
eenroeibootnadertdestadEdam
Het veer kende al een 'sociaal vangnet'. Bij
overlijden van een schipper ontving de we
duwe een uitkering. Om de hoogte daarvan
vast te stellen, taxeerden enkele onafhankelij
ke deskundigen de waarde van de schuiten
en andere bezittingen van het veer. Zo be
paalden zij de waarde van ieders aandeel in
het veer en op dat bedrag had de weduwe
recht. Bovendien ontving zij een eenmalige
uitkering van fl.25 uit de schipperskas.
Zoals in ieder schippersreglement ontbreken
de strafbepalingen niet: wie zou zondigen te
gen de opgestelde regels zou "vervallen in
den boeten van 3 pont (...)"; wie bij herhaling
door dronkenschap zijn beurt om te varen
zou verzuimen, kreeg een vaarverbod van
twee weken opgelegd en mocht niet delen in
wat de anderen in die periode verdienden.
Op 28 november 1596 werden, ten overstaan
van schout, burgemeesters en schepenen van
de stad, de schuiten verdeeld. Daarbij werd
bepaald welke schippers, in koppels, met de
beschikbare schuiten zouden gaan varen. Het
aantal schippers was intussen gegroeid tot
zestien.

Ieder koppel was verplicht de toebedeelde
schuit goed te onderhouden, voor welk onder
houdswerk het geld gebruikt mocht worden
dat uit de "gemene winst" van de schippers
voortvloeide. Ook de beschikbare "seijlen, rie
men ende haecken" werden verdeeld, de on
derhoudskosten daarvan kwamen voor reke
ning van ieder tweetal schippers. Iedere schuit
had de beschikking over niet minder dan acht
paar roeiriemen: uit andere notities zou blijken
dat de vloot van het oudste Edammer stads
veer in de eerste jaren voornamelijk uit (van
zeilen voorziene) roeiboten bestond.
Al snel kon het sociale vangnet beproefd wor
den. Jacob Jacobsz Jonge Jaep overleed en op
last van de schepenen werd de waarde van het
'bezit' van het veer getaxeerd. Dit bedrag
kwam uit op ongeveer fl.1050en omdat er zes
tien schippers in het veer actief waren, be
droeg ieders aandeel daarin 65 Carolus gul
dens en 12 stuivers.
Dit bedrag moest de nieuwe schipper, Dirck
Vransz, aan de weduwe van Jonge Jaep beta
len, met de fl.25 die in de ordonnantie bepaald
was. Op 15 februari 1597 tekende de weduwe
voor ontvangst.

Nieuwe regels
In de jaren die volgden, zou de ordonnantie
op het veer geregeld vernieuwd worden. Zo
werd in februari 1621 iets zichtbaar van de
droogmaking van het Purmermeer, waaraan
in deze jaren met man en macht gewerkt
werd.
Door die inpoldering werd de vaarroute naar
Amsterdam gewijzigd. Voortaan moesten de
schippers gebruik maken van de Purmerringvaart, wat bij tegenwind of windstilte voor de
nodige complicaties zorgde. Het tiende arti
kel van het nieuwe reglement schreef voor:
"Sullen de veerluijden vaerende op Amster
dam gehouden wesen den Purmer Ringsloot
selffs te trecken, ofte tot haeren coste te laten
trecken, zonder den passagiers te haren
schuyten, t'zij burgers ofte vreemde, daarme
de te belasten."
Nieuw in dit reglement is ook de bepaling dat
één van de schippers steeds op de "kaeij" in
Hoorn en Amsterdam bij de schuiten aanwe
zig moest zijn om de vrachtgoederen en de
brieven in ontvangst te nemen.
Meestal zal de dagelijkse praktijk de aanlei15

14

Trekschuiten

ding geweest zijn om de regels aan te passen
en uit te breiden. Als er in een nieuw regle
ment bepaald wordt dat er niet meer dan
twintig mensen in een open schuit vervoerd
mogen worden, kan men zich voorstellen
welke gebeurtenis aan de wijziging vooraf
ging. Dat geldt ook voor de regel dat een
schipper een vaarverbod van veertien dagen

rond Edam

Over wegen, waterwegen

en oude veren

betaalde een koopman, op de gunstigste tijd,
met de goedkoopste schuit, 1 gulden en 16
stuivers, maar als er zoveel personen op de
kade stonden dat het voor de schipper gunsti
ger was om met iedereen afzonderlijk het "ordinaris vrachtloon" af te rekenen, had hij
daartoe de bevoegdheid. Het reglement bevat
een uitgebreide vrachtlijst van alle denkbare

V

Een schuit gesleeptdoor mensenkracht.Op de tekeninggaat het om een situatie in de buurt van Den Bosch,1572.
krijgt als hij zijn beurt verzuimt waar te ne
men, door dronkenschap, slordigheid of on
willigheid. Met de herkomst van een andere
bepaling wordt ons voorstellingsvermogen
wat zwaarder beproefd: op maandag mocht
er alleen teer of olijfolie vervoerd worden in
een apart daarvoor aangelegde schuit. Eens
moet daar iets heel erg misgegaan zijn. ..
Als we het reglement bekijken dat rond 1633
opgesteld werd, valt vooral op dat de reiziger
uit steeds meer verschillende schuiten kon
kiezen.
De open schuit was het gunstigst in
prijs; wie iets meer beschutting wilde, koos
voor het duurdere
"overdeckte"
model.
Daarvan waren er twee in bedrijf: een oude
en een nieuwe, voor de nieuwe moest weer
wat meer betaald worden. In de wintermaan
den lagen de prijzen wat hoger dan in de zo
mer, wie 's nachts voer, betaalde meer dan
overdag.
Voor de huur van een schuit naar Amsterdam
16

goederen in de meest uiteenlopende verpak
kingen: een "schippont" hennep, een ton bo
ter, een last teer, een vat bier.
Artikel 9 van de ordonnantie van 1633 is bij
zonder. We lazen al eerder dat de veerlui die
op Amsterdam voeren, de verplichting had
den om in de Purmerringvaart,
maar ook el
ders in Waterland, waar dat nodig was hun
schuiten te (laten) trekken, zonder daarmee de
passagiers te belasten. In 1633 werd die bepa
ling aangevuld: daar moest voortaan een
paard voor gebruikt worden. Ook voor die
service mochten zij de passagiers op geen en
kele wijze belasten: noch financieel, noch door
hen in te schakelen bij het sleepwerk. De cre
atieve schipper die bedacht had dat één paard
ook wel twee schuiten tegelijk kon trekken,
werd door het reglement op het juiste spoor
gezet.
Met deze regel hebben we misschien wel het
officiële geboortejaar van de trekschuit in Wa-

De TexelseKade,met zicht op het Paalhuis (links)en de NieuiveBrug, de stenen brug die aan de IJ-kant het Damrak
overspande.Rechtsop de voorgrondhet hoekhuisTexelseKade/Damrak,dat in 1889plaats moestmakenvoorhet
VictoriaHotel. In het Paalhuis werd het paal- ofhavengeldgeïnd; het diende tevensals postkantoorvoorde zeepost.
De Edammerveerschuitenhaddenhun ligplaats aan de TexelseKade,zo ongeveerop het punt waar Abraham Storck
zijn schildersezelplaatste.
SchilderijAbraham Storck,1679
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terland bepaald. Of de Edammers echt de eer
sten waren die in Waterland hun schuiten
door paarden lieten trekken, is niet zeker. De
trekvaart tussen Monnickendam en Broek
kwam in 1633 gereed, hetzelfde jaar als de
hierboven genoemde ordonnantie.
Taxaties
De verschillende ordonnanties geven een
mooi beeld van het reilen en zeilen van het
Edamse vrachtveer, maar minstens even aar
dig zijn de verschillende taxaties die in de
loop der jaren gedaan werden om de waarde
van een plaats in het veer te bepalen. We le
zen daar niet alleen de namen van de schip
pers, maar worden ook geïnformeerd over de
wijzigingen in 'de vloot'.
In 1627 werd in opdracht van de burgemees
ters de taxatie uitgevoerd door drie onpartij-

dige deskundigen: Albert Bartsz, Cornelis
Jansz Schuijtemaecker en Jan Jansz Nelen.
De achttien schippers bezaten met elkaar ne
gen schuiten, zeven daarvan waren "roeijschuijten" (gezamenlijke waarde fl. 1025), ver
der bezaten ze "het scheepje", met een ge
schatte waarde van fl.725 en een iets kleiner
(of ouder) zeilschip, met een wel heel exoti
sche naam: "de Cokedril", waarde fl.600.
Tot het bezit van het veer behoorden verder
een opbergschuur, -"de barch"-, een veerhuisje, een huisje voor de paarden, twee paardensleeën om vracht te verplaatsen en twee
paarden. Met nog wat Tos' materiaal, zeilen,
riemen, haken, een treklijn, kwam de totale
waarde van dit alles op een bedrag van
fl.3072.
Ook deze taxatie werd uitgevoerd om het be
drag te bepalen dat een nieuwe schipper,
1

Dirk Claesz Clomp, moest betalen aan de we
duwe van Dirck Jansz Kieft. Dat bedrag was
overigens aanzienlijk meer dan het 1/18 deel
van fl.3072. Er kwamen altijd nog wel wat
postjes bij en ook een ophoging "vanwege de
burgemeesters". Uiteindelijk betaalde Dirck
Claesz Clomp een bedrag van fl.525 aan de
weduwe Kieft.
In december 1633 werd het veer met twee
schippers uitgebreid, zij brachten een nieuwe
schuit mee, maar moesten ook een bedrag
van fl.450 betalen aan de andere schippers
voor hun aandeel in het veer. Uit de taxatie
die vijf jaar later gedaan werd, valt op te ma
ken dat bijna alle roeiboten intussen vervan
gen zijn door overdekte schuiten en dat het
aantal paarden verdubbeld is tot vier. Tot het
onroerend goed van het veer behoorde een
paardenschuur, een klein huisje bij de sluis in
Ilpendam en een veerhuisje bij de Kwakelbrug.
Enkele huizen op de Schepenmakersdijk, ten
westen van de Doelenstraat, werden be
woond door veerschippers. Een van die hui
zen stond bekend als "tveermans huijsgen",
het werd rond 1620 gesloopt en daarna werd
aan de overkant van de straat, naast de Kwakelbrug een nieuw huisje voor de veerlieden
gebouwd. 15
Tot ver in de negentiende eeuw is het veer
huis van het oude veer hier gevestigd ge
weest. Een kadastrale aanduiding uit 1876
(sectie A, nr. 766) brengt ons naar het huisje
dat ook al op de kaart van Blaeu te zien is.
In de geschiedenis van het Edamse beurtveer
is 1661 een belangrijk jaartal. Maar liefst ze
ventien schippers maakten toen deel uit van
het veer, een flink aantal zou vanaf 1661 zijn
brood op een andere manier gaan verdienen:
met de trekschuiten vervoerden zij vanaf dat
jaar geen vracht meer, maar mensen.

Schepenmakersdijk
nr. 1,hoekDoelenstraat,
devoormalige
herberg'Amsterdam'.Linksvoor:
hetveerhuisje
vanhet
oudeveer.AquarelvanJanPont,1817.
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Andere veren
Er waren meer schippers in Edam actief,
naast die van het oude veer en (later) de trek
schuiten. Een aantal schippers was verenigd
in een gilde, het Binnenlandsvaardersgilde.
In 1656 werd hun gildenbrief,een soort ordon
nantie, veranderd op verzoek van de schip
pers en hun superieuren, de dekens van het

gilde. Gezien de naam van het gilde en en
kele bepalingen uit de gildenbrief, hielden
deze schippers zich bezig met vrachtvervoer
naar enkele binnenlandse steden en dorpen.
In de archieven hebben ze verder weinig spo
ren nagelaten. We komen enkele conflicten te
gen, bijvoorbeeld als ze op Amsterdam voe
ren en daardoor ruzie kregen met hun colle
ga's van het oude beurtveer op die stad. Ook
hebben we wat namen: jaarlijks werden er en
kele overmannen aangesteld en die werden
keurig opgetekend in de boeken.
Of Lambert Jacobsz Slot ook tot dit gilde be
hoorde, is niet bekend. Hij voer in 1665 vanuit
Edam als beurtschipper op Delft, Leiden en
Den Haag. In hetzelfde jaar komen we Pieter
Smuijl tegen als "ordinaris veerman" op Zee
land. In december 1673 kwam hij in conflict
met de burgemeesters van Edam wegens zijn
ongehoorzaamheid, en "veel ongehoorde
woorden". De burgemeesters hadden hem
opdracht gegeven om met zijn schip een aan
tal soldaten vanuit Monnickendam te vervoe
ren, ten dienste van de Prins van Oranje. De
ze opdracht werd "scherpelijck geweijgert en
seer harde tegengesproocken". De burge
meesters traden hard op: ze legden zijn schip
aan de ketting en gaven hem een aantal stevi
ge boetes, waaronder een bedrag van fl.225
ten behoeve van de stadsarmen. Bovendien
moest hij de heren burgemeesters om vergif
fenis smeken en zijn ongehoorzaamheid be
kennen.
Incidenteel komen we in de archieven nog
wat andere veren en veerschippers tegen. Jan
Nanningsz bijvoorbeeld, die in 1687 "ordina
ris veerman" van Edam op Haarlem was, of
Jan Dircksz Swart, die in 1696 door een aantal
Amsterdamse compagnons werd aangesteld
om een veerdienst voor vrachtgoederen van
Edam op Hamburg te verzorgen.
Twee veren bleven tot in de negentiende
eeuw actief: het veer op Alkmaar en "het
Quadijker" veer op Amsterdam.
In mei 1668 werd Jacob IJsbrantsz Brantjes als
vrachtschipper op Purmerend en Alkmaar
aangesteld, maar het veer gaat nog verder te
rug in de tijd, want Brantjes volgde Andries
Egbertsz op. In 1678 nam Jacob Horn het veer
van Brantjes over. In 1845 komen we dit veer
19
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2 Lambooij, Getekendland, p. 8
3 Costerus, De Geschiedenisder Stad Edam,
p. 14-15
4 Aten, 'Als hetgewelt comt...', p. 29
5 Geciteerd in: Fuchs, Beurt- en wagenveren,p. 494
6 Wagenaar, He stuk, IVe deel, He boek p. 493,494
7 Aten, 'Als het gewelt comt...', belicht uitgebreid
de problemen rond de Ilpendammer sluis, p 31
8 Omstreeks 1529moet het beurtveer tussen
Hoorn en Amsterdam de stad Edam aan
gedaan hebben. Boschma, Het Westeindevan
Edam,voetnoot bij p. 33
9 "Memoriaelende Resolutieboeck(...)", p. 124
10 "Memoriaelende Resolutieboeck(.
p. 41
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Over wegen, waterwegen

en oude veren

11 SAW,OA Edam 65 a,fol 134-135
12 Een 'blank' had de waarde van 3 stuiver
(Woordenboek Nederlandsche Taal)
13 SAW,OA Edam 66 b, fol. 146-148
14 SAW,OA Edam 66 c, fol. 71vo.-75
15 Zie ook Boschma, Het Westeindevan Edam, p. 33
16 SAW,OA Edam 44 a, fol. 50vo-52vo; het schip
persgilde wordt al in 1650 genoemd: OA Edam
65 e, fol. 2
17 SAW,NA Edam 80, 19/2/1845; NA Edam se
cretarie 1925-1930,doos 15-2,nr. 1542 (1852)
18 SAW,OA Edam 66 e, p. 165 e.v., 19/2/1675
19 SAW,OA Edam 66 k, fol. 51 (aanstelling) en 59
(conflict)

Damschuit voor de haven van Enkhuizen. Veelveerdienstentussen Amsterdam,de Zaanstreeken de kopvan NoordHolland werden met damschuitenuitgevoerd.Blijkensde transportaktesin het oud-rechterlijkarchiefvan Edam be
schiktenookverschillendeEdamseschippersover zulkeschuiten. Ze waren tot vijftig voet lang, met een breedtevan
12 voeten werdengebruikt voorpersonen-en vrachtvervoer.TekeningPieter ldserts, ca. 1760.

nog steeds in de boeken tegen. Adrianus de
Vries en Pieter Pool verzorgden het om beur
ten, voor gemeenschappelijke
rekening. In
1852 werd Teunis van Essen de partner van
Pool. De geschatte jaarlijkse opbrengst be
droeg voor beide schippers (schoon) zo'n
fl.250. 17
Het "Quadijker veer" op Amsterdam viel on
der de jurisdictie van Edam, de burgemees
ters der stad moesten hun goedkeuring hech
ten aan de aanstelling van de schippers en
aan de vaarreglementen.
De oudste ordon
nantie op dit veer is van 1675. De tarieflijst
duidt op personenvervoer,
maar vooral op
het transport
van vee en vracht. "Een
mensch" betaalde 7 stuivers voor een retour
20

tje Amsterdam, kinderen beneden de veertien
jaar reisden voor half geld. Het overvaren van
een "koebeest" kostte de veehouder 20 stui
vers, ongetwijfeld een enkele reis. Tot wan
neer dit veer in de vaart is gebleven, valt
moeilijk te zeggen. In 1790 werd Laurens
Duym nog als veerschipper van Kwadijk op
Amsterdam aangesteld, maar hij lag zwaar
onder vuur van zijn 'collega's' van het Edam
se vrachtveer. Amsterdamse joden en andere
veehandelaars zouden met hem een deal ge
sloten hebben om, tegen verlaagde prijzen,
hun op de markt gekochte vee naar Amster
dam over te brengen. Ze zouden hem, als te
genprestatie,
geholpen hebben bij de aan
koop van zijn veer.
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Het eerste kanaal dat in de Republiek speci
aal voor een verbetering van het personen
vervoer gegraven werd, was een praktisch
kaarsrechte
vaart tussen Amsterdam
en
Haarlem; hij kwam in 1632 gereed. De steden
hadden vooral een veilig en meer comforta
bel alternatief voor de zeilroute over Spaarne
en I] voor ogen. Het bleek een voltreffer. Ter
wijl de aanleg nog gaande was, werden de
eerste schuiten al door de vaart getrokken,
met menskracht. Toen er paarden ingezet
werden, ontdekte het grote publiek pas echt
de unieke mogelijkheden van de trekschuit
als vervoermiddel.
De trekschuiten waren vooral bedoeld voor
personenvervoer.
Zware vracht ging als van
ouds over Spaarne en IJ, een regeling die
vooral door Haarlem in de overeenkomst in
gebracht was, omdat de stad veel tolinkomsten genoot van deze verbinding 'buitenom'.
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de jaren dertig en veertig van de zeven
tiende eeuw woedde in de Republiek een
ware trekschuitkoorts. Tussen vele steden
werden trekvaarten en jaagpaden aangelegd,
aanvankelijk vooral in Holland, maar al snel
ook in Groningen en Friesland. Het waren ja
ren waarin, met name in de steden, de bevol
king snel groeide en de economie bloeide als
nooit tevoren. Met die groei nam ook de be
hoefte aan een verbeterde
interstedelijke
communicatie toe.
Er bestonden voor die tijd al uitgebreide trans
portmogelijkheden in de lage landen, maar uit
verschillende octrooiaanvragen voor de aan
leg van trekvaarten blijkt wat er aan de be
staande weg- en waterverbindingen
schortte.
Ze waren tijdrovend, weinig comfortabel en
niet echt betrouwbaar. Wie aan boord ging van
een beurtschip of plaats nam in de postkoets,
was er niet zeker van wanneer hij zijn reisdoel
zou bereiken, maar wist wel dat de elementen
Dokkum
en de slechte wegen zijn reis tot een barre ex
peditie konden maken.
De steden die in deze jaren bij de
Staten van Holland toestem
ming vroegen voor de aan
swaid
Sneek
leg van wegen en vaarten,
Work kim
hadden nog iets anders
Staveren
voor ogen. Zij verwacht
Lemmer
ten dat een verbetering
van infrastructuur
en
reismogelijkheden een
impuls zou betekenen
Kampen
voor de handel en de
welvaart in hun ste
den.
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ReiswegentusschenAmsterdam,Alkmaar,De Helder,Hoorn, Enkhuizenen Medemblik,ongedateerd.
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Het trekvaarten-netwerkna 1665
(Uit: ]. de Vries,Barges& Capitalism)
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Trekschuiten rond Edam
Het succes van de verbinding, niet alleen blij
kend uit de grote reizigersaantallen, maar ook
uit de gelden die hierdoor in de stadskassen
vloeiden, moet andere steden gestimuleerd
hebben.
Binnen enkele decennia groeide in de Neder
landen een web van wegen en vaarten dat de
belangrijkste steden met elkaar verbond. 20
Ook in Waterland kwam halverwege de zeven
tiende eeuw, na veel onderling geruzie en ette
lijke compromissen, een stelsel van wegen en
vaarten gereed, dat de communicatiemogelijk
heden aanzienlijk zou verbeteren. De aanleg
van dit netwerk had als belangrijkste doel het
opzetten van een trekschuitendienst tussen
Amsterdam, Hoorn en de drie Waterlandse ste
den: Purmerend, Monnickendam en Edam.
Op het zuidelijkste puntje van de Volewijk,een
in het IJ uitstekende landtong, lag het begin
van het vaartenstelsel. Vanaf dit punt werd een
"schuytenweg" gegraven naar Buiksloot aan
de Waterlandse Dijk.
Vanaf Buiksloot werd de bestaande vaart ge
bruikt naar 't Schouw, in de westhoek van de
Broekermeer. Vanaf dit punt werden twee

De trekschuit in Waterland

vaarten gegraven. Eén liep langs Watergang
en Ilpendam naar Purmerend. Trekpaard en
passagiers voor deze richting moesten bij
't Schouw overgezet worden.
In Purmerend moesten passagiers die verder
wilden reizen, uitstappen bij de Amsterdamse
Poort en door de stad naar de Beemsterpoort
lopen. Hier vertrok de schuit naar Hoorn, die
gebruik maakte van de Beemsterringvaart.
Vanaf de Oosthuizer Meelmolen werd een
nieuwe trekvaart geconstrueerd, met een wa
genweg ernaast, "door de Beets tot aan den
Oudendijk". Daar moesten reizigers voor
Hoorn opnieuw uitstappen en van schuit ver
wisselen. Vanaf Oudendijk liep het traject via
Scharwoude (aansluiting op de trekschuitver
binding Hoorn-Alkmaar) naar Hoom.
Een tweede vaart liep vanaf 't Schouw oost
waarts langs het bedijkte Broekermeer naar
Broek in Waterland en vandaar naar Monnic
kendam. Van Monnickendam ging de vaart
naar Edam en zo verder door de Zeevang via
Oosthuizen en Oudendijk richting Hoom. La
ten we dat traject eens wat nader analyseren.

Noordt
Me (f.

Opdezekaartis hettrajectvanafDeSlochter(rechtsonder)
overBroek(midden)en Monnickendam
, richtingEdamte
herkennen,
ƒ.ƒ.Dou,KaartvanhetHoog-heemraadschap
vande Uytwaterende
Sluysen,1680,uitgave1745.

HetTolhuisaanhetI], metdevaartnaarBuiksloot,
gezienvanuitAmsterdam,
ca. 1665.

Van 't Schouw naar Monnickendam
In de richting Monnickendam voeren de
schuiten vanaf 't Schouw door het westelijk
deel van de ringvaart van de Broekermeer tot
aan Broek in Waterland. Vanaf hier werd een
trekvaart naar Monnickendam gegraven; er
naast werd een jaagpad aangelegd.
Door een slepend conflict dat hierover in de
achttiende eeuw ontstond, worden we geïn
formeerd over de ligplaats van de schuiten in
Monnickendam. De steigers lagen even bui
ten de Noorderpoort, aan de kant van het
Stinkevuyl, en hadden een lengte van 205
voeten, ze waren 4 voeten breed en 3 voeten
hoog (een voet had een lengte van ca. 30 cm.).
De Noorderpoort lag aan de uitvalsweg naar
Edam.
De schuiten uit de richting Amsterdam kwa

men aan de zuidwestkant de stad binnen, en
hadden daar een aanlegsteiger bij de Nieuwe
Poort, in de nabijheid van de Grote Kerk.
Net als Edam en Purmerend had ook Monnic
kendam een 'oud' vrachtveer en de toezicht
houder daarop, de commissaris, was ook de
commissaris van het trekschuitenveer. Als de
jaagschuiten van de vijf steden arriveerden of
vertrokken, moest hij zich naar de Noorder
poort begeven om de zaak in de gaten te hou
den.
De schuiten met bestemming Amsterdam voe
ren door Monnickendam van de Noorderpoort
naar de Nieuwe Poort en de commissaris
moest meevaren om te zien of alles goed ver
liep en een telling te maken van de reizigers.
De commissaris woonde in het veerhuis en
25
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strekking van het Westerbuiten tot aan de Wes
terpoort "zuiver te houden van gras en andere
migten."
Van de Westerpoort naar Oosthuizen
Vandaar konden de schuiten buitenom door de
noordelijke stadssingels naar de Noorderpoort.
Hier begon de trekvaart naar Hoorn, die in een
mooie rechte lijn door de Zeevang-polder naar
de Oosthuizer Meelmolen liep, waar de trajec
ten uit Purmerend en Edam samenkwamen.

Edarn,fragment uit de kaart van Blaeu,ca. 1665. Weherkenneno.a. de trekvaart, die vanaf de Purmerringvaart naar
de stad geleid is.
dat is in alle jaren dat het vijfstedenveer be
stond, steeds op dezelfde plaats gevestigd ge
weest: op de Oudezijds Burgwal, hoek Wa
genpad (Kermergracht). In zijn veerhuis was
hij ook belast met de organisatie van het post
vervoer.
Van Monnickendam naar Edam
Vanaf Monnickendam werd een vaart gegra
ven naar de ringvaart van de Purmer. Even
buiten Monnickendam werd een tolhek ge
plaatst "omtrent het Zedergat".
De trekschuiten volgden de ringvaart bijna tot
Edam; een vaart leidde vanaf de ringvaart naar
de stad.
Over de jaagweg kon men door de Monnickendammer Poort de stad in. Op de omslag van dit
boekje is die entree te zien. Vaart men onder het
hoge bruggetje door (links, op de achterkant
van de omslag) dan komt men in de vaart langs
het Westerbuiten. Achter de ophaalbrug ligt de
Schepenmakersdijk.
Op veel afbeeldingen van de Westerpoort (ook:
26

Middeliër Poort en Purmerpoort) is ook het
'commieshuisje' te zien. Uit diverse archief
stukken blijkt dat de ambtenaar die in Edam
toezicht hield op de juiste afdracht van allerlei
belastingen, "imposten", vanuit dit commies
huisje opereerde. 1
Zeer waarschijnlijk hield ook de trekschuit
commissaris hier kantoor. De bel waarmee de
afvaarten van de schuiten aangekondigd wer
den, is op de afbeelding goed te zien, en zo'n
bel hing meestal in de buurt van het commissa
rishuis. Een wat betere bewijsplaats vinden we
in 1824. In dat jaar vroeg Johannes Kramer, her
bergier en stalhouder buiten de Westerpoort,
toestemming aan Burgemeesters en Wethou
ders om, bij het uitspannen van zijn paarden,
de wagens en rijtuigen te mogen plaatsen voor
zijn stal en op het plein langs de aanlegkade
van de trekschuiten. Dit werd toegestaan, "tot
aan het zogenaamde commissarishuisje". Wel
moest hij ervoor zorgen dat er voldoende ruim
te overbleef om het afvaren en aankomen van
de trekschuiten goed te laten verlopen. Boven
dien was hij verplicht het plein en de verdere

In de Zeevang, onder Oosthuizen, werd een
tol geplaatst, met huurhuis voor de tolgaar
der. In Oosthuizen werd op het eind van de
trekvaart uit Edam een sluis gebouwd.
Dit gebeurde onder sterke aandrang van het
Edamse stadsbestuur. Het voordeel was twee
ledig: de passagiers werd een overstap be
spaard en inwoners van dorpjes ten noorden
van Oosthuizen werden in de gelegenheid ge
steld via de trekvaart naar Edam te varen. De
stad Purmerend verzette zich tegen dit plan,
maar het ging wel door, onder de clausule dat
er alleen trekschuiten door de sluis mochten,
m.a.w. dat goederenvervoer door de sluis niet
toegestaan was. Het geruzie over de openstel

in Waterland

ling van de sluis zal verderop nog ter sprake
komen.
Het jaagpad langs de trekvaart mocht als rij
weg gebruikt worden. Edam moedigde dit
zelfs aan door marktgangers vrij te stellen van
het betalen van tol aan het hek tussen Edam en
Oosthuizen. De tolgaarder ontving daarvoor
een afkoopsom van de stad.
De tollen
Acht tollen werden langs het stelsel van wegen
en vaarten geplaatst. Twee bij Oosthuizen,
twee bij Oudendijk en verder in de Zeevang bij
Edam, bij 't Schouw, bij de Zedde en bij de
Achterdichting
in de buurt van Ilpendam.
Voor de op te richten tolhekken leverden de
Heren Commissarissen van Amsterdam enige
modellen. Bij alle tolhekken werd een huisje
voor de tolgaarder gebouwd, al moesten som
mige tolgaarders een aantal jaren wachten op
hun behuizing. Overigens voldeden de hek
ken in Oosthuizen niet; ze werden na tien jaar
verwijderd.
De inning van de tol aan de tolhekken werd
door de steden verpacht, meestal door een
openbare aanbesteding, maar ook wel door

Het Tolhuistussen Ilpendam(horizon)en Purmerend. Het jaagpad volgdevanaf dit punt de andere oevervan de
trekvaart.Het hekwerkmoethet berijdenmet koetsenen ivagensvan het jaagpad onmogelijkmaken.
AquarelH. de Winter, 1743.
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een lopend contract na overleg met de pachter
te verlengen. De eerste openbare verpachting
vond in 1670 plaats.
De bestuurlijke organisatie
Nadat de infrastructuur verkend is, richten we
de blik op de bestuurders van de 'trekvaart'.
Huizinga typeert in "Nederland's beschaving
in de zeventiende eeuw" de Republiek als een
"land van schippers, visschers, kooplui en boe
ren", een land van scheepvaart en handel, een
"land van stedelijk leven". Al in de twaalfde
en dertiende eeuw werden Dordrecht, Middel
burg, Haarlem en Leiden stedelijke centra van
enig gewicht, dicht bijeen gelegen, elk met ei
gen waterwegen en eigen achterland, elk met
een eigen karakter, "in den voortdurenden na
ijver, die alle middeleeuwsche
steden ken
merkte".
Holland was in de vijftiende eeuw vooral een
stedenland geworden en al die Hollandse ste
den, maar ook de gewesten, waren in hun be
sluitvorming tot op grote hoogte autonoom ten
opzichte van hogere bestuursniveaus.
"Elke
stad had haar eigen regelgeving, bijvoorbeeld
over de criteria waaraan men moest voldoen
om voor het poorterschap van de stad in aan
merking te komen. Soms waren alleen econo
mische voorwaarden belangrijk (kan men in
zijn eigen levensonderhoud
voorzien?), soms
speelden ook religieuze en demografische cri
teria mee."
De stedelijke autonomie, de
macht en de mogelijkheid om 'het eigen ge
bied' te beschermen tegen ongewenste machts
uitbreiding van buursteden, zette een stevig
stempel op de pogingen tot samenwerking van
de vijf Noord-Hollandse steden.
De stedelijke magistraten die de taak op zich
namen om een netwerk van wegen en vaarten
te realiseren, stonden voor een gigantische
klus. Wie kennis neemt van de boeken met de
notulen van de vergaderingen, kan zich alleen
maar verbazen over de enorme hoeveelheden
werk die zij in korte tijd verzet hebben en over
de diversiteit aan problemen waarmee zij ge
confronteerd werden.
Nadat zo'n twintig stedelijke vertegenwoordi
gers op 23 februari 1660 een "Accoort" hadden
opgesteld, formuleerden zij een "Nader Ac
coort" op 9 juni, drie dagen nadat het octrooi
van de Staten van Holland en West-Friesland
28
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was verkregen. In artikel 26 van dat "Nader
Accoort" werd bepaald dat de aanwezigen en
kele andere mannen, "Heeren Commissaris
sen" zouden nomineren voor de vervolgvergaderingen.
Het was een 'zwaar' gezelschap dat in de
maanden daarna geregeld rond de tafel schoof:
burgemeesters en oud-burgemeesters, stadsse
cretarissen, thesauriers, de machtigste mannen
van hun steden regelden met elkaar het beheer
van 'de trekweg'. Overigens wisselde de sa
menstelling van de commissie regelmatig, maar
"gequalificeerd" was ieder die meepraatte ze
ker. Toch was die hoge status niet altijd een ga
rantie voor wijze en bezonnen besluiten. Meer
dan eens stuiten we in de notulen van hun ver
gaderingen op daden die wij niet direct associë
ren met de handelwijze van heren van stand.
Samenwerking met wrijving
Op talloze manieren hadden de steden hun ei
gen handelsbelangen in het verleden getracht
veilig te stellen ten koste van omliggende ste
den; eigenlijk is het een wonder dat het in 1660
überhaupt tot samenwerking kwam.
In de eerste tien jaren van haar bestaan had de
hele organisatie haar vorm gekregen. De
schuiten voeren zonder grote problemen, de
reizigersaantallen
waren bevredigend.
Toch
laten de notulenboeken van de Heren Com
missarissen meer dan eens zien dat de samen
werking tussen de steden niet van een leien
dakje ging, al brengt natuurlijk de aard van de
ze bron met zich mee dat vooral de problemen
en knelpunten zwart op wit kwamen te staan.
Niet alleen de onderzoeker stuit op een flinke
dosis grote en kleine conflicten. Ook de ste
den zelf stelden met enige regelmaat vast dat
er weer eens pogingen in het werk gesteld
moesten worden om de onderlinge onenig
heid te sussen en de tweedracht te bestrijden.
In de jaren negentig van de zeventiende eeuw
was er iedere keer wel iets. De stad Monnickendam moest door de andere steden ge
maand worden om bepaalde inkomsten die
de stad verkreeg van het varen van de schui
ten van het oude veer, niet voor zichzelf te
houden maar in de rekeningen van de vijf ste
den op te nemen. De ergernis hierover werd
nog gevoed doordat die stad tegen de afspra
ken op eigen initiatief te veel geld had uitge
geven aan het bepuinen van een toegangs-

De trekschuit

weg; mede door zulke omstreden posten
slaagden de steden er niet in de jaarafrekenin
gen ook jaarlijks rond te krijgen.
De huurder van het tolhek in de Zeevang
deed moeilijk over het betalen van zijn pachtpenningen. Hij had bij zijn tolhek een kleine
tapperij geopend, tegen de zin van de Edamse magistraten, die hem een tapverbod opge
legd hadden. Bovendien gaven ze kleine
schuitjes toestemming om zonder tol te beta
len zijn hek te passeren. Op de wekelijkse
marktdag mocht hij, op last van de heren van
de stad, geen tol vragen van de ingezetenen
van sommige dorpen.
Purmerend declareerde een bedrag van meer
dan fl.3000 voor het bezanden van de Beemsterringdijk, waarop de steden besloten tot
een inspectie achteraf van dit kennelijk zo bij
zondere werk.
De stad trachtte bovendien
tevergeefs een deel van de kosten voor stads
verlichting in de vijf-steden-rekening
onder

in Waterland

te brengen en werd ervan verdacht een wei
nig krachtdadig beleid te voeren tegen een
overtreding die vooral Edam en Monnickendam hoog opnamen: het laten berijden met
wagens van de jaagweg die vanaf Purmerend
naar 't Schouw leidde.
Uit onvrede over zoveel "poincten differentiae" werd de heren van Hoorn verzocht een
vergadering uit te schrijven om wat bij te pra
ten, "alle in der minne ist doenelijk te assopieren (=sussen)" en om ter voorkoming van
verdere verwarring een poging te doen de
nog niet gesloten jaarrekeningen
af te
sluiten.
Veel kansen om deze mooie gedach
te gestalte te geven kregen de heren echter
niet, omdat de conflicten een gewelddadige
dimensie kregen.
De weg naar 't Schouw
Op woensdag 19 augustus 1699 belegden de
Heren Commissarissen van de vijf steden een

't Schouw-noordwaartskomt men in Purmerend, zuidwaarts in Buiksloot,oostwaarts in Broekin Waterland,Monnickendamen Edam. Op dit kaartje (ca. 1870) maakteen brug een oi'ersteekvan de trekvaart mogelijk,maar die brug
kwamer pas met de aanleg van het Noord-HollandsKanaalin de jaren twintig van de negentiendeeeuw.
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extra vergadering omdat twee bruggen tus
sen 't Schouw en de Achterdichting door on
bekenden voor een deel gesloopt waren: van
beide bruggen waren het merendeel van het
brugdek en een aantal leggers gestolen.
Op de vergadering maakten de aanstichters
tot dit 'vandalisme' zich bekend: de heren
van Edam en Monnickendam bekenden hier
toe de opdracht te hebben gegeven. Met deze
daad wilden zij een eind maken aan het ille
gaal berijden van de weg waar deze bruggen
deel van uitmaakten. Amsterdam nam het op
zich de bruggen weer te repareren. Na de re
paratie werd bovendien bij Ilpendam een
slagboom op de weg geplaatst, en kreeg Wou
ter Adriaensz, "toesiender op de Treckweg",
de speciale opdracht die versperring in de ga
ten te houden.
Met de afbraak van de bruggen zitten we
midden in een soap van vele bedrijven, waar
van zelfs de hoofdrolspelers wel eens het ge
voel hadden dat hun spel op de buitenwereld
curieus zou overkomen. Waar ging het alle
maal over?
't Schouw is de plaats waar de trekvaart van
Buiksloot naar Monnickendam en Edam zich
verenigde met die naar Purmerend. Een blik
op het kaartje leert dat voor het bereiken van
de weg naar Purmerend een oversteek ge
maakt moest worden. In een 'schouw', een
klein schuitje, werd het paard dat de schuit
van en naar Purmerend trok, hier overgezet.
De trekweg naar Purmerend was verboden
voor rijtuigen en dit verbod was een bron van
honderdvijftig jaar ergernis en conflicten. Het
komt op ons ook wat vreemd over om rijtuigvervoer te verbieden op een weg die daar op
zich zeer geschikt voor was, maar dit verbod
had alles te maken met de binnenlandse han
delspolitiek van de steden benoorden het IJ.
Aten beschrijft hoe al voor de openstelling
van de trekvaart in 1661 problemen ontston
den tussen Purmerend, Monnickendam en
Edam over het gebruik van het jaagpad naar
Purmerend. Hij schrijft: "Er werd namelijk
in de twee laatstgenoemde steden gevreesd
dat de regenten van Purmerend het jaagpad
langs de aan te leggen trekvaart geschikt voor
paard en wagen zouden maken. Dit zou na
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tuurlijk een ernstige aantasting van de ver
keersdrukte op de wagenweg door Water
land tot gevolg hebben. Men kon immers
vanuit Purmerend over de kaarsrechte wegen
in de Beemster of het trekpad langs de ring
vaart van deze droogmakerij gemakkelijk
naar Hoorn komen."
Tijdens het overleg dat leidde tot de overeen
komst van februari 1660 eiste het stadsbe
stuur van Edam dan ook de garantie "... dat
tusschen Purmerende ende de Waterlandsche
meertjes geen wage wech sal mogen worden
gemaeckt, in wat cas het oock soude mogen
wesen."
Direct na de sluiting van het "Nader Accoort"
in juni 1660 bleek dat Purmerend niet bereid
was daarover een belofte te doen; met mede
werking van de stadsbesturen van Hoorn en
Amsterdam werd een compromis bereikt. Dit
hield onder meer in dat de bruggen in het
jaagpad naar Purmerend zo smal zouden
worden gemaakt dat ze wel door een paard,
maar niet door een wagen gepasseerd kon
den worden.
Ook werd het verbod uitgevaardigd om bij 't
Schouw rijtuigen over te zetten; Hoorn en
Amsterdam stelden zich garant voor de nale
ving van deze overeenkomst.
In het najaar van 1686 constateerden de magi
straten van Edam en Monnickendam dat Pur
merend bezig was de bruggen te verbreden,
zodat de jaagweg door rijtuigen bereden zou
kunnen worden. De heren van Purmerend
ontkenden dit met grote stelligheid, maar
twee jaar later klonken de klachten opnieuw
en werden de heren van Amsterdam gemach
tigd om het jaagpad op enkele plaatsen zo te
versmallen dat rijtuigverkeer absoluut onmo
gelijk werd. Ze gingen weinig voortvarend te
werk, want na een jaar werden de klachten
opnieuw gehoord. De Purmerenders reageer
den laconiek. Dit punt was op de vorige ver
gadering afgedaan, Amsterdam zou maatre
gelen nemen en als dat niet gebeurd was, was
dat niet hun probleem. Zij maakten zich meer
zorgen over twee andere zaken: door de sluis
van Oosthuizen werden allerhande schuiten
geschut, terwijl de afspraak was dat er alleen
trekschuiten doorheen mochten. Zij stoorden
zich ook aan het feit dat de regeerders van de
stad Monnickendam slagbomen op hun sin-
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Trekschuit
bijIlpendam,opeentekeningvanCorn.Pronk,ca. 1730.Hetjaagpaardlooptopdefel omstredenwegnaar
't Schouw.
gels hadden geplaatst, waardoor die niet te
berijden waren.
De heren van Hoorn wierpen zich op als vrede
stichters en stelden voor de strijdbijl te begra
ven en alle hekken en versperringen langs de
wegen en vaarten weg te nemen. Die simpele
oplossing ging de anderen echter te ver. Dus
werden de besprekingen opgeschort en bleef
allesbij het oude, inclusief de stroom klachten.
Nadat Edam en Monnickendam zich in 1691,
1695en 1697 opnieuw beklaagd hadden over
het berijden van het jaagpad tussen 't Schouw
en Purmerend, zetten zij met hun sloopwerk
in augustus 1699 de discussie op scherp. Een
aardig detail is dat de pachter van het hek aan
't Schouw, Lambert Pietersz Cruijff, een jaar la
ter om vermindering van zijn pachtpenningen
vroeg omdat hij zijn inkomsten fors had zien
teruglopen doordat de heren van Edam en
Monnickendam de bruggen hadden "afgesaeght". Op zijn verzoek werd negatief be
schikt:omdat hij regelmatig had toegelaten dat
rijtuigen de weg passeerden, was hij mede
schuldig aan het voorgevallene.
Toen een maand later de tollen verpacht wer
den, stelde men voor de verpachting van het

tolhek aan 't Schouw nog maar eens zwart op
wit dat de weg naar Purmerend niet door "wa
gens, Chaijsen, of ander Rijtuijge" bereden
mocht worden en dat de pachter aan 't Schouw
die dus ook niet over mocht zetten. Bij Ilpen
dam werd tevens een hek geplaatst dat het be
rijden van de jaagweg moest verhinderen.
Ongetwijfeld geïnspireerd door de slooppartij van de heren van Edam en Monnicken
dam, grepen die van Purmerend naar hetzelf
de wapen. In mei 1702 verrasten ze de plaat
selijke toezichthouder en werd het hek dat
drie jaar terug bij Ilpendam geplaatst was om
het rijden over de jaagweg te hinderen, "om
verre gesaeght". Hun motivatie: de anderen
hielden zich niet aan de gemaakte afspraken
over het bevaren van de sluis van Oosthui
zen: daar ging veel meer doorheen dan trek
schuiten.
Illegaal of niet, er veranderde weinig. In 1710
organiseerden de burgemeesters van Mon
nickendam een telling bij 't Schouw waar
door bleek dat er soms wel 15 a 20 wagens
per dag overgezet werden en dat ook de Purmerendse regenten zich met hun rijtuigen lie
ten overzetten. Monnickendam dwong bij de
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De trekschuiten speelden een belangrijke rol in
de creatie van het unieke sociale patroon van
de Republiek, dat door vele buitenlandse be
zoekersgenoemd en geroemd werd. leder jaar
brachten vele honderdduizenden een flink aan
tal uren in de trekschuit door en daarmee was
de trekschuit, naast de taveerne, de kerk en het
marktplein een belangrijke publieke ruimte.
Hier kon gepraat en gediscussieerd worden
over de meest uiteenlopende onderwerpen,
serieuzedebatten, maar ook alledaagseroddel
en prietpraat. "Het was een neutrale ruimte,
waar politieke en religieuze thema's vrijelijk
door alle voor- en tegenstanders naar voren
mochten worden gebracht zonder dat dit tot
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magistraten van Amsterdam nog maar eens
aan op de uitvoering van de resolutie van
1686 over het versmallen van het jaagpad. Pas
in het begin van de negentiende eeuw zou
den de ruzies over deze kwestie tot een oplos
sing komen.
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De opzet van het trekschuitenveer
In feite was het samenwerkingsverband tus
sen de vijf steden vooral gericht op het opzet
ten van een goed werkend vervoerssysteem
ten dienste van de "reysende luyden".
Voor het goed laten werken van dat vervoers
systeem moest er, behalve de infrastructuur,
veel geregeld worden. Er moesten schuiten
aangekocht worden en schippers aangesteld.
Er waren paarden nodig om de schuiten te
trekken. Er moesten reglementen zijn en men
sen die erop toezagen dat die reglementen na
geleefd werden. Er moest een vaarplan ko
men en een tarievenschema. En dat alles
moest zo geregeld worden dat de reizigers
naar tevredenheid konden reizen en dat geen
der betrokken partijen, steden, noch schip
pers, zich ernstig achtergesteld zou voelen
ten opzichte van anderen.
Na vele voorbereidende vergaderingen kwa
men de Heren Commissarissen op 24 augus
tus 1661 met een Ordonnantie waarin vooral
de hoofdlijnen geformuleerd werden van de
wijze waarop de schippers de dienst moesten
uitvoeren. Ook hun financiële rechten en
plichten kwamen daarbij aan bod.

32

consequenties leidde. Maar omdat het ook een
gesloten ruimte was waaruit men tijdens de reis
niet kon ontsnappen, lag er een taboe op fysie
ke zowel als verbale agressie.Het debat kende
beslist ongeschrevengrenzen die niet mochten
worden overschreden.Het was tenslotte bij uit
stek de ruimte waar de middengroepen zich
konden manifesteren. De trekschuit was te
duur voor de armen en te gewoon voor de rij
ken. De aristocratie had haar eigen koetsen, re
genten konden vaak van de stadsjachten pro
fiteren. Buiten die uitersten trok de trekschuit
een zeer gevarieerd publiek."
Frijhoff, Spies,BevochtenEendracht,p. 172,173

De inkomsten van de schippers
Hoe kwamen de schippers aan hun geld en
hoe kreeg het principe van het varen in een
beurs gestalte in de praktijk?
In het 'Nader Accoort' dat de steden op 9 juni
1660 met elkaar sloten, werden ook de tarie
ven voor het varen vastgesteld. Daarbij werd
een onderscheid aangebracht tussen de "ordinaris reysen", de beurten die volgens de
dienstregeling gevaren moesten worden en
de "extraordinaris beurten", de extra schui
ten die soms ingezet moesten worden.
De prijs die elke reiziger moest betalen, be
vatte steeds twee componenten: de "vragt",
het deel dat de schippers toekwam, en de
"gabelle", het deel dat in de stadskas vloeide.
De verdeling van de beide componenten zag
er bij de eerste tarieflijst als volgt uit:
Hoorn—>Purmerend:
7 stuivers: 4 st. vracht, 3 gabelle
Purmerend ->Buy ksloot:
6 stuivers: 3 st. vracht, 3 gabelle
Hoorn—>Edam:
7 stuivers: 4 st. vracht, 3 gabelle
Edam—>Monnickendam:
3 stuivers: 2 st. vracht, 1 gabelle
Monnickendam—^Buiksloot:
3 stuivers: 2 st. vracht, 1 gabelle
Deze tarieven lagen natuurlijk niet voor de
eeuwigheid vast. Toen de inkomsten van de
schippers structureel begonnen te dalen, kre
gen zij toestemming de vaarprijzen te verho-
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gen. Ook slaagden zij er soms in de verhouding
vracht-gabellein hun voordeel om te buigen.
De reizigers moesten meteen bij het afvaren de
vervoersprijs aan de schipper betalen en deze
was verplicht de ontvangen gabelle iedere
avond aan de commissaris te overhandigen.
De commissaris noteerde de ontvangen bedra
gen in de boeken.
Het geld dat een schipper na afdracht van de
gabelle overhield, werd in de centrale kas ge
stort, "een bosse", geplaatst in (het veerhuis
van) iedere stad.
Aanvankelijk werd bepaald dat iedere schip
per de opbrengsten van de "extraordinaris
reysen", de tochten die hij gemaakt had met
extra ingezette schuiten (na aftrek van de ga
belle) zelf mocht behouden, maar nog voor de
eerste schuit afvoer, zetten de afgevaardigden
van Edam hun vraagtekens bij deze verdeling
van de opbrengst. Zij meenden dat met dit
plan "de beloofde gelijckheijt, in allen delen,
niet & wierde gepresteert."
Uiteindelijk kwam men tot een opzet die jaren
lang redelijk bevredigend zou werken. Iedere
schipper stortte daarbij zijn inkomsten (na af
trek van de gabelle) in de "gemene beurs" en
ontving uit die kas een vast bedrag voor iedere
gevaren beurt. Iedere maand werd dat 'basis
inkomen' aangevuld met een evenredig deel
van de inhoud van de "gemene beurs".
Een Amsterdamse schipper ontving voor een
tocht van Buiksloot naar Purmerend en van
daar terug naar Buiksloot bij zijn terugkeer
een vast bedrag van "twee Carolus guldens".
Voor de trajecten Purmerend-Hoorn, HoornEdam, Edam-Amsterdam over Monnickendam en v.v. gold dezelfde vergoeding. Voor
het bevaren van de korte trajecten Monnickendam-Edam en Monnickendam-Buiksloot
ontving een schipper één gulden. Tussen ordinaris en extraordinaris beurten werd daar
bij geen onderscheid gemaakt.
Verband
Tussen het 'oude' beurtveer en het 'nieuwe'
jaagschuitenveer bestond in Edam aanvanke
lijk een nauw verband. In december 1661 stel
de het stadsbestuur een "Ordre" op waarnaar
"de gecombineerde oude ende nieuwe veerluijden" van het veer op Amsterdam zich te

gedragen hadden. Daarin is sprake van een
"gemeenschap" van beide veren, waarbij de
schippers van het oude veer het vrachtver
voer toegewezen kregen; ook de personen
van wie de goederen in de schuit geladen wa
ren, mochten zij overvaren.
Op 15 juli 1661 benoemden de burgemeesters
van Edam acht veerschippers die voortaan het
trekschuitenveer zouden gaan bevaren. Ze wa
ren allen uit het 'oude veer' afkomstig.
Dat bestond in 1661uit niet minder dan zeven
tien schippers, maar het werd meteen na het
vertrek van de acht jaagschuitschippers tot
veertien teruggebracht. Kennelijk was ook dat
aantal nog aan de ruime kant, want vier jaar la
ter werd het oude veer nog maar door acht
schippers bevaren. Die terugloop verliep langs
de natuurlijke weg (overlijden), door een over
stap naar het nieuwe veer, of door uitkoop.
Net als de schippers van de 'oude' vrachtschui
ten voeren die van de trekschuiten met elkaar
in een beurs; ze moesten een borgsom storten
bij toetreding en ontvingen in noodgevallen
vanuit de schippersbeurs enige ondersteuning.
Als een schipper overleed, moest zijn opvolger
de weduwe of andere nabestaanden op de een
of andere manier schadeloos stellen.
De waarde van een plaats in het veer
In februari 1664 inventariseerden enkele des
kundigen, in opdracht van de burgemeesters,
het bezit van de twee veren, om het bedrag
vast te stellen dat aan enkele uittredende
schippers en een schippersweduwe uitge
keerd moest worden.
Uit de taxatie blijkt dat het gecombineerde
veer beschikte over:
-

vijf oude schuiten
het scheepje op Amsterdam
de barch met de helling
een veerhuis
sleden, vijzels, enz.
een huisje bij Ilpendam
masten, zwaarden, etc.
twaalf nieuwe trekschuiten
zestien paarden
hooi
gortvoer

totaal

fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.

4000
1000
400
295
100
100
65
6641
2200
230
200

fl. 15231
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34
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Via allerlei ingewikkelde verrekeningen en
vereffeningen kwam men op een bedrag van
fl.632 uit dat aan de weduwe van de recent
overleden Pieter IJsbrantsz uitgekeerd moest
worden.
In augustus 1665 besloten de Edamse trek
schuitschippers dat acht schippers toch wel
wat veel was voor hun veer. Bijhet overlijden
van Mijnnert Claesz kregen zij van het stads
bestuur toestemming zijn plaats in het veer
vacant te houden. Met elkaar brachten zij het
bedrag op om de weduwe schadeloos te stel
len. Bij die gelegenheid werd ook bepaald dat
bij nieuwe vacatures de oudste schipper van
het oude veer in het nieuwe veer zou worden
gesteld. Ook kwamen zij overeen dat bij over
lijden van een schipper uit het oude of nieu
we veer diens weduwe een bedrag van fl.800
ineens zou ontvangen.
Over de overleden schipper staat in de "Ge
schiedenis der Stad Edam":
"Nog weinige jaren geleden, vond men hier
in de Middenkap der Groote Kerk een zerk
waaraan een koperen plaat bevestigd was en
waarop te lezen stond:
'Gij die hier bij het graf van Trijntje Jacobs
staat
Ik bid dat gij u gezigt eens op dit grafschrift
slaat
Dees zerk dekt ook het lijk van Meindert
Claeszoon Sluit
Die het eerst als schipper voer op de
Hoornsche trekschuit.'
T.J.gestorven 8 Juny 1661
M.C. Sluit 9 July 1665"
Monopolie?
Toen de trekschuiten in 1661 begonnen te va
ren, waren de schippers van de oude beurtve
ren allerminst gelukkig met hun nieuwe col
lega's. In Edam werkten zij wel met de trek
schuitschippers samen, maar de trekschuiten
betekenden toch een flinke aanslag op hun in
komsten. In het verleden vervoerden de
beurtveerschippers vracht en mensen, nu
mochten zij zich alleen nog maar met vracht
vervoer bezighouden. Alleen een koopman
die bij zijn vrachtgoed wilde blijven, mocht
op het beurtschip meereizen. Dat nu bleek
een onuitputtelijke bron van ruzie en erger
nis. Al op 3 oktober 1661 werden Edam en
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Monnickendam ernstig verzocht erop toe te
zien dat de schippers van het oude veer zich
aan de regels hielden en in de jaren die volg
den, zou dit onderwerp in verschillende ver
sies en met grote regelmaat aan de vergader
tafel ter sprake komen.
Dat al dat overleg weinig opleverde, is eigen
lijk niet zo verwonderlijk. De steden, met na
me Purmerend, Edam en Monnickendam, za
gen zich voor de lastige taak gesteld om al hun
schippers tevreden te houden. Die van het ou
de veer waren onmisbaar voor hun handeldrij
vende ingezetenen en dat bracht de noodzaak
met zich mee om hen niet voor iedere onregel
matigheid hard aan te pakken. Maar ze had
den ook hun verplichtingen tegenover de
nieuwe schippers en de andere steden.
Dorpsschuiten
Ook de schippers van enkele Waterlandse
dorpen raakten al snel in conflict met de trek
schuitschippers en steeds ging het daarbij
over het geclaimde monopolie op het ver
voer. In november 1680 kwam tijdens een ver
gadering van de Heren Commissarissen "het
weeren vant varen van volck bij de dorpschuyten" weer eens ter sprake. De heren
stelden vast dat dat een belangwekkend on
derwerp was waar 'binnenkort' maar eens
goed over doorgepraat zou moeten worden.
Dat ging, zoals gebruikelijk, in de nodige
etappes. Een jaar later liet men vastleggen dat
voor een goed gesprek eerst maar eens de
daarover in het verleden gemaakte octrooien
bestudeerd moesten worden en weer twee
jaar later vroegen de heren van Amsterdam
opnieuw aandacht voor het probleem. Het
jaar daarop, we zitten intussen in 1684, blij
ken de problemen "de Heeren van den Ge
rechte der Stad Amsterdam" geïnspireerd te
hebben tot een "Willekeur".
De keur heeft, kort samengevat, de volgende
strekking:
- Alleen de schippers van de vijf steden zijn
gerechtigd mensen te vervoeren vanaf de
stad Amsterdam door de trekvaarten naar
de vier andere steden.
- De schippers van de dorpsschuiten mogen
alleen dorpsgenoten vanuit de stad naar
hun dorpen voeren, bovendien mogen ze
onderweg geen mensen oppikken.

Detrekschuit
klaarvoorvertrek.Eenjongenluidtdebel,deschipperstaatklaarin destuurstoel,dejagersjongen
stelt
hetpaardop,eenknechtassisteertopdevoorplecht.
Rechtsvanhetpaardeenrolpaal;hierlangswerddejaaglijngeleid
bijhetnemenvanbochten.Litho,anoniem,eind19*eeuw.
- Het vervoer van brieven is voorbehouden
aan de schippers van het vijfstedenveer.
De schippers van dat veer en van het Buiksloter Veer worden gemachtigd eventuele
overtreders van deze bepalingen te bekeu
ren en de in de keur bepaalde boetes te in
nen.
In 1709kwamen de vijf steden gezamenlijk met
een "Keure Tegens de Dorp-Schuyten", waarin
zij dit monopolie nog eens bevestigden. Deze
keur zou nog enkele malen herdrukt worden
als de ruzies escaleerden, maar de bepalingen
erin waren zeker niet onomstreden. De schip
pers van de oude stedelijke beurtveren hielden
bij alle geschillen vast aan hun "aloude rech
ten" en meenden dat die oude rechten niet
zomaar ongedaan gemaakt konden worden.
Regels
Iemand schreef eens, als karakterisering van
het zeventiende-eeuwse
reizigersvervoer:
"Schippers en voerlieden durfden zich allerlei

ongerechtigheden te veroorloven en trokken
zich van de vermaningen van de overheid
niets aan."
Voor de oudste Waterlandse veerschippers
gaat deze karakterisering niet op. Hun gedrag
was aan vele regels gebonden en de stedelijke
magistraten waren uiterst alert op de naleving
daarvan.
In de reglementen die de steden opstelden,
zijn minstens drie soorten regels aanwezig: ze
hebben te maken met het gedrag van de schip
pers, het eigenlijke vervoer en de financiën. Fi
nanciële regels kwamen hierboven al ter spra
ke. De gedragsregels hebben betrekking op de
omgang met de reizigers, "niet uitschelden of
kwalijk bejegenen", of op onaanvaardbaar ge
drag op de schuit of aan de kade.
Dronkenschap, vechten, vloeken en messen
trekken kwamen blijkbaar zo vaak voor dat
daar in de ordonnanties sancties op gezet
moesten worden. Op de een of andere manier
is er altijd een verband gelegd tussen onbe
houwen gedrag en scheepvaart. Nog voor de
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schuiten van het vijfstedenveer een meter ge
varen hadden, werd een mogelijke dronken
schap van de schippers in artikel 8 van de or
donnantie op het veer aan banden gelegd.
Deze ordonnantie voorzag overigens niet al
leen in ontoelaatbaar gedrag van schippers.
Ook de passagiers krijgen te horen waar ze
zich aan te houden hebben: het was in de
schuiten streng verboden "taback te drincken".
In de notulen van de bestuurders van het trekschuitenveer en in de verslagen van burge
meesters en vroedschap van de steden, zou
den we de namen van de overtreders en hun
zonden geboekstaafd moeten vinden, maar
wie hoopt op hordes laveloze schippers en
grof geweld op de aanlegsteigers, wordt toch
wat teleurgesteld. Wat we vinden zijn slechts
wat incidenten en meestal blijft onbenoemd
wat precies de overtreding was. Paulus Claesz
Snoij werd in december 1666 wegens "quade
comportementen & misslagen" voor onbe
paalde tijd uit het veer gezet. Hij nam het ze
kere voor het onzekere en deed zijn veer gelijk
van de hand.
Heyn Willemsz Paris, schipper in het oude
veer, werd een vaarverbod van veertien da
gen opgelegd wegens herhaalde dronken
schap, maar van Sijmon Jacobsz Tralij, veer
tien dagen geschorst uit het oude veer, en Jan
Janz Appel wordt de aard van de overtreding
niet genoemd. Bij Appel ging het wel om een
zware straf: een vaarverbod van zes weken.

Scheepswerf
bijdeKwakelbrug.
EensteldeEdamtientallenscheepswerven.
In 1997kwamookdezeondervuur te lig
gendoorverscherpte
milieu-eisen.
FotoJ.G.vanAgtmaal,ca. 1960.
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Zwaarder nog werd Pieter Jacobsz Smuijl ge
straft, schipper van Edam op Zeeland. In de
cember 1673 werd hij ter verantwoording ge
roepen voor zijn ongehoorzaamheid aan de
burgemeesters en veel "ongehoorde woor
den" tegen hen gesproken. Ze hadden hem de
opdracht gegeven om met zijn schip een aan
tal soldaten vanuit Monnickendam te ver
schepen, ten dienste van de Prins van Oranje.
Die opdracht werd "scherpelijck geweijgert
en seer harde tegengesproocken", waarop de
burgemeesters zijn schip aan de ketting lieten
leggen. Bovendien legden zij hem enkele boe
tes op, waarvan de zwaarste een bedrag van
fl.225 was, ten behoeve van de stadsarmen.
Ook moest hij zijn burgemeesters om vergiffe
nis smeken en zijn ongehoorzaamheid beken
nen.

Voor de meeste problemen zorgden de schip
pers van het Buiksloter Veer, die met het over
zetten van de reizigers over het IJ belast wa
ren. Zij gedroegen zich meer dan eens hinder
lijk en agressief tegen hun 'collega's' van de
oude beurtveren en tegen melkboeren die zij
nog geld voor de oversteek probeerden af te
troggelen, terwijl die boeren in hun eigen
schuiten voeren.
Onbeleefdheden, het laten wachten van reizi
gers, overvolle schuiten: slechte service was
halverwege de achttiende eeuw schering en
inslag aan het IJ. Vaak wachtten de schippers
in Buiksloot, na het binnenkomen van, bij
voorbeeld, de schuit uit Monnickendam, rus
tig nog een half uurtje op de Purmerender
schuit, dat scheelde weer een oversteek.
Op 12 februari 1748 reisden enige heren en
kooplieden, waaronder burgemeester Drebbel,
met de schuit van Monnickendam naar Buik
sloot, om vandaar door te reizen naar Amster
dam. Er bleken echter zoveel mensen in Buik
sloot verzameld te zijn, dat ze onmogelijk met
z'n allen in één schuit konden worden ge
plaatst. De burgemeester verzocht daarop een
tweede schuit aan te leggen, maar de schipper,
Hendrik Bessen, liet weten dat dat niet zou ge
beuren. Ze moesten maar kiezen, een beetje in
schikken, of de volgende schuit afwachten. De
meeste reizigers kozen voor het eerste, zodat ze
in kou en wind, staande op de schuit en op de
voorplecht de oversteek maakten. De burge
meester, die aankondigde dat hij zich hierover
zou beklagen, kreeg "eenige slegten woorden
tot andwoord".
De commissaris
De communicatie van de Heren Commissa
rissen met de trekschuitschippers liep meest
al via een omweg. De schippers konden, als
er problemen waren, hun grieven schriftelijk
uiten, maar ze konden zich ook mondeling bij
hun superieuren melden. Meestal waren de
'overlieden' van de schippers dan de woord
voerders. De burgemeesters wezen steeds en
kele schippers aan die, in den regel voor een
periode van twee jaar, de functie van 'over
man' vervulden.
Met het toezicht op de dagelijkse gang van
zaken hielden de stedelijke magistraten zich
ook nauwelijks bezig. Die taak was wegge37
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Met de Keuretegende Dorpsschuiten(1709, diversemalenherdrukt) probeerdende steden de monopoliepositievan
de trekschuitschippersvan de vijfsteden vast te leggen.
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legd voor commissarissen (zonder de toevoe
ging 'Heren'!). Zij namen onder andere bij de
schippers iedere avond de ontvangen 'gabel
le' in ontvangst, het deel van de vervoersprijs
dat de stad toekwam. Eenmaal per week
moesten zij aan hun superieuren
de ontvan
gen penningen van de gabelle "opbrengen en
verantwoorden" .
De commissaris hield kantoor in het veerhuis,
van waaruit hij ook de hem opgedragen orga
nisatie van het postvervoer verzorgde. Bij de
veerhuizen waren brievenbussen
geplaatst;
de commissaris zorgde voor het lichten hier
van, maar de stedelingen mochten hun brie
ven en pakjes ook aan hem overhandigen. Hij
zorgde voor een snelle trekschuit-verzending. Tot zijn taken behoorden ook het bestel

in Waterland

len van de aangevoerde post en het innen van
de daarvoor verschuldigde portokosten. Met
de schippers moest hij die gelden iedere drie
maanden verrekenen.
Omdat er in en rond het veerhuis veel waar
devolle spullen 'verwerkt' werden, moest ie
dere trekschuitcommissaris
een flinke borg
som storten, zo'n fl.600, of iemand vinden die
zich voor dat bedrag borg wilde stellen.
Hij hield toezicht en administreerde alles wat
er maar te administreren
viel. Hij moest
maandelijks ter secretarie opgeven hoeveel
schuiten en personen van en naar de stad
door iedere schipper waren vervoerd en daar
ook een jaaroverzicht van maken.
Enkele commissarissen
van Edam
Door de nauwe verbondenheid van het trekschuitenveer en het oude beurtveer lijkt het
voor de hand te liggen dat de functie van toe
zichthouder over de beide veren aan één per
soon toevertrouwd werd. Een onderzoekje naar
de Edamse commissarissen leert dat zoiets al
leen in de negentiende eeuw een aantal jaren
het geval was. Dat onderzoek toont ook aan dat
de Edamse commissarissen, zeker in de acht
tiende en negentiende eeuw, bijna allen tot 'de
betere' klasse in de stad behoorden. Ze hadden,
naast hun commissariswerk, belangrijke func
ties in het stedelijk apparaat: bij de schutterij, de
secretarie, het waterschap, als lid van de ge
meenteraad of wethouder.
De commissaris van het trekschuitenveer ont
ving jaarlijks een bedrag uit de stadskas van
ca. fl.110; daarnaast ontving hij van de schip
pers een bedrag van 1 stuiver voor iedere
schuit die onder zijn toezicht afvoer en had
hij de nodige inkomsten uit het brievenver
voer door de schippers.
Het commissarisambt was niet voor iedereen
weggelegd; dat blijkt al uit de bedragen die
gemoeid waren met de aanvaarding van dit
ambt. David de Wijn, de eerste Edamse trek
schuitcommissaris,
moest een borgsom van
fl.600 storten, voor hij zijn ambt kon aanvaar
den. Hij was tevens logementhouder
in de
stad en mocht in die hoedanigheid ook de he
ren van de trekvaart ontvangen als zij in de
stad vergaderden. Zijn logement huurde hij
van de stad. Ook was hij actief als voorzanger
in de gereformeerde kerk; enkele van zijn op-

35

74

Trekschuiten rond Edam
volgers zouden hun commissarisschap even
eens met kerkelijke bezigheden combineren.
Pieter Jacobsz Breed, de tweede commissaris,
werd op een aantal bijzondere voorwaarden
aangesteld. Behalve trekschuitcommissaris
was hij ook "voorsinger en voorleser" in de bei
de kerken die Edam rijk was. Zijn traktement
en emolumenten moest hij geheel uit de trek
schuiten halen, zijn bezigheden in de kerk wa
ren een soort 'verplicht extraatje'. Bovendien
werd bepaald dat de burgemeesters hem te al
len tijde uit zijn commissarisschap konden ont
slaan, als er een schoolmeester nodig was in de
"groote school" waar mr. Albert Hasselt de
scepter zwaaide. Pieter Breed woonde in een
huis bij de Grote Kerk.
Het was overigens niet ongebruikelijk dat de
trekschuitcommissaris diverse stedelijke amb
ten in zich verenigde. In veel steden had de
commissaris nog één of meer al dan niet betaal
de nevenfuncties. Ook in Monnickendam en
Purmerend zien we dat. De trekschuitcommis
sarissen daar waren jarenlang stadsorganist en
"clokkenist": belast met het bespelen van het
stedelijk klokkenspel.

Toen Pieter Jacobsz Breed in 1673 overleed,
werd zijn broer Albert op gelijke voorwaar
den aangenomen; bij het overlijden van Al
bert (in 1677)bleek er weer een broer voor het
commissarisschap in aanmerking te komen:
Jan Jacobsz. Misschien was deze niet zo goed
bij stem, want voor het voorzangwerk werd
een ander benoemd: Heijn Jansz Grebber. Jan
Jacobsz moest hem jaarlijks fl.50 betalen.
Ook Pieter de Jongh leefde niet van de trek
schuiten alleen. We komen hem in de stadsar
chieven tegen als trekschuitcommissaris,
vanaf 1751, maar ook als thesaurier van de
stad en kapitein van de schutterij. In 1771 was
hij "presiderende capitein" van de krijgsraad,
maar bleek hij zoveel schulden gemaakt te
hebben dat hij uit die functie, op zijn eigen
verzoek, ontslagen werd. Ook als commissa
ris van de trekschuiten mocht hij niet aanblij
ven: hij werd voor onbepaalde tijd op non-ac
tief gesteld. Claas Mars, oud-schipper van het
nieuwe veer, zou meer dan tien jaar lang zijn
werk waarnemen, op een vast traktement van
fl.180 per jaar. Pieter de Jongh mocht weer
aantreden als hij zijn schulden aan de schutte-

Trekschuit
verlaatEdamlangsdeNoorderpoort,
richtingHoorn.Jarenlangzvoonde
detrekschuitcommissaris
naast
deGroteKerk.Anoniemepentekening,
vervaardigdtussen1784en 1825.
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rij had afgelost. Een keurige 'heren-oplos
sing', maar kort nadat De Jongh zich schul
denvrij had gemaakt, overleed hij en kon men
op zoek naar een nieuwe commissaris.
Hendrick van Waert werd commissaris van
het nieuwe veer in 1791 en bekleedde daar
naast een aantal andere, hoge, stedelijke amb
ten. Dat hij die kon combineren met dit com
missariaat komt op ons wat wonderlijk over,
omdat dit werk toch een dagelijkse aanwezig
heid op de aanlegsteigers van de schuiten en
in het veerhuis vereiste. Mr. Van Waert was
schepen en werd in 1794 als adjunct-secretaris
van de stad aangesteld.
In het revolutiejaar 1795 werden ook in Edam
de bakens verzet en een ieder die iets betekend
had in "het voorig gewelddadig bestuur ge
vestigd op list & overheersing", kon uitzien
naar ander werk. Ook op de positie van
Hendrick van Waert werd een "waare vader
lander" geplaatst, al duurde het tot april 1798
voordat dit daadwerkelijk gebeurde. Hendrick
van Voorstwerd de nieuwe trekschuitcommis
saris; zijn vader, Willem, behoorde tot de nieu
we stadsbestuurders. Burger Van Voorst had
een moeizame start. Hij bleek niet meteen in
staat het bedrag op tafel te leggen dat voor de
aanvaarding van zijn nieuwe ambt nodig was:
fl.600.Nadat zijn vader de helft betaald had,
mocht hij het restbedrag iets later betalen. Hij
informeerde voor de zekerheid of hij dit 'afleggeld' zou terugkrijgen, als hij zich zou beden
ken of ontslagen zou worden. De Municipaliteit gaf daarvoor haar toestemming, maar
bleek wat minder genereus toen verschillende
ambtenaren uit de oude stadsregering, van
voor de Bataafse Republiek, ook hun 'afleggelden' begonnen terug te vragen. Met de mees
ten werd een afbetaling geregeld.
Naar de politieke betrouwbaarheid van Hen
drick van Waert was intussen een onderzoek
gestart en toen er geen beschuldigingen tegen
hem ingebracht werden, kreeg hij te horen dat
hij zijn werk als schuitencommissaris weer
mocht opnemen. De man die zich in de Raad
het felst verzette tegen de herbenoeming van
'oude' ambtenaren was Willem van Voorst,
de vader van de commissaris Hendrick van
Voorst. Deze werd met de terugkeer van Van
Waert direct ontslagen ....

De trekschuit trok een breed publiek dat
met elkaar in een te kleine ruimte de uren
sleet. Tegenwoordig zijn er tv-stations die
met dat concept een goed bekeken serie op
zetten. Halverwege de achttiende eeuw
stapte de Engelse naturalist Le Francq van
Berkhey in de trekschuit om zich te laten ver
plaatsen, maar ook om materiaal te verza
melen voor zijn studie, de "Natuurlyke Histo
rie van Holland".
"In de trekschuit ontmoet men allerlei soor
ten mensen en bijna nooit maakt men een
tocht zonder in een aangename conversatie
te geraken, of naar iemand te luisteren; of
het nu vrouwen-praat is, een serieuze con
versatie of een verhaal over het boerenbe
drijf, iedereen heeft de mogelijkheid contact
te leggen met een geestverwant om de tijd
te doden. Onze trekschuiten zijn vermaard
als plaatsen waar iedereen, op bescheiden
wijze, vrijuit kan spreken. Daarom noemen
schrijvers die een beschouwing willen wij
den aan een bepaald onderwerp, dat kun
nen zelfs staatszakenzijn, hun artikelen vaak
'schuitenpraatjes'."

Van Waert bleek intussen nog wat 'Haagse'
aspiraties te hebben en verzocht de Municipaliteit nog wat geduld te hebben tot hij
duidelijkheid had over zijn kansen aldaar.
Dat geduld hadden de nieuwe Burgers niet
en Van Waert zal zijn toezichthoudende werk
hervat hebben. Toen hij in 1804 overleed,
deed hij dat in ieder geval als "commissaris
van het nieuwe veer".
Ondanks de (aanvankelijke) nauwe verbon
denheid van het oude en het nieuwe veer,
was er maar één man commissaris over beide
veren tegelijk: David van de Velde, die rond
1830 aangesteld werd. Van de Velde was ja
renlang een gerespecteerd lid van de gemeen
teraad, maar kreeg in 1831 op eigen verzoek
eervol ontslag uit de raad, op grond van zijn
"hooggaande en steeds toenemende doof
heid", die hem het volgen van de beraadsla
gingen praktisch onmogelijk maakte. Kort
daarvoor was hij als commissaris over het ou
de veer benoemd en die functie bleek nog wel
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uitvoerbaar, zo heel veel schuiten voeren er
niet meer. Toen hij in 1854 overleed, verlaag
de men het jaarlijks traktement van de nieu
we commissaris naar fl.40 en stelde men weer
voor beide veren, of wat daar nog van over
was, een nieuwe toezichthouder aan.
Het toezicht op het oude veer
Het oude veer had in Edam zijn eigen veer
huis en zijn eigen toezichthoudende commis
saris, maar de wijze waarop het toezicht op
de dagelijkse gang van zaken geregeld was, is
niet altijd even helder. De schippers waren
met veel man en dat betekende dat er meestal
wel een of twee waren die een oogje in het
zeil konden houden op de kade. Twee schip
pers werden bij toerbeurt door de stad als
'overlieden' aangewezen: vertegenwoordi
gers namens de schippers, corrigerend en re
gelend op de kade. Ze mochten schippers
straffen als die hun boekje te buiten gingen,
meestal met een schorsing van enkele dagen,
maar ze voeren ook gewoon hun beurten.
Uit de in 1668 opgestelde ordonnantie op het
oude veer blijkt dat veel van de taken die bij
andere veren aan de commissaris opgedragen
werden, in handen van de overlieden lagen:
coördinatie van de brievenbestelling, bezor
ging van de pakjes bij de burgers thuis, schip
pers wijzen op de beurten die zij te varen
hadden, enz. Een enkele keer krijgen we in
de notulen nog iets meer zicht op hun taken.
In mei 1682 werd Barent Pietersz Brantjens
aangesteld tot overman, "om in het huijsje te
sitten", in plaats van Jan Jansz Vischer. Voor
zijn oppaswerk ontving hij, bovenop de nor
male verdiensten in het veer, een gulden per
week, "indien dat de schuiten varen". Met die
laatste toevoeging zal wel gedoeld worden
op de wintermaanden, waarin de schuiten
vaak wekenlang werkeloos aan de kant lagen
omdat de sloten en vaarten bevroren waren.
Toch was er daarnaast wel degelijk een com
missaris voor het oude veer. In 1667 wordt
Garbrant Syvertsz als zodanig genoemd. Hij
vroeg en kreeg toestemming om 1 stuiver te
vragen voor elk te verzenden pakje dat hij in
zijn boeken moest aantekenen, maar Syvertsz
was ook gewoon als schipper actief. Toen hij
in 1669 overleed, moest er niet alleen een
nieuwe commissaris komen, maar kwam ook
zijn plaats in het veer vacant. De combinatie
42
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schipper-commissaris is ongebruikelijk en
het is zeer de vraag of Syvertsz ook daadwer
kelijk gevaren heeft. Als commissaris diende
hij immers op de kade en in het veerhuis toe
zicht te houden en dat gaat wat lastig als je
onderweg bent. Na de scheiding van het ou
de en het nieuwe veer in 1695 komen we geen
overlieden meer tegen die in "het huisje"
moesten zitten. Dirck Clasen Mooij, de com
missaris, wordt nog wel enkele keren als
'overman' aangeduid, maar geleidelijk zal
ook die verwarring verdwijnen. Mooij kreeg
geen salaris van de stad, hij moest het hebben
van de bedragen die hij van de schippers ont
ving: 12 stuivers voor iedere vertrekkende
schuit.
Separatie
In april 1695 waren er geschillen gerezen tus
sen de schippers van het oude en nieuwe
veer. Ze besloten dat het beter was voortaan
gescheiden door het leven te gaan. De over
lieden, vertegenwoordigers van de schippers,
stelden een concept-plan op dat ze aan het
stadsbestuur voorlegden. Het doel: een ver
betering van de beide veren. De scheiding der
veren betekende vooral een boedelscheiding,
waarbij bepaald werd wie in de toekomst
waarover mocht beschikken.
Het oude veer bestond nog uit acht schippers,
vier schepen en drie paarden. Het is ongetwij
feld een stukje marginaal verleden, maar in
de memorieboeken van de Edamse burge
meesters krijgen ook opeens de dieren en din
gen hun naam. Cornelis Ruygh en Hendrick
Claasz Koyman kregen het veerscheepje toe
bedeeld, het minst begeerde veer; ze kregen
beiden fl.100 toe om een deel van de schulden
die op dit veerscheepje rustten af te lossen.
Koyman en Ruygh zouden hun veer weer
snel aan een ander overdoen.
Bartholomeus Christiaensz en Roelof Clasen
kregen de schuit "de Zeijlenmacker" en het
paard "de Mols".
Jacob Lucasz en Dirck Davidtsz zouden met
"de Baan" gaan varen; het paard "de Knaal"
moest hen door windstiltes en tegenwind hel
pen. "de Aker" werd met het paard "de Ruin"
toegewezen aan Marten Debber en Frans Dol.
Er moest ook nog het een en ander financieel
verrekend worden; de commissarissen van
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beide veren, in 1695 waren dat Dirk Claasz
Ruijgh en Jan Jacobsz Breed, werd het beheer
over die gelden opgedragen.
Omdat de schippers ook bij de stad nog ste
vig in het krijt stonden, werd bepaald dat die
schuldenlast over beide veren gelijkelijk ver
deeld zou worden en dat ter vermindering
van (de rente op) dat bedrag, iedere nieuw
aankomende schipper een bepaalde geldsom
zou moeten betalen. De hoogte van dat be
drag zou in de jaren die volgden met enige re
gelmaat aangepast worden.
Eén ding bleef na de scheiding onveranderd:
de doorstroom van de schippers van het oude
veer naar het nieuwe. Bartholomeus Christia
ensz en Roelof Clasen werden in mei 1695 op
"de Zeijlenmacker" aangesteld en kregen
daarbij het eerste recht om tot het nieuwe
veer toe te treden als daar een vacature was.
Waarschijnlijk kwam die vacature al snel,
want er werd in deze jaren heel wat doorge
schoven.
Nog een scheiding
Eenmaal afgescheiden van het oude veer, gin
gen de jaagschuitschippers in 1697 tot een
tweede scheiding over: die van de schuiten.
Iedere schipper zou voortaan zijn eigen
schuit in onderhoud nemen omdat de onder
vinding had geleerd dat een collectief beheer
van de schuiten tot verwaarlozing van het
materiaal en onnodige onkosten had geleid.
Enkele schippers schaften na deze separatie
meteen een nieuwe schuit aan. Marten Bebber betaalde 418 guldens en zeven stuivers
voor een nieuwe trekschuit en liet de burge
meesters de kwitantie zien, zodat er, als er
een andere veerman in zijn plaats mocht wor
den aangesteld, duidelijkheid was over de
waarde van zijn schuit. Ook Jan Jansz Nelen
en Pieter Jansz Mengoede kochten in deze ja
ren een nieuwe schuit. Over de laatste wor
den we gedetailleerd geïnformeerd. ,s Hij be
taalde:
-

aan timmerman Dirck de Neijve
aan zeilmaker Jan Pietersz Soet
aan schilder Saelmon Willemsen
aan smid Hendrick Ielsen Smit

fl.
358
fl.
13-1
fl. 17-10-4
fl. 33-14

totaal

fl. 422-5-4

Een bedrag als fl. 422-5-4 moet men lezen als
422 guldens, 5 stuivers en 4 penningen (16
penningen staan gelijk aan 1 stuiver).
Inkoopsom
Voor beide veren bleef de regel gehandhaafd
dat een nieuw toetredende schipper zich voor
een flink bedrag moest inkopen. Kijken we
naar het trekschuitenveer, dan zien we dat
het 'inkoopbedrag' bestond uit drie compo
nenten. Toen Jan Scheer in 1723 overleed,
moest zijn opvolger, Barent Barentsz, aan de
weduwe fl.1700 betalen en daarnaast nog een
bedrag op tafel leggen voor de schuit en de
afleg aan de stad.
Die afleg aan de stad bedroeg fl.200; de helft
ervan werd aan de overlieden van de schip
pers teruggeschonken om er de schulden mee
af te betalen die zij in de loop der jaren bij de
stad hadden opgebouwd. De waarde van de
schuit schommelde tussen de fl.200 en fl.500.
Het bedrag van fl.1700 is te zien als de prijs
van een plaats in het veer, door een nieuwe
schipper te betalen aan de weduwe of erfge
namen. Het is een soort optelsom van alle ge
meenschappelijke bezittingen van het veer,
de investeringen en schulden, gedeeld door
het aantal schippers.
Als de schippers besloten met een man min
der te gaan varen, of als zij een stuk land
kochten, dan ging dit bedrag omhoog. Als zij
een deel van hun bezit verkochten, daalde de
inkoopsom. In alle steden werd op een verge
lijkbare manier de waarde van een plaats in
het veer bepaald.
De schuiten
Over de toestand waarin de schuiten verkeer
den en de staat van de steigers in de verschil
lende steden, worden we in de notulen uitge
breider geïnformeerd dan over mogelijk wan
gedrag van schippers.
Iedere stad nam in 1661 twaalf schuiten in ge
bruik. Eens in de zoveel tijd werden de schui
ten en paarden door de Heren Commissaris
sen geïnspecteerd. Daaruit blijkt dat iedere
schipper een eigen schuit had, maar dat er
daarnaast van iedere stad een aantal (aanvan
kelijk vier) "gemeene schuiten" in gebruik
waren. Die schuiten waren voor gemeen
schappelijke rekening aangeschaft en lagen,
blijkens de inspectierapporten, op enkele
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'strategische' plaatsen langs het traject, waar
ze ingezet konden worden als de dienstrege
ling dat noodzakelijk maakte. In Oudendijk,
waar de reizigers moesten overstappen om
hun reis te kunnen vervolgen, lag bijvoor
beeld altijd wel één van de "gemeene" schui
ten van Edam.
De schuiten moesten van het model zijn dat
dienst deed op de verbinding tussen Amster
dam en Haarlem; ze werden alle voorzien
van hun eigen stadswapen.
In een serie prenten van Reinier Nooms (hij
leefde van ca. 1623 tot 1667), "Verscheyde
Schepen en Gesichten van Amstelredam", be
vinden zich ook enkele etsen en tekeningen
van trekschuiten. Eén prent toont de schuiten
van het Haagse, Delftse en Rotterdammer
Veer aan hun ligplaats bij het Rokin. Deze
trekschuiten waren voorzien van een zeil.
In de serie van Nooms zijn deze schuiten ook
zeilend in de nacht afgebeeld.
Een andere prent is getiteld "Haerlemse Iaegschuyties". De trekschuit die ons hier getoond
wordt, werd gebruikt op de verbinding Am
sterdam-Haarlem. Nooms tekende deze Haar
lemse schuit rond 1660 en het lijkt geen al te
wilde veronderstelling dat we op deze prent
een trekschuit zien van het type dat ook door
de vaarten van de vijf steden zou gaan varen.

De schuiten waren ca. dertien meter lang,
slank van vorm en hadden een lange voorste
ven. Iedere schuit was voorzien van een lange
en een korte mast. De jaaglijn ging van de
stuurstoel van de schipper naar de top van de
mast en vandaar naar het jagerspaard. Door
dat de schuiten twee masten hadden, kon een
schuit met een hoge mast een tegenligger pas
seren die de jaaglijn aan de lage mast had. In
ordonnanties was vastgelegd in welke rich
ting de lage mast gebruikt moest worden.
Het voor de passagiers bestemde gedeelte
van de schuit (het 'ruim') had een op spanten
rustend vast dak en vaste voor- en achterfron
ten, maar de beschutting aan de zijkanten
was niet optimaal. Geteerde zeildoekse kle
den hingen vanaf het dak naar beneden. Hal
verwege de schuit vormde aan één kant een
opening in dak en zijkant de ingang voor de
passagiers.

In oktober 1755 werd besloten dat de schuiten
verbouwd zouden worden door een deel van
het ruim van houten zijkanten te voorzien. Zo
ontstonden in iedere schuit twee comparti
menten. De roef moest de meer kapitaal
krachtige passagiers wat meer comfort bie-

toegestaan was. Als er meer mensen in de
roef plaatsnamen ("geen gezelschap vor
mend") was roken verboden, behalve als men
"eenparig" tot iets anders besloot.

Een nieuwe schuit kostte in het begin van de
achttiende eeuw zo'n 400, 500 gulden. We la
zen hierboven al hoe enkele schippers van
Edam hun burgemeesters informeerden, met
overlegging van "behoorlijcke quitancien",
over de door hen gemaakte kosten, zodat er
bij een eventuele verkoop geen discussie over
de waarde van de schuit kon ontstaan.

"Haerlemse
laegschuylies"
, ca. 1660.Detrekschuiten
voordevijfstedenwerdengebouwdvolgenshetmodelvande
schuitendiedienstdedenophettrajectHaarlemAmsterdam.Tekening
R.Nooms.
44

De trekschuit in Waterland

Hetruimvandenachtschuit,tekeningvan]. Greenwood,
1759.
den, het ruim was voor 'de gewone man'.
Deze roeven hadden een ingang in de "stuur
stoel", waar de schipper zijn schuit stuurde.
Wie 'eerste klas' wilde reizen in de roef, of
naast de schipper in de stuurstoel, betaalde
daarvoor een toelage van 2 stuivers op de ge
wone 'ritprijs'. De roef kon ook in zijn geheel
afgehuurd worden, door gezelschappen of
particulieren die geen prijs stelden op ander
gezelschap. Voor de trajecten Hoom-Edam,
Hoom-Purmerend en Purmerend-Buiksloot
moest dan een toeslag van 12 stuivers betaald
worden, Edam-Monnickendam en Monnickendam-Buiksloot waren goed voor 8, resp. 4
stuivers. De commissaris regelde de verhuur
van de roeven. In de ordonnantie die bij de
invoering van de roeven werd opgesteld,
werd behalve deze zaken ook het roken in de
schuiten gereglementeerd. De leden van een
gezelschap die een roef gehuurd hadden,
mochten met elkaar afspreken of het roken

Veel trekschuiten hadden zowel eerste als
tweede klasse. De Engelsman Feil werd in
1800 gedwongen tweede klasse te reizen,
omdat de eerste klasse reeds vol zat. Zijn er
varing: "De damp, die uit de stoven der vrou
wen en de tabakspijpen der mannen oprees,
was bij eene door de uitademing van zoove
le menschen verpeste lucht, niet uit te hou
den. Zal ik u beschrijven, wat uitwerking de
rookkolommen uit zoovele pijpen en de
daardoor veroorzaakte uitwerpingen van
speeksel, waarmede de grond overdekt was,
op mij deden? Met dit alles blijft echter de
trekschuit een voortreffelijkvaartuig."40
De inspectie
De schuiten en paarden werden met enige re
gelmaat door de trekschuitorganisatie gecon
troleerd. De Heren Commissarissen trokken
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er dan enkele dagen voor uit om hun ronde
langs de steden te maken.
Nadat in september 1717 twee trekschuiten in
de buurt van Hoorn "door ouderdom" ge
zonken waren, waarbij zich nog net geen per
soonlijke ongelukken voordeden, besloot
men nog in dezelfde maand de hele 'vloot' en
alle paarden aan een inspectie te onderwer
pen. Daarbij werden twee schuiten volledig
afgekeurd, een derde bleek niet meer geschikt
voor passagiersvervoer. De schippers moch
ten hem eventueel nog wel als ijsbreker inzet
ten....
Voor de schippers moet zo'n inspectieronde
een angstige gebeurtenis geweest zijn. Van de
ca. 55 paarden die ze in 1736 in bedrijf had
den, werden er tien afgekeurd. Aan de schui
ten moest veel vertimmerd worden. Christiaan de Mouter, schipper van Edam, zag niet
alleen een paard afgekeurd worden, maar zag
ook één van zijn twee schuiten total loss verNiet iedereen was even gecharmeerd van
het bonte gezelschap dat de trekschuit be
volkte. De Engelse reiziger Joseph Marshall
sprak bijna walgend over zijn ervaringen op
zijn reizen door Holland in de periode 17681770:
"Wat kun je verwachten van een voertuig dat
iemand overbrengt voor een penny per mile;
als reizen heel goedkoop is, zullen ook men
sen van de lagere klassen [hij noemt ze
"mensen die geboren zijn om hun voeten te
gebruiken"] daarvan gebruik maken." Het
reizen met de trekschuit kan aangenaam
zijn, maar dan zou men wel de prijs moeten
verzesvoudigen om "the vulgar people" te
weren. Nu zat hij opgescheept met een do
zijn Hollandse boeren die zonder enig res
pect naast zijn voeten spuugden. Hij gaf toe
dat soms ook geletterde mensen, geleerden
en wetenschappers wel eens zo weinig geld
hadden dat ze met de trekschuit moesten
reizen, maar de kans op de ontmoeting met
zo'n genie was te klein om het 'risico' van het
reizen met een groepje boerenkinkels te ne
men.
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klaard, "niet meerder bequaam (...) omme op
het veer te kunnen varen".
Een van de schippers van Buiksloot die met
een afgekeurde schuit toch bleef doorvaren,
kreeg te horen dat hij zich binnen een halfjaar
een nieuwe schuit aangeschaft moest hebben,
op straffe van fl.100 boete ("ten behoeve van
de Diaconij Armen tot Buijksloot").
De schippers zelf berekenden dat zij door alle
"onkosten en melioratien" die voortvloeiden
uit de inspectie van 1736, meer dan fl.4000on
kosten hadden moeten maken. Mede door de
sterk teruglopende inkomsten uit het reizigersvervoer, viel er voor hen aan het varen
met de schuiten nog maar nauwelijks iets te
verdienen.
De dienstregeling
Essentieel in de hele organisatie van het trekschuitenveer was de verdeling van de 'beur
ten' over de verschillende schippers. Ener
zijds moest die verdeling een goede dienstre
geling opleveren (het stedenbelang), ander
zijds moest zij rechtvaardig voor de schippers
zijn. Iedere schipper wilde een maximaal pro
fijt halen uit zijn participatie in de schippersbeurs en hield een scherp oog gericht op acti
viteiten van andere schippers die mogelijk in
zijn nadeel werkten.
Het ontwerpen van de dienstregeling gebeur
de door de Heren Commissarissen, al legden
die hun oor te luisteren bij de mensen die aan
hun plannen een concreet gevolg moesten ge
ven.
Als uitwerking van artikel 26 van het Nader
Accoort ("het varen in een beurs") werd in ju
li 1661 bepaald dat de veertig schippers die
met elkaar de beurs vormden, werden ver
deeld over twee trajecten ("reijen").
Twintig schippers verzorgden de eerste "reije",
de verbinding Buiksloot-Purmerend-Hoom:
de acht schippers van Purmerend, zes van
Hoorn en eenzelfde aantal van Amsterdam. De
schippers van Hoorn en Amsterdam hadden
Purmerend als 'eindstation' en hadden van
daar altijd de eerste beurt terug. Op dezelfde
manier had een Purmerender schipper die in
Hoorn of Buiksloot ("aen den Dijck") aan
kwam, altijd recht op de eerste beurt naar zijn
eigen stad, "omme alsoo de schipperen soo ve
le mogelijck dagelijcks weder te doen coomen
't haren eijgenen huijse."
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Het vaarschema lijkt dus simpel:

IT
Edam

Hoorn

IT

IT
Purmerend

Monnickendam

Buiksloot

Buiksloot

De tweede "reije", de verbinding tussen Buik
sloot en Hoorn over Monnickendam en Edam
werd onderhouden door de zestien schippers
van laatstgenoemde steden, door twee schip
pers van Hoorn en twee van Amsterdam. De
schippers van Amsterdam en Hoorn voeren
niet verder dan Edam (met recht op de eerste
beurt 'naar huis'), de schippers van Edam en
Monnickendam hadden dit recht als ze in
Hoorn of Buiksloot waren.

Het lijkt een duidelijk concept, maar de schip
pers waren er al snel niet tevreden over. Met
enige regelmaat kwamen zij met nieuwe
plannen om de dienstregeling die door de
Heren Commissarissen ontworpen werd, te
laten rijmen met hun eigen wensen.
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Op 't Varen van de Schuyten, van den eerden Oöober 1780, tot den laatftenMaart 1781. incluys

van AMSTERDAM

op HOORN,

over de Steeden

EDAM, MONNICKENDAM EN PURMERENDE,
ende weederom
VAN

HOORN opAMSTERDAM 5 OVER DE BOVENGENOEMDE STEEDEN.

Van Amfterdam op Monnickendam

Van Hoorn op Edam.

Ten half zes uuren.
Ten zeven uuren.
Ten elf uuren . en Zak met Brie
Ten elf uuren.
ven , Pakjes en Geld.
Ten twee uuren.
Ten half drie uuren.
Ten drie uuren, lot Edam toe.
T en vyf uuren, tot Monnickendamtoe
Ten vier uuren, tot Edam toe.
De Nagt-Schuyt met Boomfluytcn 'De Nagt-Schuyt ten twaalf uuren
en Zak met Briewn en Pakjes.
en Zak met Brieven en Pakjes.
Dezelven ten negen uuren van het
Pofthuy» te gaan.
Van Amfterdam op Pur merende.
Ten acht uuren , tot Pur merende toe
Ten negen uuren, en Zak met Brie
ven, Pakjes en Geld.
Ten een uuren, en Zak met Brie
ven, Pakjes en Geld.
Ten drie uuren. Maandagen Vrij
dag tot Pur merende toe.
Ten vier uuren.
Ten vyf uuren , tot Emmerende toe.

Van Hoorn op Pur merende.

Van Edam op Hoorn.
Ten zeven uuren.
Ten tien uuren.
Ten twee uuren.
Ten vyf uuren.
De Nagt-Schuyt.

Van Edam op Monnickendam.

]

Van Monnickendam op Edam.

|Ten zes uuren.
iTen negen uuren.
Ten een uure.
.Ten vier uuren.
(Ten vyf uuren, tot Edam toe.
ITen zes uuren. tol Edam toe.
|De Nagt-Schuyt.

j Van Monnickendam op Amfterdam.

Van Purmerende op Amfterdam.
Ten zes uuren.
Ten acht uuren, dog Maandagen
Vrydag ten 7 en 9 uur er..
Ten twaalf uuren.
Ten vier uuren.
Ten zes uuren.

Van Purmerende op Hoorn.

Ten zeven uuren.
, Ten zes uuren.
Ten vyf uuren. dog Maandag en Ten vyf uuren.
Ten half twaalf uuren.
Ten half zeven uuren.
'Ten half acht uuren.
Vrydag ten vier uuren.
Ten half vier uuren.
(Ten half tien uuren.
Ten negen uuren, en Zak met Brie Ten half negen uuren.
Ten half twee uuren.
(Ten half drie uuren.
Ten half zeven uuren.
ven. Pakjes en Geld.
Ten vyf uuren.
Ten zes uuren.
Ten een uure.
Ten vier uuren , tot Purmerende ree.|Ten half acht uuren , tot Monnicken ,De Nagt-Schuyt.
dam toe.
De Nagt-Schuyt.
Zo nogtans, dat dezelve Scbuytenl Zo nogtans , dat dezelve Scbigyten Zo nogtans, dat dezelve Scbuyten
niet zullen vermogen af te varen,] niet zullen vermogen af te varen , niet zullen vermogen af te varen,
voor en al eer de Scbujten fan Hooru Ivoor en al eer de Scbuyten van Am voor en aleer de Scbuyten van Am
en Monnickendam refpeftive
lierdam en Edam rejpeQive zullen fterdam en Hoorn refpeSive zullen
aangekomenwezen, di4tegens de voor-1aangekomen wezen, die regens de voor- aangekomenwezen, die tegens de voorje breven uuren van daar warden ver- \Jc breven uuren van daar wordenver - febreven uuren van daar worden verwagt . maar dezelve noodzakelykmoe Iwagt . maar dezelve noodzakelyk moe wagt , maar dezelve noodzakelykmoe
ten afwagten.
| ten af wagt en.
ten afwagten.

NB. Tot geryf van de Kooplieden en andere, bangt binnen de Stad Amfier dam een Brieve-Kas, aan bet Buykflooter Veer. by de Nieuwe Stads Herberg,
die op bovengemelde uuren wordt uytgebaalt en verzonden -, ook bangen twee geiyke Bneve Kaffen , als 'eene-aan de Munt toorn en eene aan de
Beurs, daar deze Ordre boven is geplakt , en welkers Britven driemaal des Daags ge/igt en verzonden worden.

Te Amfterdam, by P1ETER MORTIER, Suds Drukker ea Boekverkoop*,'op de Le'y^rjgt, noordzy, het zeevende huis van de Heerengragt.

Dienstregeling
1780,metzomer-en zuinterdienst
en specialevermelding
vandeschuitendie'debrievenzak'
vervoerden.
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De samenwerking
van de schippers in de
praktijk
Hoe gingen de schippers van het veer met el
kaar om, terwijl hun Heren Commissarissen
zich bezighielden met het slopen van eikaars
bruggen en het omzagen van hekken? De
harmonie lijkt wat beter, en de kleine proble
men die er waren, losten zij aanvankelijk zon
der grote conflicten op. Zo bleek het in de
praktijk heel moeilijk te zijn om alle schippers
evenveel beurten te laten varen en daardoor
liepen de inkomsten van de schippers van de
verschillende steden soms flink uiteen. Toen
de schippers van Edam, Monnickendam
en
Hoorn dit probleem aan de Heren Commissa
rissen voorlegden, vond men na enig onder
handelen een oplossing waarover niemand
klaagde. De schippers die meer beurten had
den gevaren, zouden de helft van het bedrag
dat zij per beurt ontvangen hadden (2 Carolus guldens) afstaan. Het totaalbedrag zou
dan "nae aequiteijt en bilckheijt" onder de an
deren verdeeld worden, onder het motto "dat
de eene stadt vant bevaeren van de Treckschuijten niet meer als den ander komt te pro
fiteren."
De overlieden van de schippers
zetten in juni 1702 de "in Min en vrintschap"
gemaakte afspraken op een rijtje. Die toon
van begrip en welwillendheid zou dertig jaar
later niet meer gehoord worden.
Toch sluimerde er al in het begin van de acht
tiende eeuw iets wat we later, toen het finan
cieel wat minder ging, in een heftiger variant
zullen tegenkomen. In 1695 beklaagden de
schippers zich over het verschijnsel dat er da
gelijks veel mensen met de trekschuit reisden
zonder daarvoor iets te betalen. Zwartvaarders? Het lijkt toch om meer te gaan. Na de
bepaling wie er gratis mee mochten, de schip
per, zijn vrouw en kinderen ("die bij hem in
huijs woonen") en de schippersknecht, volgt
een toevoeging die de klacht in een wat ander
daglicht plaatst: de commissaris zal de men
sen die in de schuit gaan, moeten tellen en
daarvan notitie houden. Een schipper die ie
mand voor niets liet overvaren, verbeurde
drie guldens, uit eigen beurs te betalen. Een
commissaris die het liet gebeuren, miste de
stuiver die hij per afvarende schuit ontving.
Het ging niet zozeer om niet-betalende passa
giers, als wel om schippers die de vrachtprijs

rond Edam

in eigen zak staken en daarmee de schippersbeurs (en de steden) benadeelden. Een jaar la
ter werd de controle nog iets aangescherpt.
Ook op de plaats van aankomst moest voort
aan geteld worden, door de schipper, en hij
moest zijn reizigersaantallen
aan de commis
saris ter plekke doorgeven. Deze registreerde
ze, zodat desgewenst de schippers, de overluiden of de commissarissen hierover konden
confereren, "om alle quae vermoede en mis
trouwen" te voorkomen.
Vervoer van klein vrachtgoed en brieven
Hoewel de trekschuiten ook voor het vervoe
ren van goederen uiterst geschikt waren, ge
beurde dat niet met de schuiten van het vijfstedenveer. De lange vrachtlijsten met tarie
ven voor alle denkbare soorten vrachtgoed
die we in de reglementen van andere beurtve
ren en trekschuitverbindingen
tegenkomen,
ontbreken geheel.
Artikel 12 van de Ordonnantie uit 1660 luidt:
"Mette voorsz. Jaeghschuyten sal niet anders
mogen werden vervoert als personen; behalven reyskoffers, packjes, sackjes en korven,
soo wanneer de luyden selfs present sijn."
Dezelfde Ordonnantie bepaalt in regel 16 dat
er door de schippers aan de wat grotere hand
bagage nog wel iets verdiend kan worden:
"van kleijne koffers betaelt sal werden drie
stuyvers, ende van groote koffers vier stuyvers."
Voor de schippers was dit kleine vrachtgoed
een extra, maar bescheiden, bron van inkom
sten waarover zij geen 'gabelle' hoefden af te
dragen. Het brievenvervoer was wel een be
langrijke bron van inkomsten.
Zolang de Waterlandse steden geen postkan
toor kenden, waren de aanlegpunten van de
trekschuiten, en dan in het bijzonder de veer
huizen, voor de burgers van de stad de plaat
sen waar zij post konden afgeven of ophalen.
In 1662 werd op voorstel van de heren van
Hoorn bepaald dat in alle steden brievenbus
sen gehangen zouden worden. In Amsterdam
en Hoorn kwamen vier bussen te hangen;
Edam, Monnickendam en Purmerend kregen
er ieder twee. Waarschijnlijk één voor de rich
ting Hoorn en één voor de richting Amster
dam.
Aanvankelijk werd bepaald dat de schipper
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die de beurt had, de brieven uit die bussen
moest meenemen. Later zou de hele postver
werking nadrukkelijk
aan de commissaris
worden opgedragen. Hij zorgde ervoor dat
de brieven, gebundeld in met een slot afge
sloten zakken, op vaste tijden meegegeven
werden.
Brieven voor plaatsen die onderweg gepas
seerd werden (Ilpendam, Broek in Waterland)
werden los aan de schipper overhandigd of
met een touwtje aan de brievenzak gebonden.
Er kwamen strenge boetes voor schippers die
vergaten de brievenzak over te geven, of de
verkeerde zak overhandigden.
Het vervoer van brieven naar en uit de vijf ste
den werd gezien als het alleenrecht van de
schippers van de trekschuitorganisatie.
In ver
schillende "Keuren" en "Willekeuren" werd
dit alleenrecht vastgelegd.

in Waterland

20 De Vries, Barges& Capitalism,m.n. hoofdstuk 2
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Cijfers

AantallenreizigersvervoerdopdeNoord-Hollandse
trekvaarten,1664-1752
1 Amsterdam-Purmerend/Monnickendam
2 Purmerend/Edam-Hoorn
3 Monnickendam-Edam.
Vanaf1682voerdenachtschuittussenAmsterdamen Hoornalleenin deonevenjarenover
Monnickendam
en Edam.Degrafieklaattweelijnenzien,deeenverbindtdeoneven,deanderedeevenjaren.
4 Hoorn-Enkhuizen
(zvagendienst)
(Uit:j. de Vries,Barges& Capitalism)
passengers
(in thousands)

Nevenstaande
grafiek geeft een beeld
van de aantallen mensen die in de pe
riode 1664-1752de trekschuit gebruik
ten om zich in, naar of uit Waterland te laten
vervoeren. De terugloop vanaf de eerste de
cenniavan de achttiende eeuw is opvallend.
Die neergang kan te maken hebben met ver
andering in reisgewoontes (de opkomst van
de diligence), het gebrekkige functioneren
van het veer (slechte dienstverlening, hoge
prijzen), met bestuurlijk wanbeleid, met poli
tieke en economische ontwikkelingen. Al die
factoren zullen een rol gespeeld hebben, maar
de economische was zeer vermoedelijk de be
langrijkste. Het lijkt immers heel aannemelijk
dat in belabberde economische omstandighe
den de noodzaak en de zin om te reizen afne
men, dat het geld daartoe ontbreekt, of nog
erger, dat een gebied zo ontvolkt raakt dat al
leen al hierin de verklaring voor de scherpe
daling in reizigersaantallen te vinden is. En
dat het slecht ging met het Noorderkwartier,
daar zijn alle geleerden het wel over eens.
Achteruitgang in het Noorderkwartier
VolgensVan der Woude zette omstreeks 1500
een langdurige periode van bevolkingsgroei
in, die in Noord-Holland tot 1650-1660voort
duurde. In een aantal dorpen langs de Zaan
duurde die groei tot omstreeks 1730. Tussen
1620 en 1660 groeide de bevolking van het
Noorderkwartier van 80.000 naar zeker
90.000personen.
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In 1795was dit aantal gedaald tot minder dan
66.000. Die ontwikkeling moet zich in twee
fasen voltrokken hebben. In de eerste fase is
sprake van een grote achteruitgang tussen
1660en 1740 in het Noorderkwartier, behalve
in de Zaanstreek. De bevolking van de zeven
steden boven het IJ liep terug van 70.000 naar
35.000, met de meest spectaculaire bevol
kingsdaling in Enkhuizen, in 1622 met 22.000
inwoners nog behorend tot de vier grootste
steden van Holland. Rond 1730 woonden er
niet meer dan 8.000 mensen in de stad.
In de Zaanstreek was nog wel sprake van eni
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ge groei. Tussen 1620 en 1740 groeide de be
volking daar met ca. 50%. Daarna zette hier
ook de terugval in: tussen 1740 en 1795 een te
rugloop van 25%.
De tweede periode van neergang ligt tussen
1740 en 1795. Nu liep ook in de Zaanstreek
het bevolkingsaantal sterk terug, terwijl in de
rest van het Noorderkwartier de al ingezette
teruggang bleef doorgaan.
Ook volgens Aten weerspiegelt de terugloop
in reizigersaantallen de economische en de
mografische crisis waarin het Noorderkwar
tier vanaf het derde kwart van de zeventien
de eeuw terechtkwam. De havensteden wer
den daarbij het eerst getroffen, doordat zij te
maken kregen met een sterke terugloop van
de internationale goederenstromen, welke in
krimping in verband stond met demografi
sche ontwikkelingen in Europa. Een andere
oorzaak is te vinden in de toenemende bui
tenlandse concurrentie, de pogingen van het
buitenland om de afhankelijkheid van de hier
gevestigde stapelmarkt te verminderen, b.v.
door mercantilistische maatregelen, waar
door de prijzen van Noors hout flink oplie
pen. Hier waren de Hollandse havensteden
de dupe van. Het hele Noorderkwartier ge
raakte in "een neerwaartse spiraal waaruit
geen ontsnappen meer mogelijk was".
De Hollandse handelsvloot kromp in aantal,
wat gevolgen had voor de scheepsbouw en
daarmee verwante bedrijfstakken. Hierdoor
verminderde ook de bevolkingsomvang en
daalde de vraag naar agrarische producten.
Het gevolg was dat de prijzen voor deze pro
ducten begonnen te dalen. In eerste instantie
vielen de effecten hiervan voor de boeren in
het Noorderkwartier wel mee omdat de
graanprijzen sterker daalden dan die van
kaas, het product waarin zij zich hadden ge
specialiseerd. Vanaf ongeveer 1690 waren het
echter juist de prijzen van zuivel die extra
snel daalden. Daarbij kregen de boeren gedu
rende de achttiende eeuw te maken met ern
stige veepestepidemieën die enorme slachtin
gen onder de veestapel aanrichtten.
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Tot overmaat van ramp bleek rond 1730 dat
de dijken langs de Zuiderzee op grote schaal
waren aangetast door de zgn. paalworm, een
boormossel die om onverklaarde redenen
massaal het houtwerk aan de dijken wegvrat.
Grote investeringen waren nodig, de agrari
sche sector moest flink bijdragen in het dijk
herstel. Vooral de kleinere boeren raakten
daardoor in financiële moeilijkheden en zagen
zich genoodzaakt hun bedrijf te beëindigen.
Achteruitgang in Edam
De eerste berichten over financiële problemen
voor de stad Edam komen we tegen als de
Opstand ten einde loopt, in de jaren na de Vre
de van Munster (1648). Costerus: "Nog vele
andere verbeteringen werden in deze jaren al
hier aangebracht, zoodat eindelijk de geld
middelen der stad geheel waren uitgeput."
Verkoop van stukken grond zorgde voor eni
ge verlichting. Hoewel Costerus meent dat
de Nederlandse handel in de jaren 1653-1672
onder het bestuur van de raadspensionaris De
Witt "haar toppunt van bloei" bereikte, zijn de
berichten over welvaart in Edam steeds
schaarser. In Edam verminderde het aantal

huizen tussen 1665 en 1731 met bijna een
kwart, van 1250 naar 909. Het aantal kinderen
dat ten doop werd gehouden halveerde.
Een pestepidemie hield in 1664 ook in Edam
huis; in 1668 werd als een gevolg van achter
uitgang en bouwvalligheid de vroeger zo
bloeiende touwbaan 'De Westerbaan' door de
eigenaar Pieter Josephsz gesloopt. Vernieu
wingen aan de stedelijke bolwerken moesten
door de slechte tijdsomstandigheden worden
uitgesteld, bruggen werden gesloopt in plaats
van vernieuwd. Toen de kaashandel begon in
te zakken, slaagden de magistraten erin met
premies voor de kaaskopers de teruggang tot
stilstand te brengen. Ook de Groenlandvaart
bleef succesvol, al moet de stank van de
drogende vissen, in pakhuizen op de Voorha
ven, het leven in de stad soms bepaald onaan
genaam gemaakt hebben.
De veehandel bleek op het eind van de zeven
tiende eeuw nog bloeiend: de veemarkt
moest ervoor uitgebreid worden. De scheeps
timmerwerven en bierstekerijen kwijnden
echter, tot groot nadeel van de stad en van
hen, die daardoor een middel van bestaan
hadden. Grote stormvloeden in 1675 en 1682
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Edamin zijnglorietijd:velescheepswerven
langsdeNieuweHaven.KaartvanBlaeu,ca.1665.
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richtten ook in Edam zware schade aan. De
stijgende graanprijzen noopten de stedelijke
overheid tot hulpacties voor de "minvermo
gende" inwoners.
Een veer in verval
De neergang liet zich op vele gebieden voe
len. Jan de Vries constateert, het hele trek
schuitennetwerk in de Republiek overziend,
dat al snel na de voltooiing hiervan de reizi
gersaantallen op vele routes begonnen terug
te lopen. Al in 1680 werd deze trend op enke
le plaatsen zichtbaar, rond 1720/1730 klonk
het neergangsverhaal alom in den lande.
In Waterland werd rond 1730 voor het eerst
hardop geconstateerd dat het trekschuitenveer in verval raakte en dat er maatregelen
genomen moesten worden om het te redden.
Vanaf de tweede helft van de achttiende
eeuw begint deze dubbele constatering als
een rode draad door de geschiedenis van dit
veer te lopen, even zo vaak gekoppeld aan
een andere vaststelling: dat er geen remedie
gevonden kon worden om de teruggang te
stoppen.
Dirk Zeeman, pachter van de tolhekken aan
de Oudendijk, in de Zeevang en bij de Zedde,
verzocht in september 1728 hem een deel van
de pachtsom kwijt te schelden, omdat hij, bui
ten zijn schuld, veel schade geleden had,
"door de sieckte, en wel voornamentlijck
door 't sterven van vele menschen". Zijn ver
zoek werd afgewezen.
Een jaar later deed hij een nieuwe poging,
maar nu met een ander argument. Doordat er
zoveel rijtuigen over 't Schouw gezet werden,
stonden zijn inkomsten onder grote druk. Dit
argument zal ook voor de Heren Commissa
rissen wat concreter geweest zijn, maar zij
zochten de oplossing voor het probleem op
de plaats waar het lag: bij de tolman aan 't
Schouw, hij zou nog eens goed op zijn plich
ten gewezen worden.
Toch waren er andere signalen dat er iets mis
ging. De heren van Hoorn klaagden niet al
leen over de sterk teruglopende kwaliteit van
het varend materieel, maar ook over de in
houd daarvan. De schippers op het traject
Purmerend-Hoorn compenseerden de terug

lopende reizigersaantallen door beestenhui
den in hun trekschuiten te vervoeren. Hoewel
dit vervoer tegen alle regels indruiste, stelde
de aanpak van deze overlast weinig voor: de
heren van Purmerend kregen de opdracht
hun schippers erop te wijzen dat de vellen
niet teveel ongemak voor de passagiers
mochten opleveren.
Het vervoeren van beestenvellen in trekschui
ten valt nog te karakteriseren als een wat on
handige vorm van branchevervaging, een an
dere vorm van inkomstenverhoging ging bij
na alle betrokkenen te ver: veel schippers be
gonnen te sjoemelen met de opgave van de
aantallen vervoerde reizigers: ze gaven er
minder op dan ze in werkelijkheid vervoerd
hadden en stopten de 'winst' in eigen zak.
In februari 1730 kregen de schippers van
Monnickendam van hun superieuren te ho
ren dat het opbrengen van de gabellen zeer
slecht werd "geobserveerd", doordat de
schippers passagiersaantallen te laat en niet
conform de waarheid opgaven. Wie in de toe
komst hierin nog eens nalatig zou zijn, zou
zonder meer gevangen gezet worden en uit
het veer ontslagen. Harde taal, de schippers
benadeelden dan ook niet alleen hun colle
ga's, maar ook de stadskassen.
Ook de schippers zelf maakten zich zorgen
over het gerommel met reizigersaantallen,
blijkens het request dat ze gezamenlijk twee
jaar later opstelden, "dagende generalijk
over het verval van haar veer". De belangrijk
ste klachten betroffen vooral het vermoeden
dat veel schippers oneerlijk waren in de op
gave van passagiers en (te bestellen) brieven.
Ook hadden zij problemen met de grote hoe
veelheid schuiten die zij dagelijks moesten la
ten varen. Misschien, zo stelden zij voor, zou
het een goed idee zijn om van iedere stad da
gelijks een schuit minder te laten afvaren.
Het is opmerkelijk hoe weinig de Heren
Commissarissen met al deze klachten deden.
De pachter van het tolhek kreeg geen gehoor,
de schippers moesten blijven varen met de
aantallen schuiten die nu eenmaal voor de
dienstregeling nodig waren. Wie fraudeerde,
werd bedreigd met de gevangenis.
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Ook het oude veer kwijnt
Op zijn hoogtepunt bestond het 'oude' Edamse beurtveer op Amsterdam en Hoorn uit niet
minder dan negentien schippers, maar dit
aantal zou in de loop der jaren geleidelijk
minder worden. In 1687 waren het er nog ne
gen, in 1695,bij de 'separatie', acht.
Toen in 1742 de Amsterdammer Pieter Koelemeij toestemming vroeg om een veerdienst
op Edam te beginnen en de Amsterdamse
burgemeesters hun Edamse collega's daar
over polsten, reageerden zij geschrokken. Van
de drie schuiten die het veer rijk was, lag er
altijd eentje stil, doordat er te weinig vracht
goed te vervoeren was. De schippers konden,
mede door de "sobere" vrachtlonen hun
schuiten en toebehoren nauwelijks onderhou
den. Eigenlijk zou het veer ingekrompen
moeten worden, een uitbreiding van de veer
dienst tussen de steden zou tot een totale
"ruïne" van alle betrokkenen leiden. De bur
gemeesters doen het voorkomen alsof hun
beschrijving geen momentopname in de
moeilijke jaren veertig van de achttiende
eeuw is, maar dat het gaat om een wezenlijk
kenmerk van hun oude stadsveer: altijd was
er eigenlijk een schuit te veel.
Verscherpte controle
Toen de schippersinkomsten terugliepen,
kwam ook het onderling vertrouwen onder
druk te staan. Met woorden als 'wantrouwen',
'eigenbelang', 'moedwil en misverstand' laat
zich de samenwerking van de schippers
steeds meer typeren.
De commissarissen kregen de opdracht tel
kens bij het afvaren van de schuiten aanwezig
te zijn om de passagiers te tellen en daarvan
een goede boekhouding op te zetten. Vanaf 1
oktober 1736 moesten zij de schippers bij de
afvaart een briefje meegeven waarop het aan
tal door hen getelde passagiers vermeld
stond. In de plaats van aankomst moest dat
briefje overhandigd worden aan de commis
saris ter plekke. Het middel was uiteraard niet
waterdicht, er stapten ook onderweg nog heel
wat mensen in en uit, maar het was iets.
Toch konden ook deze maatregelen het af
gaand tij niet keren. Het beeld dat de schip
pers in 1738 schetsten van de situatie waarin
zij verkeren, is zonder meer dramatisch.
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Doordat de Heren Commissarissen bij de laat
ste inspectie van paarden en schuiten veel re
paraties verordonneerd hadden en enkele
schuiten waren afgekeurd, waren hun onkos
ten tot ver boven de fl.4000 opgelopen en dat
terwijl het passagiersaantal steeds verder te
rugliep. Aan één jaar varen hadden de schip
pers, buiten de bedragen die zij voor iedere ge
varen beurt ontvingen, een bedrag overgehou
den van 55 guldens, 13 stuivers en 4 pennin
gen. Of dat een bedrag per schipper is, of voor
alle schippers bij elkaar wordt niet helemaal
duidelijk en de "annexe maand staten" die als
bewijs moesten dienen, zijn helaas in de loop
der eeuwen uit de archieven verdwenen.
De schippers voerden aan dat zij op deze voet
niet konden doorgaan en stelden iets nieuws
voor: verlaging van de gabellen of verhoging
van de 'vrachtprijzen'. Dat laatste nu vond
genade in de ogen van de Heren Commissa
rissen. Op alle trajecten mocht de prijs om
hoog, aanvankelijk alleen voor het wintersei
zoen, later ook voor de zomermaanden. Het
geluid dat een verhoogde 'ritprijs' ook een
averechts effect zou kunnen hebben op de be
reidheid om met de trekschuit te reizen, werd
niet gehoord.
In de jaren daarna bleven de schippers hun
Heren bestoken met nieuwe (en oude!) plan
nen om het veer te redden, dan wel iets aan
hun inkomsten te verbeteren. Die heren leken
er wat tureluurs van te worden en besloten al
le requesten en verzoeken naast zich neer te
leggen totdat de schippers het volkomen met
elkaar eens waren over de inhoud van al die
"projecten". Dat die schippers nog steeds
rommelden met de afdracht van de gabellen
zal de bereidheid van hun superieuren om al
le plannen geduldig te lezen of beluisteren
niet verhoogd hebben.
Zo sukkelde men jaren voort. De briefjes met
reizigersaantallen werden niet goed doorge
geven, er werd aangedrongen op betere con
trole, op het uitdelen van boetes. De schip
pers bleken zich opnieuw op grote schaal met
het vervoer van beestenhuiden bezig te hou
den, wat volgens de heren van Hoorn inder
daad "tot grootte last van de passagiers" was.
Eén succesje boekten zij wel: het aantal schui-

Veer in verval
ten van het Edamse trekschuitenveer werd in
maart 1746teruggebracht van zes naar vijf. Na
het overlijden van schipper Hendrik van Geesdorp kregen de anderen toestemming om met
zijn vijven door te gaan, mits de weduwe van
Van Geesdorp volledig schadeloos werd ge
steld. E)ie vijf anderen waren Christiaan de
Moutter, Claas Visscher, Jan Trompetter, Cornelis Vlaming en Damiaan Kevelkamp. Jan
Trompetter overleed in 1746 en werd opge
volgd door Poulus de Boer.
Afleggeld
In Edam maakten de stedelijke bestuurders
moeilijketijden door: de bodem van de stads
kas was geregeld te zien en één van de manie
ren om daar iets aan te doen, was een heffing
bij het aanvaarden van aantrekkelijke stedelij
ke functies en ambten. Zo werd in november
1721bepaald dat de officier van de stad een
'afleggeld' van fl.500 moest betalen bij de aan
vaarding van zijn ambt, een soort entreegeld.
Een nieuwe stadsbode betaalde fl.630, net als
de koster. De commissaris van het nieuwe veer
moest fl.600betalen.
Twintig jaar later werden die bedragen ver
hoogd en werd het aantal functies dat voor een
afleggeld in aanmerking kwam, uitgebreid.
Een nieuw benoemd raadslid moest voortaan
fl.500aan de thesaurie afdragen; iemand die
voor de eerste maal tot burgemeester werd ge
kozen, betaalde fl.150, de commissaris van het
nieuwe veer moest nog steeds fl.600 overleg
gen, zijn collega van het oude veer werd nu
ook aangeslagen: fl.500; de stadsbode en de
koster betaalden fl.800.
Ook de veerschippers werden niet ontzien.
Iedere schipper die tot het nieuwe veer toe
trad, moest fl.200 aan de stad afdragen, een
schipper die in het oude veer ging varen, be
taalde fl.300.
De aflegsom van de schippers van het nieuwe
veer verdween voor de helft in de stadskas,
en werd voor de andere helft aan de schip
pers uitgekeerd, "tot aflossinge van de schul
den van het selve". Ze werden er niet rijker
van, maar zagen wel hun schulden iets terug
lopen.
Paarden voor eigen rekening
Iedere schipper bracht bij zijn intrede in de

schippersbeurs twee paarden mee. Meestal
voer hij met eigen paarden en schuit, maar het
kon ook gebeuren dat zijn paard voor een van
de "gemene schuiten" gespannen werd. Het
onderhoud en de verzorging van de paarden
gebeurde voor rekening van het collectief.
Kennelijk gebeurde dat niet naar tevreden
heid en zagen de schippers van Edam ook
hier een mogelijkheid om te bezuinigen op
hun uitgaven. In ieder geval kregen zij -in
1749- toestemming om "ijder voor zijn privé"
de eigen paarden te onderhouden; de paar
den die tot het gemeenschappelijk bezit van
het veer behoorden, moesten ze met elkaar
verzorgen. Die konden gestald worden in de
stadsstallen op de Lingerzijde, tegen een jaar
lijks huurbedrag van fl.20.
Enkele jaren later volgden de schippers van
Monnickendam hun voorbeeld. Ze beseften
dat hun verzoek in feite betekende dat "de ge
meenschap van de paarden voor de Treckschuyten" verbroken werd, maar ze zagen dit
als enige middel om hun "totale ruïne" te
voorkomen. Toch probeerden ze zelf de
'beursgedachte' nog enigszins overeind te
houden. Ze wilden een kleine kas opbouwen,
met daarin een bedrag van ca. fl.100, waaruit
een schipper die een paard verloor, het geld
kon lenen om een nieuw aan te schaffen. Voor
de aanschaf van een redelijk trekpaard was
een schipper in die jaren ongeveer fl.40 kwijt.
De magistraten van de stad stemden in met
het verzoek, ze gaven een proeftijd van een
jaar en na dat jaar bleken de ervaringen posi
tief genoeg om op deze manier door te gaan.
Het einde van de beurs
Toen het in 1776 weer klachten regende over
de gang van zaken rond het veer en de pro
blemen steeds onoverzichtelijker werden,
grepen de Heren Commissarissen naar een
beproefd wapen: zij stelden een commissie
samen, bestaande uit één vertegenwoordiger
van elke stad, om de zaak grondig te bestude
ren en daarna van de bevindingen verslag te
doen. De heren Alewijn (Amsterdam), Carbasius (Hoorn), Beeldsnijder (Edam), Bruijn
(Monnickendam) en Bleydenbergh (Purmerend) belastten zich met de klus en, het moet
gezegd, deze keer was hun oplossing zonder
meer revolutionair.
55

Trekschuiten

( 5)
Lyfte van de Vragtloonen
van yder Perfoon.
Danï)oo:nop €öam. ƒ : 7 : Dan %oo2nop Pur#
mcrenb.
- : 7: Dan PurniccLMiü
op
23up&Poat.
-: 6: Dan (£öamop jDo.
ntóftcnöam.
-: 2:8
Don .flöDnicFicnbam
op -Bunhjluot. -53:8

,4

4:
':

Vm of tot de Plaatzen Ondernvegen: als <volgt.
Op Hoorn.

4

Dan be ^uïft.
Dan ècïjiartaaiib.
Danben«Dubcnbpt.
Danbc2fe£
3

:

48

ƒ : 1: - : 1: 12
- : 3: - : 3: 8
Dan

rond Edam

Veer i\ vi ia ai

( 6 )

D«m*®oiHjtni3cn.
4; .
Danbcïileni.
5:
Dan't iï)Ibbeïieëe-tuenjc.
6:1+
Danteofoec.
* •: 5-: 8
DanbcUbabgltcr-^tip-: 6:14
Op Edam.

Danbcï^ulft.
/
Dan^rtjarfonub.
Dan bentDubenbjjft. -:
Dan bc25cct£
DanDofti)up3cn.
Dan betóïcm.
Dan't.iDibbelieec
luegjc

6:i
6: 5* .
4: 8
4 .
a; .
1: .

Op Purmerend.

DanbcDulft.
f* <s:i
DanJifljarUioub.
6: Danben l*ubenbi}ft. y: _
Dan be23cet$ï. •
4 8
Dan(DoiTdjnnscn
4: Danï)olipee.
z: 6
Danbcïiiuabi)ftec-^np.-: 1: Dan

Ordonnantie" uit 1748met enkele reizigerstarieven:van Hoorn naar Edamvoor 7 stuivers, van Edam naar Monnickendamvoor 2 stuivers en 8 penningen. 8 penningen stondengelijkaan een halvestuiver.
"Gemerckt dog geenige resolutien op dit sub
ject genoomen eenigsints effect hadden bekoomen
stelden zij aan de overlieden
van de schippers voor dat zij met elkaar en
hun achterban zouden overleggen over een
nieuwe opzet van de onderlinge verdeling
van de met het varen verdiende gelden.
In die opzet mocht iedere schipper het geld
dat hij met het varen verdiende, zelf houden,
na aftrek van de gabelle. Omdat sommige
schippers, met name die van Purmerend en
Buiksloot, altijd aanzienlijk meer verdienden
dan de andere, zouden zij aan hun minder
verdienende mede-schippers jaarlijks een be
paald bedrag uitkeren.
De schippers kregen een paar maanden de
tijd om zich met elkaar te verstaan over deze
opzet, maar ze kwamen er niet uit. Wel lieten
zij de Heren Commissarissen
weten dat ze
met het basisidee akkoord gingen en graag
een beschikking van hogerhand zouden ont
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vangen waardoor aan de slepende problemer
een eind gemaakt werd.
Met deze toezegging kon de commissie haai
werk afronden. Ze bepaalde dat die van Pur
merend en Amsterdam samen jaarlijks een
bedrag van fl.600 aan de schippers van de an
dere steden zouden uitkeren, volgens het on
derstaande schema:
Aan de schippers van
Hoorn
Edam
Monnickendam

fl.160
fl.270
fl.170

Hiermee verklaarden de schippers zich ak
koord en daarmee was op 11 september 1769
een eind gekomen aan "het varen in een
beurs" en het maandelijks ritueel van de on
derlinge verrekening.
De nieuwe regeling
trad met onmiddellijke ingang voor een pe
riode van vier jaar, bij wijze van proef, in wer-

king. Daarna zou zij iedere vier jaar voor een
nieuwe periode verlengd worden.
Het zou meer dan vijfentwintig jaar duren
voordat de schippers van Purmerend voor de
eerste keer problemen maakten over hun
jaarlijkse "uitkering" van fl.300 aan Hoorn,
Edam en Monnickendam. Op hun verzoek tot
verlaging van dit bedrag werd negatief be
schikt.
Het postbedrijf
Het postvervoer bleef voor de schippers een
belangrijke bron van inkomsten. Ook toen hal
verwege de achttiende eeuw het hele postbe
drijf steeds meer een staatsbedrijf werd, met
nieuwe regels en andere vervoerssystemen,
veranderde er in Waterland weinig. De schip
pers bleven zich bezighouden met het trans
porteren van de brieven; de stedelijke overhe
den bekrachtigden nog steeds met ordonnan
ties hun alleenrecht hierop. Toen in 1779 een
nieuwe ordonnantie
op het varen van de
schuiten werd opgesteld, bepaalde het tweede
artikel nog eens nadrukkelijk dat het recht om
brieven naar of uit Amsterdam mee te nemen
voorbehouden was aan de schippers van de
trekschuitorganisatie. Op overtreding van dit
gebod stond een boete van fl.3,00.
Door het groeiend aantal klachten over de wij
ze waarop de schippers de brieven vervoerden
en de commissarissen de post afhandelden,
besloten de Heren Commissarissen in 1805 tot
het opstellen van een speciale "Instructie". De
artikelen geven bij elkaar een goede kijk op de
dagelijkse praktijk van de postverzending in
die tijd.
Zo lezen we dat de pakjes en brieven een
kwartier voor het afvaren van de schuiten
waarmee post vervoerd werd, bezorgd moes
ten worden "ten huyze van den Commissa
ris".
Deze diende vervolgens de brieven in zakken
te doen en nauwkeurig aan te tekenen hoe
veel brieven er naar welke stad verzonden
werden. Speciale notitie moest er gemaakt
worden van de aangetekende stukken. Eén
kopie van de verzendlijst werd in de postzak
ingesloten, een andere aan de schipper over
handigd.
De schipper werd geacht de zak met post bij
de commissaris op te halen. Indien er een be
langrijk geldbedrag vervoerd werd, of goud

en zilverwaren,
worden.

diende

de zak verzegeld

te

De commissaris moest bij ontvangst van de
brieven de verzendlijsten controleren met de
inhoud van de brievenzak en daarna de brie
ven terstond doen bezorgen en de porten doen
invorderen volgens een daarvan gemaakte
lijst. Hij was verantwoordelijk voor die bezor
ging en speciaal voor die van de aangetekende
stukken. Alle brieven of pakjes met geld of
kleinodiën moesten worden aangetekend, op
verzoek konden ook andere poststukken wor
den aangetekend. Het aantekenrecht van één
stuiver streek de commissaris op.
Iedere drie maanden moesten de respectieve
lijke commissarissen "reekening doen" aan de
schippers en waren zij verplicht hun dagstaten
van ontvangen en verzonden brieven aan de
schippers te tonen. Dan vond de verrekening
plaats. De gezamenlijk ontvangen penningen
werden, na aftrek van 25 procent voor het be
stellen ten behoeve van de commissaris, in zes
gelijke delen verdeeld onder de betrokken
schippers van het Buiksloter Veer (die het
transport vanuit Amsterdam over het IJ ver
zorgden) en de vijf steden.
Het vervoer van brieven was voor de schip
pers een belangrijke bron van inkomsten, al
wordt het nooit helemaal duidelijk om welke
bedragen het ging. In 1821 verzorgden nog
vier schippers het Edamse trekschuitenveer. In
een request aan hun burgemeesters, waarin zij
de vervallen staat van hun veer schetsten,
schatten zij dat de brieven hun -in het verle
den- jaarlijks ten minste fl.750 hadden opgele
verd.
De Franse tijd
Nederland werd in de laatste decennia van de
achttiende eeuw geconfronteerd met een niet
aflatende hoeveelheid tegenspoed. Ons land
rolde van de ene oorlog in de andere, raakte
een groot deel van zijn koloniën kwijt, beleef
de zijn eigen (Bataafse) revolutie, en werd in
1810 door Frankrijk geannexeerd.
De inval van de Engelsen in Noord-Holland
in 1799 liet zelfs in de vergaderkamers van de
Heren Commissarissen zijn sporen na. Op 27
augustus landden de Engelse troepen onder
Callantsoog, spoedig versterkt met Russische
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GeneraalDaendelswerpteenverdediging
op.Tekening
vanHenkTol.
legereenheden. Op last van generaal Daen
dels werden in de zuidoosthoek van Purmerend verdedigingswerken opgetrokken. Een
16-tal huizen en een scheepswerf werden
voor dit doel gesloopt, op de Ringdijk van de
Beemster werden batterijen geplaatst.
Dat dit geen overbodige maatregelen waren,
bleek begin oktober. Op 6 oktober drong een
groep van vijftig Engelse dragonders door tot
de voorposten van Daendels in de Beemster,
om na wat korte schermutselingen weer te
verdwijnen.
De toen heersende "criticque tijdsomstandig
heden" noopten de Heren Commissarissen
van de vijf steden niet alleen hun jaarvergade
ring twee maanden uit te stellen, maar plaat
sten hen ook voor hoge kosten: "ter afweering
van de vijand" waren veel bruggen gesloopt
en wegen opgebroken.
De langs de Beemsterringdijk aangelegde bat
terijen zorgden ook voor de nodige proble
men, doordat delen van het jaagpad in de ver
dedigingswerken waren opgenomen. Er was
door de fortenbouwers wel een nieuw jaagpad
aangelegd, maar die hadden daarbij geen reke
ning gehouden met de wisselende waterstan
den van de Ringvaart. De jaagpaden liepen
met het rijzen van het waterpeil onder, waar
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door "bij de donkere Nagten en slegt weder in
de naderende Winter, het niet misschen konde
dat daardoor een aantal ongelukken gebeurde,
Jaagers en Paarden verdronken, hetwelk uwe
Menschlievendheid zo wel als de onse, zoude
grieven." De bezorgdheid had ongetwijfeld
niet alleen met menslievendheid te maken; de
door de "Medeburgers" van de landsregering
veroorzaakte schadepost, zou niet ten laste
van de vijf steden moeten komen.
Over patenten en lastbrieven
In de Bataafse Republiek presenteerde raads
pensionaris Schimmelpenninck in 1805 een
algemeen belastingstelsel, op 6 december van
dat jaar verscheen de "Ordonnantie op het
Binnenlandsch Last-, Water-, Plaizier-, en
Passagiegeld". Op 23 januari 1809 werd deze
publicatie, in een wat gewijzigde vorm, als
wet gepubliceerd. De strekking ervan was
een belastingheffing, lastgeld, op vrachtsche
pen en vaartuigen; de heffing varieerde naar
de aard van het vaartuig, -overdekt, open,
zeilschip, beurtschip, pleziervaartuig-, en de
hoeveelheid lasten die het kon vervoeren.
Iedere vrachtschipper diende in het bezit te
zijn van zo'n lastbrief; enkele trekschuitschip
pers meenden dat zij, in het bezit van zo'n
lastbrief, ook wel vracht mochten vervoeren.

Veer in verval
Levendige beesten in volksschuiten
Watdoet een schipper die dagelijks moet vast
stellen dat het steeds moeilijker wordt om met
zijn schuit nog wat brood op de plank te krij
gen? Zo'n schipper zoekt wanhopig naar mid
delen om legaal of illegaal iets aan zijn inkom
sten te doen.
Somslagen die praktijken zo'n beetje tussen le
gaal en illegaal in. De schippers van het trekschuitenveer bleken zich in 1807 op grote
schaalvoorzien te hebben van "Last-Brieven",
officiëlepapieren waarover een ieder moest be
schikken die zich beroepshalve met wagen of
schuit wilde bezighouden met goederenver
voer.
Gewapend met deze lastbrieven veranderden
zijhun trekschuiten in vrachtschuiten en trans
porteerden zij, naast de gewone reizigers, "al
lerleipakgoederen, huyden, fruijtmanden, kal
veren, schapen en andere koopmansgoede
ren". Dat die beesten en stinkende dierenvellen
de reizigers stoorden, zal duidelijk zijn, maar
doordat de schippers veel tijd kwijt waren met
het in- en uitladen van hun vrachtgoed, liepen
de schuiten ook nog eens grote vertragingen
opDirk Ruyter vertrok uit Hoorn voor zijn regu
liere tocht naar Edam, maar in die stad aange
komen, zette hij koers naar Purmerend waar hij
enige manden met appels, peren en ander fruit
afleverde. Toen hij om tien uur 's avonds terug
kwam in Edam, had hij de reizigers voor Monnickendam al twee uur laten wachten. . ,.
De Heren Commissarissen, kennelijk onzeker
over wat ze met zulke situaties aan moesten,
besloten eerst maar eens hogerop informatie in
te winnen en richtten zich tot de Landdrost van
Amstelland. Hun standpunt was dat de hek
schuiten "volkschuiten" waren, geschikt voor
het vervoer van mensen en dat die mensen wat
handbagage bij zich mochten hebben, eventu
eel een mandje vis, groente of fruit, gist of an
dere bederfelijke waar. De trekschuitschippers
zouden in hun visie, lastbrieven of niet, zich
nooit met vrachtvervoer mogen bezighouden.
Kennelijk ondersteunde de Landdrost dit
standpunt, want een half jaar later werd de
bestaande ordonnantie op het trekschuitenveer uit 1791 in de gewenste richting aange
past. "Levendig vee, beestenhuyden ofte an
dere koopmansgoederen" waren weer taboe,
op een boete van drie guldens per stuk, ten

behoeve van de armen in de plaats waar de
schipper woonachtig was.
Het door de heren van Hoorn aangekaarte
vrachtvervoer kreeg nog een onverwacht ge
volg. De "Opziener der middelen te lande
van het Ressort Hoorn" besloot de trekschuit
schippers op grond van deze activiteiten aan
te slaan als vrachtschippers. De schippers
ontvingen tot hun verbazing een schrijven
waarin zij te horen kregen dat ze op grond
van de nieuwe wetgeving ingedeeld werden
in "de vierde klasse der tweede begroting" en
het daarvoor verschuldigde lastgeld dienden
te betalen.
Twee van hun overlieden, Simon Springer
(Monnickendam) en Albert van der Beij
(Edam), stelden een verzoekschrift op."'
De schippers betoogden dat de aanslag ge
daan moest zijn op grond van onjuiste infor
matie. Het veer was in het verleden aangelegd
voor personenvervoer, de vrachtlijsten bevat
ten dan ook slechts prijzen voor kleine hand
bagage, koffers e.d. De aard van het veer zou
in de praktijk ook een grootschaliger goede
renvervoer onmogelijk maken. De schippers
moesten hun passagiers volgens strikte regels
en binnen strakke tijdslimieten van plaats naar
plaats brengen, de overstaptijden (in Ouden
dijk, Edam, Monnickendam, Purmerend) wa
ren daarbij zo kort, dat het "Phijsiek onmoge
lijk" was eventuele koopmansgoederen van de
ene schuit naar de andere over te brengen.
Het request had succes. De Raad van Finan
ciën stelde de trekschuitschippers vrij van de
betaling van het lastgeld, evenwel onder de
nadrukkelijke bepaling dat zij "in hun Trek
schuiten geenerhande Koopmans Goederen
vervoeren zullen" en zij erop toe zouden zien
dat hun reizigers slechts handbagage bij zich
hadden.
Escalatie
Al eerder kwamen de conflicten tussen de
schippers van de oude beurtveren en het trekschuitenveer ter sprake. Ook in de tweede
helft van de achttiende eeuw kwam het tot
enkele fikse ruzies over het monopolie op het
reizigersvervoer. Hierbij laaiden de emoties
hoog op, maar tot een oplossing of een duide
lijke uitspraak kwam het niet. Wel liep de
zaak steeds verder uit de hand. In 1792 stel-
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den de schippers van het trekschuitenveer
vast dat hun collega's van de veer- en dorps
schuiten passagiers
ronselden als ze in de
sluis van Buiksloot lagen, ze kwamen open
lijk in de herbergen vragen of de reizigers
klaar waren om mee te varen. Ze brachten
passagiers naar Purmerend op het uur dat de
schuit naar Hoorn afvoer en als de nacht
schuit van Hoorn in Purmerend aankwam,
wachtten zij de reizigers op en namen ze voor
een lager tarief dan het gangbare mee. Ze pik
ten ook langs de route mensen op, onder het
voorwendsel dat die mensen bij hun vracht
goederen hoorden, "vertonende ten dien einde
quasi een pakje, zakje of andere kleinigheid".
De oplossing die de schippers van hun Heren
Commissarissen
aangereikt
kregen,
was
nieuw: de klagers dienden zich te wenden tot
de "Hoofdofficieren"
van hun steden, zodat
er tot een officiële justitiële vervolging over
gegaan kon worden.
In 1806 grepen de schippers van het Buiksloter Veer naar de harde middelen. Zij arres
teerden schippers van de oude stadsveren
van Edam en Monnickendam
die zich naar
hun waarneming hadden bezondigd aan ille
gaal personenvervoer,
en bekeurden ze. (Zie
p. 34 en 35 voor de bevoegdheid hiertoe.)
De stadsbestuurders
van Edam, Monnicken
dam en Purmerend steunden hun schippers
met kracht, die handelden naar hun idee im
mers geheel conform de afspraken die in de
cember 1686 gemaakt waren. De Amsterdam
se vertegenwoordigers
hielden zich wat op
de vlakte en deden weinig meer dan een toezegging dat ze de zaak in Amsterdam zouden
bespreken. En zelfs daar maakten ze weinig
haast mee. In december 1806 stelden de
raadsleden van Hoorn, Edam en Purmerend
een zeer uitgebreide brief op, maar negen
maanden later constateerden de Edamse af
gevaardigden dat er nog geen enkel schot in
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de zaak zat en dat de Buiksloter Veer-schippers door bleven gaan met het hinderen van
de schippers der oude stads- en dorpsveren.
Ook joegen ze de reizigers tegen zich in het
harnas door geld te vorderen voor handbaga
ge en kleine mandjes, die volgens alle ordon
nanties vrij meegenomen konden worden.
De uitvoerige beraadslagingen
met de afge
vaardigden van de stad Amsterdam leverden
uiteindelijk toch nog een soort concreet resul
taat op. De schippers van het oude veer
moesten voortaan de reizigers die met hun
vracht wilden reizen, een "certificaat" laten
invullen. Bovendien moesten de schippers
een plechtige eed zweren ten overstaan van
hun burgemeesters dat ze zich niet meer aan
illegaal reizigersvervoer zouden bezondigen.
Het toezicht op deze overeenkomst was wat
eenvoudiger
geworden:
bijna alle 'oude'
veerschippers hadden hun werkzaamheden
gestaakt. In Edam waren in 1809 nog maar
twee schippers in het oude veer actief, elk
met een eigen schuit: Willem van der Linden
en Jacob Berkhout. Ze kregen zo weinig
vracht aangeboden, dat een dagelijkse tocht
naar Amsterdam er niet meer inzat.
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Aten, 'Alshetgewelt comt. p. 127
Costerus, De Geschiedenisder Stad Edam, p. 22
Costerus, De Geschiedenisder Stad Edam, p. 30
SAW,OA Monnickendam 793, p. 54, 22/9/1729
SAW,OA Monnickendam 797,9/9/1767,
21/9/1768
SAW,OA Purmerend 245, verg. 9/9 / 1799,
13/11/1799
RANH, Wegen en vaarten, toeg. 109, inv. 28,
verg. 24/9/1800, brief van de Heren Commis
sarissen aan het Departementaal Bestuur van
Texel.
SAW,OA Monnickendam 798, verg. 16/9/1807
RANH, Wegen en vaarten, toeg. 109, inv. 45, 18/4/1807

In Buikslootmeerdende schuiten met passagiersvanuit/voor de richting Amsterdam (horizon)aan hij de herberg
DeVerguldeWagen,het hoekhuis.Op korte loopafstandhiervan arriveerden/vertrokkende trekschuitenvan de vijf
steden.Jarenlangwas de eigenaar van De VerguldeWagenookde commissarisvan de trekschuitenin Buiksloot.
Aquarelvan Gerrit Lamberts,1816.
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IV Op weg naar de moderne tijd
Een nieuwe orde
Het

heeft enige tijd geduurd voor Ne
derland, na het herstel van de onaf
hankelijkheid, bestuurlijk weer op or
de was. In die nieuwe orde zouden de man
nen die in het verleden redelijk autonoom het
bestuur over het netwerk van wegen en vaar
ten hadden gevoerd, steeds meer met boven
hen gestelde autoriteiten te maken krijgen. De
belangrijkste was "de Gouverneur", ook wel
de "Staatsraad Gouverneur" genoemd, het
hoofd van het provinciaal bestuur. De rege
ring liet zich tot in details informeren over de
gang van zaken in de provincies en had in de
gouverneurs een uiterst betrokken informa
tiebron. De gouverneur hield toezicht op de
correcte uitvoering van alle wetten, reglemen
ten en verordeningen, had de supervisie over
de gehele rijksadministratie in de provincie en
een belangrijk aandeel in de benoeming van
rijksambtenaren. De meeste provinciale amb
tenaren werden door hem benoemd, terwijl
hij ook de bevoegdheid had om gemeentelijke
ambtenaren om "zeer gewigtige redenen" te
schorsen. Hij had de beschikking over een
marechaussee om orde en veiligheid te hand
haven en kon in overleg met het plaatselijk be
stuur zonodig de schutterijen laten opdraven.
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Hetinterieurvande trekschuittussenEdamen Volendam.
Tekening
vanG. Keijzer,1897
Onrust
De schippers van het trekschuitenveer waren
tijdens de inlijving bij Frankrijk geruïneerd in
hun bestaan, ze hadden hun privileges verlo
ren en waren "van de brievenzak beroofd".
In 1814 werd door de steden voor het stelsel
van wegen en vaarten een bestuurscollege ge
vormd dat tot 1819 getracht heeft het puin te
ruimen. De problemen waren niet gering,
zelfs als we alleen kijken naar de problemen
rond het veer, en alle kwesties rond het ach
terstallig onderhoud van de infrastructuur
buiten beschouwing laten.
De Heren Commissarissen, die op 3 decem
ber 1814 voor het eerst weer als college bijeen
kwamen, hadden hun handen vol aan het
vinden van oplossingen voor alle schippersproblemen. Er was veel jaloezie en onderling
gekrakeel over de verdiensten en over de
WNM

hoogte van de tarieven, er waren conflicten
met commissarissen die tot in de rechtszaal
uitgevochten werden en door alle verdeeld
heid slaagde men er niet in een voor iedereen
bevredigend 'plan van varen' te effectueren.
Sommige schippers trokken zich niets aan
van de centraal vastgestelde tarieven en ver
voerden de reizigers onder de officiële
vrachtprijs. De Monnickendammer commis
saris Arbman bekende dat hij tureluurs werd
van het wispelturig gedrag van de schippers
en dat hij overwoog zijn commissaris-bijltje
erbij neer te gooien als er geen mogelijkheden
kwamen om de schippers met wat hardere
maatregelen in het gareel te krijgen. Dagelijks
bereikten hem klachten over de slechte uit
voering van de dienstregeling, maar de schip
pers bleken niet aanspreekbaar op dat ge
drag. Nu hadden ze weer moeilijk gedaan
over de (door hem!) opgestelde tarieflijst,
"(...) zoo doende kan men niets als door
strenge maatregelen met die menschen uit
richten (,..)."
De brievenzak
In 1811hadden de schippers een zware slag te
verwerken gekregen. In dat jaar kregen de
steden Purmerend, Edam en Monnickendam
hun eerste postdirecteur en werd het vervoer
van de brievenzakken aan anderen, vooral
wagenvoerders en eigenaars van stalhoude
rijen, uitbesteed.
Na het vertrek van de Fransen probeerden de
schippers de oude draad op te pakken. Om
dat er echter in de eerste maanden "na de ge
lukkige ommekeer van zaken" nog geen
coördinerend college van Heren Commissa
rissen actief was, was iedere schipper in die
dagen in feite een particulier ondernemer, die
naar eigen goeddunken kon handelen. Mede
op aandringen van de stedelijke magistraten
richtten de schippers zich na verloop van tijd
met requesten tot hogere instanties. Zij vroe
gen daarbij aandacht voor hun onzekere situ
atie, waarbij het officieel terugkrijgen van "de
brievenzak" hoog op hun verlanglijstje stond.
In feite was dat een vraag om de sanctione
ring van een inmiddels gegroeide status quo.
Tot wanhoop van de plaatselijke postdirec63
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teuren vervoerden zij met hun schuiten al
snel zoveel brieven dat de officiële "Landpost" bijna overbodig was.
In Edam waren in 1814 nog vijf trekschuit
schippers actief: Jan Sweerts, Matthijs Otto,
Barend Nieborg, Jacob van der Linden en Albert Sjoerd van der Beij. Door het verlies van
de brievenzak hadden zij jaarlijks, met z'n vij
ven, een schadepost van gemiddeld fl.740 ge
had. Ook de waarde van hun veren was
scherp gedaald, van zo'n 3 a 4000 gulden naar
1200-1500 gulden. Hierdoor waren ze niet
meer goed in staat om in hun levensonder
houd te voorzien, maar was ook de verkoop
van hun veer een onhaalbare zaak geworden.
Zij vroegen de burgemeester
of deze hun
zaak bij Koning Willem I wilde bepleiten, zo
dat zij hersteld konden worden in een recht
dat ze anderhalve eeuw hadden bezeten.
Het verzoek van de schippers werd gesteund
door commissaris Peeting. Deze had bij de
aanvaarding van zijn ambt fl.600 'afleggeld'
moeten betalen, maar had sinds de Franse tijd
geen salaris meer gehad, had de inkomsten
uit het brievenvervoer
zien verdwijnen en
had ook de uitbetaling van de tochtengelden
al een tijd gemist, alles bij elkaar een schade
post van ruim fl.500 per jaar. Hij wees ook op
het algemeen belang: toen de Fransen het
postvervoer van de trekschuitschippers
ver
vingen door een systeem van postritten en
bodelopen, waren er meer dan 150 verzoek
schriften door kooplieden van Amsterdam en
de Noord-Hollandse steden uitgegaan om die
situatie terug te draaien.
Hoewel de schippers officieel geen toestem
ming kregen voor het brievenvervoer, bleven
zij zich ermee bezighouden. Zij waren goed
koper en hun postvervoer was frequenter dan
dat van de 'Koninklijke Nederlandsche
Pos
terijen'.
Tochtengeld
De schippers waren verplicht aan de toezicht
houdende commissarissen één stuiver 'toch
tengeld' te betalen voor iedere vertrekkende
schuit. Toen de inkomsten van de schippers
steeds verder terugliepen, begonnen zij moei
lijkheden te maken over die bijdrage en op
een gegeven moment stopten zij met de be
taling hiervan. Het nieuwe bestuurscollege
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hechtte sterk aan deze vergoeding en zou in
alle ruzies die hierover rezen, voet bij stuk
houden. De bestuurders meenden dat de stui
ver tochtengeld voor de schippers geen noe
menswaardig bezwaar mocht opleveren, te
meer daar door de verhoging van de "vragtlonen" hun financiële toestand zou verbete
ren.
De schippers bleven echter weigerachtig,
waarop enkele commissarissen zich in april
1816 tot hun superieuren wendden met een
slim plan. Ze vroegen toestemming om het
verschuldigde
tochtengeld af te trekken van
de 'brie venporten', het geld dat zij geïnd had
den bij de bezorging van de door de schip
pers vervoerde brieven. De burgemeesters
van Amsterdam gaven de commissaris van
Buiksloot inderdaad de gevraagde toestem
ming en ook de Edamse commissaris Pieter
Peeting kreeg van zijn burgemeesters de toe
stemming, nee bijna het bevel, het brieven
geld achter te houden tot de schippers aan
hun verplichting voldaan hadden. Zij achtten
de verklaring van de overlieden van de trek
schuitschippers, dat zij "onmachtig" waren te
betalen, "onbestaanbaar".

In september bleek echter dat er nog steeds
niet betaald was. Met name de schippers van
Buiksloot bleven weigeren om de uitkeringen,
ook de achterstallige, te doen en verzochten de
resolutie van oktober 1815 op dit punt onge
daan te maken. Door de grote achteruitgang
van het veer waren zij niet meer in staat de uit
kering en "Steiger-gelden"(=tochtengelden)
op te brengen, zij waren zelfs niet meer bij
machte hun eigen paarden en schuiten goed te
onderhouden.
Zij meenden ook dat de achteruitgang van het
veer bij hen harder was aangekomen dan bij
de andere steden. In het verleden vervoerden
zij veel reizigers naar Hoorn, waar de Kamers
van de Oost-Indische Compagnie gevestigd
waren en waar de jaarlijkse verkopingen voor
veel vertier zorgden.
Ook het "vernietigen" van het College der Ad
miraliteit en de "Lands Werf" in Hoorn was
een behoorlijke schadepost geweest, doordat
aan het "veelvuldig heen en weder reizen, zoo
van Ambtenaren als van 's Lands Zeevolk"

een einde was gekomen.
Daarbij had de volledige openstelling van de
weg tussen 't Schouw en Purmerend de reizi
gersaantallen in de trekschuiten doen afne
men. Omdat vele "welgegoede Ingezetenen
der Stad Amsterdam" hun buitenplaatsen in
de Beemster van de hand gedaan hadden, was
ook deze reizigersstroom flink afgenomen.
De andere veren waren in hun ogen relatief
veel minder verslechterd, omdat die een an
der publiek vervoerden: de ingezetenen van
hun stad of van omliggende dorpen, die de
markten of beurs in Amsterdam bezochten.
De stedelijke vertegenwoordigers
besloten de
Staatsraad Gouverneur
de knoop te laten
doorhakken. Deze drong aan op de naleving
van de gemaakte afspraken. De schippers van
Buiksloot en Purmerend dienden aan de an
deren met ingang van 1 januari 1817 de over
eengekomen uitkering van fl.400 te doen, drie
jaar lang.
Ook de achterstallige gelden dienden uitge-

De uitkering
Sinds in 1769 het 'varen in een beurs' was af
geschaft, betaalden de schippers van Purmerend en Amsterdam/Buiksloot
een bijdrage
aan de schippers van de andere steden. Ze
grepen de reorganisatie van het veer in 1815
aan voor een verzoek om die uitkering bij te
stellen. Hun belangrijkste argument was de
algemene teruggang van het veer, waardoor
zij niet in staat waren de uitkering op te bren
gen, en dit vond gehoor bij de Heren Com
missarissen. Zij verlaagden, in oktober 1815,
voor de periode 1/1/18151/7/1818,
de
nieuwe uitkering naar 2/3 van het oude be
drag: fl.400, volgens de onderstaande verde
ling:
Hoorn
Edam
Monnickendam

fl. 106-14 (stuivers)
fl. 180
fl. 113-6

Zij drongen er bij Purmerend en Amsterdam
op aan de achterstallige uitkeringen aan de
andere steden te voldoen, voor 1 juli 1816
moesten alle schulden vereffend zijn.

De haven van Hoorn met in het middende Admiraliteitsgebouwen.Tekeningvan P.A. Blaauw,1802.
WMNHMMM
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keerd te worden; omdat die laatste misschien
niet meteen bij de hand waren, konden de
schippers eventueel een voorschot krijgen uit
de algemene kas van de organisatie.
Het 'rondvaren'
Als stok achter de deur bij het geruzie over de
uitkering schermden de Heren Commissaris
sen met iets wat door de schippers van Purmerend en Buiksloot kennelijk gevreesd
werd: de invoering van een "plan tot rondva
ren".
Het plan tot rondvaren beoogde volledige ge
lijkheid te brengen in het varen van de beur
ten. Iedere schipper moest voortaan het hele
vaarwater van de vijf steden rondgaan, waar
door "(...) niemand één beurt meer of minder
heeft, alle op dezelfde plaats even dikwils
aankomen, even lang en kort aldaar vertoe
ven- en in een woord geene hunner zich te be
klagen heeft, omtrend het meerder of minder
voordeel van zijn medeschippers, en dat juist
hiermede zoude voldaan worden aan het
doel om ieder hunner gelijke voordeelen en
lasten te verschaffen (.. ,)."
Met dit plan zou niet alleen recht gedaan
worden aan de gelijkheidsgedachte die des
tijds een belangrijk element was bij het varen
in een beurs, maar er zou ook financieel voor
deel te halen zijn, vooral door een verminde
ring van het aantal paarden en schuiten. Dat
voordeel werd voor alle steden tezamen ge
raamd op fl.6000 per jaar.
Er kleefden ook nadelen aan het plan. Er zou
den meer dan twintig vaarbeurten komen te
vervallen, de schippers van Purmerend en
Buiksloot leverden er daarvan bij elkaar twaalf
in. Nadelig voor hen, maar men zag wel in dat
hiervan ook veel bewoners van de vijf steden
ongemak zouden ondervinden. Het plan had
echter wel de instemming van alle steden no
dig en dat bleek niet te realiseren. Purmerend
bleef dwarsliggen en daardoor moesten ook
deze plannen opgeschort worden.
Een directie voor het stelsel van wegen en
vaarten
Het bestuurscollege dat getracht had de pro
blemen rond het veer en de wegen en vaarten
van de vijf steden zo goed mogelijk te rege
len, werd in 1819 opgeheven. In dat jaar werd
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het onderhoud van de straatweg Hoom-Enkhuizen ook in het geheel opgenomen en werd
het beheer over de wegen en vaarten over de,
inmiddels zes, steden opgedragen aan een di
rectie. Tot 1856 zou het beheer door die direc
tie gevoerd worden.
Het "Collegie der vijf steden", zoals dat met
een korte onderbreking vanaf 1660 had be
staan, werd, onder dankzegging voor alle be
wezen diensten, "honorabel ontslagen, met
invitatie echter, om alle nog loopende en ongeliquideerde zaken (...)" af te wikkelen en
de administratie over te dragen aan het nieu
we "Collegie der zes steden".
Dat nieuwe College zou zich, als vanouds,
gaan bezighouden met alle zaken rond de
wegen en vaarten tussen de steden, zoals het
onderhoud van de wegen, vaarten, bruggen,
beschoeiingen, kaden, tolhekken, tolhuizen,
watermolens en sluizen, maar ook met de be
hartiging van de traktementen en de belas
tingzaken.
Een belangrijke verandering betrof de zeg
genschap over het trekschuitenveer. Die werd
aan de steden overgedragen. Er is nadrukke
lijk sprake van "het binnenveer"; het "buiten
veer", de verbinding Amsterdam-Buiksloot,
bleef ook nu een Amsterdamse aangelegen
heid.
Omdat de veerzaken voortaan een stedenzaak zijn, komen we in de notulen van het
College der Zes Steden vanaf nu nog maar
weinig over het veer tegen. De raadsvergade
ringen en de vergaderingen van Burgemees
ters en Wethouders van de verschillende ste
den, alsook de correspondentie met die colle
ges zijn vanaf 1819 de belangrijkste bronnen
van informatie.
De trekschuiten in Edam
In 1819 richtten de burgemeesters van de stad
Edam zich tot hun Amsterdamse collega's om
hun enkele overwegingen voor te leggen met
betrekking tot het "veer der jaag- of trek
schuiten van Hoorn tot Buyksloot (...), alsmeede het inkomen der respective commissa
rissen."
De heren zijn er duidelijk voor gaan zitten. In
soms praktisch onnavolgbare zinnen, door
spekt met woorden waarin de Franse tijd nog
nagalmt, laten zij hun licht schijnen over het
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verleden en de te wensen toekomst van het
trekschuitwezen:
"Het is aan de ondergetekenden, na eene be
daarde en gantsch neutraale overweeging en
op alles wat ter deeze materie eenigsints konde dienen ten nauwkeurigsten te hebben ge
let, voorgekoomen dat niets beeter of meer
der ten bedoelden eynde zal of zoude kunnen
strekken, dan dat de zoo alleszints wyse en
heylzaame, door de gezamentlijke Commis
sarissen tot de Directie der Trekwegen en
vaarten tusschen de vyf Noord Hollandsche
Steeden Amsterdam, Hoorn, Edam, Monnickendam en Purmerende naar rype raade genoomene dispositie met al het daarby vermel
de gereguleerde en gestipuleerde gedateerd
den 30sten october 1815 (gestrekt op de daar
in gementioneerde requesten der toenmaalige overlieden van het nieuwe veer tusschen
de opgenoemde vyf Noordhollandsche stee
den en waarvan toentertyd bereyds extracten
aan de overlieden van het gezegde veer tot
derzelver informatie en naricht zyn uitgerykt
geworden, met expresse last om zig dien
overeenkomstig te gedraagen) voor zoo verre
die niet word gederogeerd door die van den
jaare 1817, wierde ten striksten geobserveert,
en wel voornamentlyk dat dan deeze van den
jaare 1817 waarop het plan van rondvaaren
gebasseerd is, (ofschoon tot heed en agtergebleeven) met allen spoed wierde in werking
gebracht."
Gelukkig zijn onze magistraten er niet in ge
slaagd al hun zinnen zo lang te maken. Ze ka
rakteriseren het Edammer veer "als eene zieltoogende", dat "allerbitterst aan het kwynen
is", het zal spoedig bezwijken "(...) zoo het
niet eenig middel ter ondersteuning van zyn
kwaal worde toegedient." Het rondvaren zou
die remedie kunnen zijn. Met dit plan zouden
de schippers van Edam met twee schuiten en
vier paarden minder toekunnen, wat op jaar
basis een bezuiniging van minstens fl.2200
zou betekenen.
Zij wijzen erop dat ook in de andere steden de
veren kwijnen, maar "(...) tusschen kwynende
zieken en met den dood worstelende bestaat
nog eenig onderscheijd, want deeze laatste
beswijken geheel by een enkel bykoomend

toeval en onder dit laatste zoort is in het byzonder te stellen het Edamsche veer (...)."
Particulieren reisden bijna niet meer met de
trekschuit. Alleen op beursdagen in Amster
dam waren er wat reizigers, maar die werden
in Edam vaak opgepikt door voerlieden die
hen "voor schuytenvragt" naar Buiksloot
brachten. De schippers voeren heel vaak met
een lege schuit, ze hadden immers de verplich
ting hun beurt waar te nemen, stelden zich
bloot "aan alle de ongemakken van weer en
wind zoo by den dag als nagt (...)" en hadden
veel onkosten.
Het Edammer veer had in hun visie altijd
minder opgebracht dan de andere veren, niet
voor niets ontvingen de Edammer schippers
altijd de hoogste uitkering. Zij pleitten nog
maar eens voor de introductie van het rond
varen', maar ook nu hield de onderlinge ver
deeldheid van de schippers dit plan tegen.
Weer de tochtengelden
Een ander knelpunt werd wel opgelost. In ju
ni 1821 zette de Gouverneur Generaal zijn
schouders onder het probleem van de toch
tengelden. De commissaris van Buiksloot had
zich tot hem gewend met een klemmend ver
zoek de schippers van Edam en Monnickendam te dwingen die gelden te betalen. De
Gouverneur Generaal drong aan op de
"kragtdadigste maatregelen" tegen de schip
pers, maar die vonden de burgemeesters aan
hun zijde. Nadat de schippers de redenen van
hun weigerachtigheid op papier gezet had
den, deden de burgemeesters de verdere cor
respondentie. Overigens klinken de argu
menten ons inmiddels wel zeer bekend in de
oren. Hun veer was in verval geraakt door het
verdwijnen van de Oost- en West-Indische
Compagnie en enkele bestuurscolleges; door
de inval van de Fransen die onder meer gere
sulteerd had in het vrijgeven van de weg over
't Schouw. Ook hadden de Fransen "een
Lands Paarde Postorij" opgericht, waardoor
de schippers van de brievenzak beroofd
waren, een jaarlijkse schadepost van fl.750,
alleen al voor de vier schippers van Edam.
Zij ondervonden veel nadeel van andere
schuiten en rijtuigen, en doordat bovendien
de "uitkering" niet gedaan werd, liepen zij
jaarlijks een bedrag van fl.270 mis.
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Aan tochtengelden waren zij jaarlijks zo'n
fl.220kwijt, bovendien werden ze bezwaard
met flinke belastingaanslagen (lastgeld) voor
hun schuiten, ook voor de schuiten die ze in
Oudendijk hadden liggen, omdat daar geen
mogelijkheid om te schutten bestond en de
passagiers moesten overstappen op een klaar
liggende schuit.
Nadat ook de burgemeester van Amsterdam
in 1822 nog eens geconstateerd had dat de
schippers "zich op een eigendunkelijke wijze
in allen gevalle hebben onttrokken aan de
voldoening", kwamen de steden in een ver
gadering tot overeenstemming: het tochtengeld werd afgeschaft. Voortaan zou iedere
stad zijn schippers ontheffen van de verplich
ting het tochtengeld aan de commissarissen
te betalen. Iedere stad zou zelf de hoogte be
palen van de jaarlijks aan de schippers op te
leggen heffing, waarmee de commissarissen
schadeloos gesteld konden worden.

Gravure:HenryBrown,DeNederlanden,
1841.

De veranderende tijden, de oprukkende tech
niek, de komst van het spoor, deze verschijn
selen inspireerden Hildebrand meer dan eens
tot een gevoelige of humoristische schets.
Ook de veerschipper kreeg in de Camera Obscura zijn warme aandacht, zeker toen steeds
meer veren in de nieuwe tijden het onderspit
dolven:
" Niet zoo zeer om de Schuiten spijt het mij; zij
hebben te vele gebreken, en er zijn beter din
gen om meê vooruit te komen; maar om de
Schippers!\Nant aan hen, mijne vrienden! zul
len wij verliezen. Het is een goed, eerlijk, trouw
en ouderwetsch slag van volk, en jammer zal
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het zijn, als het van de aarde, of laat ik zeggen,
van de wateren verdwijnt. Eerbied voor hen!
Heb een vasten schipper, en geef hem een
mondelinge boodschap, een onverzegelden
brief, een groote som gelds, een kostbaar stuk
meubel mede: geen woord zal aan de bood
schap, geen stuiver aan het geld te kort ko
men, geen letter in den brief gelezen, geen
krasje op het kostbare stuk worden gemaakt.
Laat hij slechts weten wat gij aan zijne zorgen
toevertrouwt, en wees zoo gerust als of gij uw
eigen zoon zondt."
(Hildebrand,De Veerschipper)

De jaren dertig
In september 1827 moest de Amsterdamse
burgemeester Elias op een vraag van de burge
meesters van Monnickendam toegeven dat het
college van gecommitteerden der vijf steden al
een zeer geruime tijd buiten werking was en
dat, wat Amsterdam betrof, dat college ook ei
genlijk als "ontbonden en vervallen" werd be
schouwd. De veerzaken waren in handen van
burgemeesters en wethouders van de verschil
lende steden gesteld en als de problemen niet
te ingewikkeld waren, konden ze wel schrifte
lijk afgedaan worden. Nu was in dit geval het
probleem, het omzetten van de prijzen in de
vrachtlijsten naar de nieuwe munteenheid van
guldens en centen, niet al te complex, maar het
niet functioneren van het veer liet zich niet zo
eenvoudig oplossen. De heren besloten maar
weer eens als commissie rond de tafel te gaan
zitten om te kijken hoe het veer in het gareel te
krijgen was.
In februari 1832 zetten ze eerst de grote lijnen
van de dienstregeling uit. Iedere ochtend en ie
dere middag zouden er twee schuiten van
Buiksloot naar Hoorn vertrekken, één over
Purmerend, één over Monnickendam en
Edam, dit waren de 'doorgaande' schuiten.
Voor de heen- en terugvaart van deze schuiten
zou de commissie de dienstregeling bepalen.

De steden waren vrij om zelf onderling nog
een aantal "doode of niet doorloopende uren
of vaarten" te regelen, als die maar niet belem
merend werkten op de doorgaande verbin
ding.
Nadat een subcommissie nog een aantal mo
gelijke knelpunten verder had uitgewerkt en
een reglement had opgesteld, zouden de
schippers in januari 1833 volgens de nieuwe
dienstregeling moeten gaan varen.
Dat nu bleek een wat al te optimistische ge
dachte. Edam en Monnickendam kwamen
niet tot overeenstemming over een "dood
uur", waarop de schippers van Edam weiger
den te varen, en die van Hoorn en Purmerend
zelf een dienstregeling opstelden. Kortom, de
verwarring was weer troef, er heerste in het
geheel geen orde ja volstrekte desorde; (...)
word er nu een spaak van het rad gebroken
valt de gehele loop in duigen, en wanorde en
verkeerdheid vind plaats." 58
Dat die wanorde groot was, bleek uit de tafe
relen die zich in Purmerend afspeelden. De
schippers van Hoorn vertrokken een uur te
vroeg uit hun stad omdat daardoor een betere
('doorgaande') verbinding ontstond met de
schuit die uit Amsterdam op Purmerend voer
én met de Alkmaarse schuit die Purmerend
aandeed op zijn tocht naar Amsterdam. Toen
de schuitencommissaris ter plekke, "geadsisteerd van eenen Diender", de Hoomse schip
per dwong om de aanlegplaats te verlaten,
zocht die een plekje verderop om de schuit
van Amsterdam af te wachten.
Door de eigengereide omzetting van de ver
trektijden hadden de schippers van Hoorn en
Purmerend een (ook) voor de reizigers aan
trekkelijke doorgaande verbinding gecreëerd,
maar die van Edam vreesden terecht dat er
nu ook minder passagiers zouden kiezen
voor de verbinding Amsterdam-Hoorn over
hun stad. Het algemeen belang voor de reizi
gers woog voor de Edamse magistraten, die
fel protesteerden tegen de handelwijze van
de schippers van Hoorn en Purmerend, ken
nelijk minder zwaar dan de belangen van
hun eigen schippers. Uiteindelijk kregen ze
hun gelijk, al moesten ze met lede ogen vast
stellen dat de direct betrokkenen zich daar
weinig van aantrokken.
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Schippers in de jaren dertig
Nu hadden de schippers van Edam ook wel
enige reden tot klagen. Begin jaren dertig wa
ren ze nog met zijn vieren: Matthijs Otto, Jan
Sijmonsz de Vries, Jacob Groot en Nicolaas
Reyns de Jong. Het enige traject dat hun was
toegewezen was de verbinding Edam-Hoorn.
Versteegh, de Edamse wethouder en gecom
mitteerde voor de veerzaken van de vijf ste
den, meende "dat wezentlijk het lot van die
Menschen te beklagen is". Hij zette zijn me
dedogen in daden om toen hij één van de
noodlijdende schippers, een "knap man met 8
kinderen", spontaan fl.100 leende, toen deze
zijn schuit door belastingschulden dreigde te
moeten verkopen.
Die kinderrijke schipper was Nicolaas Reyns
de Jong. Hij was woonachtig geweest op Ter
schelling, zeeman van beroep, en kwam in
1828 op 31-jarige leeftijd met zijn vrouw en
vijf kinderen naar Edam. In 1831 was die kin
derschare gegroeid tot acht, maar met het
veer was hij kennelijk minder gelukkig.
Met het gebaar van Versteegh was De Jong
natuurlijk even geholpen, maar de proble
men waren er niet mee opgelost. Nadat de
gulle lener zijn functie als gecommitteerde
overgedaan had aan zijn zwager, Van Bom
mel, werd die met een nieuw probleem ge
confronteerd: de vier schippers hadden meer
dan fl.600 moeten lenen om hooi voor hun
paarden te kunnen kopen en ze bleken niet
meer in staat die lening af te lossen. Van Bom
mel, nog nieuw in het vak, vroeg raad aan
Van Stralen, de penningmeester van het colle
ge: "Zou er niet iets voor die ongelukkigen te
doen zijn?" Kennelijk waren die mogelijkhe
den er niet, in januari 1833 bleek de "Ontvan
ger van s Rijks middelen" beslag op twee
schuiten gelegd te hebben.
Om aan al dit lijden een eind te maken stelde
Edam voor om twee van de vier schippers uit
te kopen, maar dan moesten de andere steden
wel een helpende hand toesteken. Voor de
uitkoop kwamen twee veren in aanmerking,
dat van de weduwe Otto, Matthijs Otto was
in 1832 overleden, en dat van Marcus Numan. Numan, onderwijzer der jeugd te Monnickendam, liet zijn veer bevaren door een
'zetschipper', Jan de Vries, 61 jaar oud.
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Hildebrands favoriete schipper was Van der
Velden,
Maar behalve dezen had ik menig vriend
aan het veer, die mijn koffer en reiszak een
kwartier uur ver kon onderscheiden, en straks
[=meteen] voor mij het lekkerste kussen uit
de roef haalde, opschudde en in den stuur
stoel legde, bereid om, als de grond nat was,
mij het gebruik van zijn sabotten af te staan.
Als ik eenigszins kon, zat ik in den stuurstoel,
en van dezen heb ik nooit iets kwaads ge
zegd. Ik kende de geschiedenis van al de
schippers en al de knechts; van hunne vroe
gere betrekkingen en van hunne latere we
derwaardigheden aan het veer. leder had zij
ne eigene verdienste in de conversatie. De
een wist overal eenden en hazen aan te wij
zen op de landerijen, die wij voorbijvoeren;
de ander kon zoo gezellig op zijn pijpje smak
ken en oude verhalen van zijn schooltijd opdisschen; de derde sprak van 'Boneparte', en
hoe bang die voor de 'Kezekken' moet ge
weest zijn, met al de nauwkeurigheid van een
tijdgenoot en gemeenzamen vriend. Ik herin
ner mij den ouden Mulder, met den geverfden hoed en de korte broek; hij voer altijd de
volste schuiten; den langen Rietheuvel; hij
was befaamd in het redden van drenkelin
gen; en zijn broeder, die 'de Mottige' ge
noemd werd, die wel niet al het statige van
den schippersstand had, maar een aardige
praatzame grappenmaker was, die een anecdote uit kon rekken, zoo vele bruggen ver als
gij verkoost (...)"
(Hildebrand,De Veerschipper)

Het veer van de weduwe Otto was al prak
tisch failliet. Haar schuit was een wrak, ze
had geen schipper en ook haar paard stelde
weinig voor. Toen de weduwe zelf in februari
1833 overleed, beschouwde men haar veer als
opgeheven.
Bleef over het veer van Numan. De heren
kwamen tot een wat merkwaardige uitkoopregeling. Met hem werd overeengekomen dat
hij jaarlijks een bedrag van fl.130 zou ontvan
gen, zolang zijn schipper in leven was. De an
dere Edamse schippers zouden met hem een
regeling treffen voor zijn aandeel in de "ge-
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meene schuiten" en andere bezittingen van
het veer, maar zijn eigen schuit diende on
middellijk gesloopt te worden.
Zo bleven Nicolaas de Jong en Jacob Groot
overals Edamse trekschuitschippers op Hoorn.
DeJong werd bijgestaan door een jagersjongen
(zijn zoon Rein, dertien jaren oud) en een
knecht,Pieter Duim, twintig jaar oud.
Dirk Hekel, twintig jaar oud, was de knecht
van Jacob Groot; Dirks broer Teunis, zestien
jaar oud, mende het paard. Dirk en Comelis
waren de zonen van Comelis Hekel, de veld
wachter van Edam.
JacobGroot was bij zijn stadsbestuurders niet
populair. Dit had vooral te maken met bin
nengekomen klachten over de "verregaande
dronkenschap" waaraan hij zich meer dan
eens schuldig maakte, tot grote overlast van
de reizigers. Ondanks de ernst van de klachten
kwam hij er in augustus 1834 met een stevige
berisping vanaf, maar hij had wel zijn krediet
bij de stad verspeeld. Toen in de winter van
dat jaar twee van zijn drie paarden stierven,
klampte hij tevergeefs aan bij het stadsbestuur
om hulp. Zelfs een collecte in de stad werd
hem niet toegestaan. Vooral omdat zijn gedrag
als schipper "verre was van boven berisping
verheven", zou die collecte zeker niet het ge
wenste doel, zo'n fl.170,bereiken.
De dienstregeling
De bestuurders hadden in 1833, na eindeloos
vergaderen en vele compromissen, in ieder
geval een papieren succes behaald: er ver
scheen een nieuw "Reglement op het veer ,
waarnaar de schippers van de vijf steden zich
in de toekomst te gedragen hadden. Het zou
het laatste reglement worden dat voor het
trekschuitenveer opgesteld werd; in 1847
werd het met een kleine wijziging van enkele
vertrektijden nog enigszins bijgesteld.
Ook toen er voor de schippers een dienstrege
ling op papier stond, bleven ze nog jarenlang
zoeken naar mogelijkheden om de vaartijden
in een voor henzelf beter passende richting te
veranderen. Soms ging dat goedschiks, met
uitvoerig beredeneerde wijzigingsvoorstel
len, soms kwaadschiks: er waren schippers
die de vaartijden gewoon aan hun laars lap
ten, waardoor reizigers hun aansluiting mis

ten, of urenlang op de volgende schuit moes
ten wachten.
Vooral de schippers van Hoorn bezorgden
hun collega's en de reizigers veel problemen
en ergernis doordat zij "bij voortduring en
halsstarrig" weigerden zich aan de afgespro
ken dienstregeling te houden. Arbman, bur
gemeester van Monnickendam, kondigde
nog maar eens een brief naar de burgemees
ters van Hoorn aan, en "wanneer dit niet
helpt, geweld gebruiken, er komen van, wat
wille." Het geweld bleef achterwege, de ru
zies over de vaartijden zouden aanhouden tot
het vijfstedenveer zijn einde gevonden had.
De jaren veertig
Hoewel het trekschuitenveer van Edam op
Hoorn nog maar weinig voorstelde, gingen
de magistraten van de stad bij de aanstelling
van een nieuwe schipper niet over één nacht
ijs. Toen Jan van Daale in mei 1844 door aan
koop eigenaar geworden was van het veer
van Engelbert van Hinte en "admissie" vroeg
als schipper, werd zijn verzoek in beraad ge
houden. Van Daale kwam niet uit Edam, hij
was een 'landman' uit de Beemster en men
wilde eerst wel eens wat inlichtingen over
zijn gedrag en betrouwbaarheid. Toen die po
sitief waren, mocht Van Daale gaan varen, als
hij tenminste in staat was "eene personele of
reële borg te stellen" van fl.200 voor de scha
de die hij zou kunnen veroorzaken. Die "reële
borg", het geldbedrag dus, was voor hem wat
bezwaarlijk, maar een "personele borg" was
wel mogelijk: hij vond zijn voorganger, En
gelbert van Hinte, bereid garant voor hem te
staan. Van Hinte was intussen in Edam
broodbakker geworden.
De schippers van Edam voeren alleen nog
maar op Hoorn, maar aan Jacob Pannekeet,
kastelein, werd op 20 mei 1840 de concessie
verleend om twee maal per week met zijn
trekschuit naar Purmerend te varen. Hij deed
dat op dinsdag - de Purmerendse marktdag
en vrijdag. Hij mocht alleen passagiers over
varen, het vrachtvervoer was aan iemand an
ders toegewezen, Adrianus de Vries.
In 1844 vroeg De Vries toestemming tot uit
breiding van zijn dienstverlening. Naast de
zeilschuit waarmee hij op dinsdag in alle
vroegte vracht naar Purmerend voer, wilde
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hij een trekschuit 'aanleggen' om een uur la
ter ook passagiers te kunnen overbrengen.
Hij kreeg die toestemming, wat een beetje
vreemd overkomt, omdat ook Pannekeet al
een concessie voor dat vervoer had. In Purmerend zagen ze de bui al hangen. Mocht het
zo zijn dat Pannekeet nu zou besluiten zijn
dienst te staken, dan moest De Vries bereid
zijn ook op vrijdag te varen.
Jacob Pannekeet toonde zich inderdaad zeer
verbaasd over de verleende concessie, zo
ruim was de spoeling nu ook weer niet en
door de extra-dienst van De Vries was hij ei
genlijk niet meer in staat zijn onkosten met
het varen te bestrijden. Hij stelde voor om
hem nu ook maar de toestemming te geven
om vracht over te varen. Die toestemming
werd niet verleend.
In juli 1852 deed Pannekeet zijn veer over aan
Tjeerd Oostindië, logementhouder in Edam.
Deze vroeg vier jaar later ook toestemming

voor het openen van een veerdienst op Am
sterdam, met als belangrijkste argument dat
daardoor de klandizie in zijn logement wat
zou toenemen.
Het naderend einde van het vijfstedenveer
Halverwege de negentiende eeuw was het
vijfstedenveer op sterven na dood; de schip
pers klaagden steen en been. Een pakje, een
enkele passagier, dat was het waaruit ze de
zware kosten moesten opdiepen "van een
duur gekocht veer", van het onderhoud van
de paarden, hun schuiten, de landelijke en
stedelijke belastingen, "alvoorens eenige be
looning te vinden voor hun slaafsch en onge
zond bedrijf".
Het verhaal komt ons intussen wel bekend
voor. Doordat de schippers allang niet meer
als collectief opereerden, klopten de verbin
dingen niet meer. Wie om twee uur 's mid
dags in Buiksloot de schuit naar Purmerend

nam om naar Hoorn te reizen, arriveerde om
4 uur in Purmerend, maar daar was de schuit
naar Hoorn al een half uur eerder vertrokken.
Een reiziger naar Hoorn koos voor het ver
volg van zijn reis dus de (duurdere) diligence.
De schuit die om 4 uur 's middags uit Hoorn
naar Purmerend voer, "liep daar dood": er
was geen aansluitende verbinding met Am
sterdam. Gevolg was dat bijna niemand van
deze schuit gebruik maakte.

gen aannemen dat het uitwisselen van de
pakketten in zijn kantoor plaatsvond.
Voor het overbrengen van de pakketten ont
vingen de gezamenlijke schippers fl.1050 per
jaar. Het contract, dat in september 1850 bij
wijze van proef en voor onbepaalde tijd werd
afgesloten, werd het jaar daarop al niet meer
verlengd. Ook voor de Posterijen waren er in
middels snellere transportmiddelen beschik
baar.

Ook lange wacht/overstaptijden deden reizi
gers omzien naar ander vervoer. De schuit
van 5 uur uit Buiksloot was, afhankelijk van
de wind in 2x uur (of nog sneller) in Purme
rend. De schuit naar Hoorn vertrok om 8 uur,
de reizigers voor die stad verkeerden "alsdan
in de noodzakelijkheid een geruimen tijd in
Purmerende rond te loopen, of bij onaange
naam weder verteeringen te maken." Niet
zelden gebeurde het dat een rijtuig inmiddels
de passagiers, voor een wat lagere prijs, had
meegenomen. 39

Opheffing
In 1850 bleek er nog steeds een soort college
van Heren Commissarissen te zijn die zich de
veerzaken aantrok, al waren die heren dertien
jaar lang niet in vergadering bij elkaar ge
weest. De problemen waren kennelijk zo on
rustbarend dat ze er een vergadering voor
uitschreven. Wat was er aan de hand? De con
currentie van diligencediensten, vooral van
uit Hoorn, en van stoomboten, tussen Am
sterdam en Purmerend, werd als steeds druk
kender ervaren. De schippers van Hoorn von
den dat er alle aanleiding was om het regle
ment op het varen te vernieuwen en de vaartijden aan te passen, maar vonden nauwelijks
enig gehoor. Daarop dreigden ze het vijfstedenverband te verlaten en voor zichzelf te be
ginnen, met een snelle dienst op Amsterdam.
Ook nu was de verdeeldheid onder de schip
pers groot, allen hadden vooral oog voor hun
eigen problemen en de bereidheid om com
promissen te sluiten ontbrak.
Een externe factor bracht het vijfstedenveer
de genadeklap. Op grond van artikel 121 uit
de Gemeentewet van 1851 meende de stad
Amsterdam dat de "Directie over de wegen
en vaarten der zes Noord-Hollandse steden"
opgeheven zou moeten worden en dat het re
glement op die directie en op het veer in feite
niet meer "bestaanbaar" was.
Voor Amsterdam speelde er nog iets anders.
De stad was van plan het Buiksloter Veer, dat
de overtocht over het IJ verzorgde, in particu
liere handen te laten overgaan. Met het op
heffen van dit buitenveer, beschouwde de
stad ook haar aandeel in het vijfstedenveer
als beëindigd. De drie schippers die namens
Amsterdam in het binnenveer vanuit Buik
sloot actief waren, kregen in ieder geval in ja
nuari 1856 eervol ontslag. Voor de andere ste
den ging dit allemaal wat snel en al steunden

Veel creatieve ideeën om "hun veer uit deszelfs vervallen toestand te zullen kunnen op
beuren en voor geheelen ondergang te bewa
ren", hadden de schippers niet, of het moest
hun geslaagde poging zijn het postvervoer
weer 'binnen' te krijgen.
BUITEN
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Post met de trekschuit
De organisatie van de trekschuitschippers
slaagde er in 1850 in een contract af te sluiten
met de Posterijen. De overeenkomst hield in
dat ze dagelijks met hun schuiten op nauw
keurig vastgestelde tijden pakketten met brie
ven overbrachten tussen Amsterdam, Hoorn
en de Waterlandse steden.
Zo verzonden de Purmerender schippers twee
keer per dag een pakket naar Amsterdam en
Hoorn, en bracht een Purmerender schuit één
keer per dag de brieven voor Edam en Monnickendam naar Buiksloot. In Buiksloot na
men de Purmerender schippers de brieven uit
Edam en Monnickendam aan. Amsterdam
verzond twee keer per dag zijn brieven naar
Purmerend, Hoorn één keer.
De man die in Buiksloot vanaf 1850 het hulp
postkantoortje runde, Adrianus Wognum,
was als commissaris van het trekschuitenveer
bij de hele operatie betrokken, zodat we mo
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zij de Amsterdamse interpretatie van de ge
meentewet, helemaal stoppen met het vijfstedenveer, dat was toch even slikken. Voor Am
sterdam was de koek echter definitief op; als
de andere steden wilden doorpraten (en
doorvaren), zouden ze misschien de gemeen
te Buiksloot als samenwerkingspartner moe
ten polsen...
De laatste trekschuitschippers
Halverwege de negentiende eeuw voeren er
nog steeds twee Edamse trekschuitschippers
op Hoorn. Pieter van Daale kreeg zijn aanstel
ling in juli 1852,de "vermoedelijke zuivere op
brengst van zijn veer" werd bij die gelegen
heid geschat op zo'n fl.300per jaar.
Het andere veer was eigendom van Pieter Jacobsz Kat, die het liet bevaren door Cornelis
Visser.
Ze hielden nauwelijks het hoofd boven water
en toen het antwoord op een subsidieaanvraag
te lang op zich liet wachten, staakte Pieter van
Daale in 1854 definitief zijn beurten, zodat er
nog maar één Edamse trekschuitschipper ac
tief was: Pieter Jacobsz Kat.
Ook hij slaagde er nauwelijks in om met zijn
veer de dagelijkse onkosten te bestrijden en hij
vroeg aan B&W een jaarlijkse subsidie van
fl.100.Zou de gemeente hem niet tegemoetko
men, dan zou hij zijn veer moeten staken, wat
niet alleen voor hem vervelend was, maar ook
voor de inwoners van Edam, die van commu
nicatie met Hoorn verstoken zouden blijven.
In januari 1855 hield Kat er inderdaad mee op.
Hij verkocht zijn veer aan de Edammer Gerrit
Oostervink, kapitein op de koopvaardij, en
Frederik Keizer uit Grosthuizen. Ook zij lieten
hun veer bevaren door Cornelis Visser.
In 1868 was deze nog steeds, dagelijks, actief,
of beter: niet actief. Visser smeekte zo'n beetje
alle instanties die hij bedenken kon, om de ver
dieping van de vaart tussen Edam en Oosthui
zen. Die was bijna onbevaarbaar en moest
hoognodig uitgebaggerd worden. Het gewone
baggerwerk was niet voldoende gebleken,
"zodat thans de jaagschuit letterlijk door de
modder moet gesleept worden, ook al is die
schuit niet zwaar geladen. Veelmalen gebeurt
het dat wanneer zij met granen, zeep, zout of
andere koopmansgoederen beladen is, de
schuit midden in de vaart blijft vast zitten en
74

dan met alle moeite, kosten en tijdsverloop
eindelijk veel te laat aankomt, hetwelk ten ge
volge moet hebben dat de eenigste schuit wel
ke nog in die vaart overgebleven is, niet meer
zal bestaan kunnen blijven." 61
Toen hij in februari 1869 nog steeds geen ant
woord had ontvangen, moest hij melden dat
hij intussen helemaal gestopt was met varen,
waardoor hij wel "van zijn broodwinning ver
stoken" was, "en verscheidene handelaren,
zoo hier als in den omtrek veel schaden lij
den."
Het oude veer
Ook het oude Edamse vrachtveer was nog
steeds actief, maar, net als het trekschuitenveer, werd het in en na de Franse tijd steeds
meer "een veer in verval". Het werd nog
slechts bevaren door twee schippers: in 1823
waren dat Gerrit Pollepel en Jan Botteljon.
In 1818 hadden de magistraten van de stad
Edam een nieuwe "Ordonnantie en Instruc
tie" voor hun oude stadsveer op papier
gezet. Uit de nieuwe ordonnantie wordt
duidelijk dat het oude veer nog drie maal per
week op Amsterdam voer, op vastgestelde
dagen. Als een schipper "door hoog of laag
water, ofwel door zeer onstuimig weer", niet
had kunnen varen, mocht hij zijn beurt een
dag uitstellen. Wel diende hij de president
burgemeester schriftelijk hiervan op de hoog
te te stellen. Andere redenen om niet uit te va
ren werden niet geaccepteerd en beboet, zelfs
een gerechtelijke vervolging behoorde tot de
mogelijkheden. Zo'n vervolging hing ook de
schipper boven het hoofd die te hoge vracht
prijzen berekende.
In maart 1823 beklaagden Matthijs Otto en
Albert Sjoerd van der Beij, twee van de vier
nog overgebleven Edamse trekschuitschip
pers, zich bij hun burgemeesters over "het
grove misbruik" dat de schippers van het ou
de veer zich veroorloofden: ze vervoerden
reizigers in hun vrachtschuiten, wat niet al
leen zeer nadelig voor hen was, maar boven
dien strijdig met alle regels en instructies.
De klacht was vooral gericht tegen Gerrit Pol
lepel; burgemeester en wethouders vroegen
wat rond en vonden daarna de zaak serieus
genoeg om er een extra vergadering voor uit
te schrijven. Pollepel werd ontboden, kreeg
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een ernstige waarschuwing en hem werd een
schorsing in het vooruitzicht gesteld als de
klachten terugkwamen. Bovendien moest hij
twee guldens en tien centen aan de trek
schuitschippers betalen, de vracht die hij van
de reizigers in zijn schuit ontvangen had.
Een half jaar later was het weer raak. Dezelf
de klacht: het herhaaldelijk vervoeren van
passagiers in zijn "pakschuit". Pollepel werd
een vaarverbod van acht dagen opgelegd,
zijn maat, Jan Botteljon, moest al zijn beurten
overnemen zonder Pollepel daarvoor enige
"uitkeering" te doen. Deze was woedend,
ook omdat hij nu juist tijdens de lucratieve
kermis niet mocht varen, en zocht zijn recht
hogerop. Hij beklaagde zich bij de Staatsraad
Gouverneur over het hem aangedane on
recht. Om met zijn beurtschip te mogen varen
had hij een "patent" moeten aanvragen en
van de "heer ontvanger" die hem dat patent
verleend had, had hij daarbij ook de "permis
sie tot 't transporteren van passagiers beko
men (...)". Het kon toch niet zo geweest zijn
dat hij misleid was door "een lands ambte
naar en bijzonder van den eerwaardigen ou
den en kundigen alhier in dit vak geplaatst".
Bovendien constateerde Pollepel enige on
rechtvaardigheid: tegen zijn maat, die net als
hij regelmatig passagiers in zijn schuit ver
voerde, werd nooit opgetreden.
De Staatsraad Gouverneur had aan zo'n soort
verdediging geen boodschap en beschikte af
wijzend op het request van Pollepel.
Veranderingen in vervoerssysteem
In de jaren tussen 1800en 1870veranderde het
Nederlandse vervoerssysteem ingrijpend. Om
te beginnen werd vanaf het begin van de ne
gentiende eeuw het wegennet op vele plaatsen
verbeterd. De zand-, 'schulp'- en puinwegen
werden op veel plaatsen vervangen door be
strate wegen. Tussen 1800en 1850werden, van
staatswege, tussen de belangrijkste steden vele
kilometers straatweg aangelegd. Het waren
vooral de diligencediensten die profiteerden
van deze verbetering, al bleef de postkoets een
vervoermiddel dat de kleine ambachtsman
zich niet kon veroorloven. De diligence werd
vooral het vervoermiddel van de welgestelden, de gewone man reisde met de trekschuit,
die steeds vaker 'de volksschuit' werd ge
noemd.

Een tweede belangrijke verandering was de
opkomst van de stoomboot. Vanaf de jaren
twintig van de negentiende eeuw zag een
groeiend aantal ondernemers brood in het ex
ploiteren van stoombootdiensten voor goede
ren- en personenvervoer, vooral van en naar
de steden Amsterdam en Rotterdam. In 1850
telde Nederland al zo'n veertig stoomboot
lijndiensten, waarvan negen op het buiten
land. Over het algemeen werd er veel zorg
besteed aan de aansluiting op andere ver
voersdiensten, zoals de diligence.
De derde verandering was natuurlijk de op
komst van de spoorwegen. Door hun snel
heid, reisgemak en tariefstelling zouden de
stoomtrein, en iets later de stoomtram, de an
dere middelen van vervoer wegconcurreren,
ook in Waterland. Over de trein en tram in
Waterland is al uitvoerig geschreven, daarom
wordt hier alleen stil gestaan bij de twee an
dere concurrenten: de diligence en de stoom
boot.
Diligencediensten
Toen het allemaal wat minder ging, klaagden
de schippers regelmatig over de activiteiten
van wagenvoerders, die rond de aanlegstei
gers van de trekschuiten reizigers oppikten
en tegen of onder het schuitentarief naar hun
plaats van bestemming brachten. Ze hadden
ook wel eens commentaar op de postiljon van
de postkar, die reizigers liet meeliften op de
bok.
Toch zal de omvang van dit clandestiene ver
voer niet van dien aard geweest zijn dat het
trekschuitwezen er serieus door bedreigd
werd.
Bij wie moesten reizigers zijn, als ze zich met
de koets door Waterland wilden verplaatsen?
In Buiksloot had Akkerman Bak een loge
ment, "De vergulde Wagen", en een stalhou
derij. Met zijn paarden verzorgde hij jaren
lang het postvervoer voor de "Koninklijke
Nederlandsche Posterijen", maar het is zeer
de vraag of hij met zijn postwagens op grote
schaal reizigers vervoerde; er is geen licentie
in die richting bekend, er zijn ook geen klach
ten die daarop wijzen.
Buiten Waterland was de diligence al in de
zeventiende en achttiende eeuw een belang
rijke schakel in vele verbindingslijnen; in Wa75
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Re Trekschnit «preekt:

\on spreekt de Trekschuit.

Ha» Vriend! zijt g'eindctijk dan Terrezen ,
*k Dacht dat gij lang gesmoord 20a wezen ,
Uw naam alleen was aangeland?
Doch na 'k «ar sie daar voor mijn oogen ,
Ben ik van blijdschap opgetogen ,
.N'ocjawelkom uw In .Vederland.

Hoe Zat men kijken en met reden ,
Die heelhuids met uw heeft gereden ,
Tot Haarlem, en wil verder gaan t
Fn schoon s- n zaken «toom verei«aehen ,
Hij moet, al bolkt hij met afgrijzen,
Uit armoed tn mij , Trekschuit J gaan.

Nu spreekt de Spoorwagen.

Nu spreekt de Spoorwagen.

Xoemt gij mij vriend, g-j slakkenkruiper 1
Gjj «pranderhout, gij waterduiker,
AJjj \riend? nuj, boeggeboren Heer?
\ raagt mij eerbiedig te overwegen ,
Of gij voortaan mijn baan moog vegen,
En buig uw als een knipmes neer.

Wacht maar, er zullen tijden kometi ,
Dat gt] oog -aars van Joost zat dronmen ,
Want ais mijn roem gevestigd is,
Komt ras een broertje mij daar groeten ,
Dan zult gij op tv fclooten voeten.
Mij smeeken om erbarmenia.

Non spreekt de Trekschuit;

^
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DediligencedienstHoorn-Purmerend-Amsterdamwerd uitgevoerdmet een door tweepaarden getrokken,geveerde,
diligence.De diligencestaat opgesteldvoor het kantoorvan Hayo tgesz in Hoorn. Foto,ca. 1870.

Non spreekt da Trekschnit.

W at ik mf] huigen? ik die jaren,
Ja eeuwen hebt mijn baan bevaren 7
Gij komt pas kijken grootsche hond;
Eer zat ik arm en ond van dagen,
Oud Hollands bloed ont brood gaan vragen,
Eer ik tn(Jbuig voor vreemde tt..,t.

Zwijg snorker! van uw groor vermogen ,
Uw baan kan op moerasgrond bogen ,
Die misschien sakt in korten tijd.
En gaat uw vuile maag aan 't braken ,
Vliegt dan, ondier! in Ploto's kaken.
Daar uw nog heet're gloed verbeid.

Nu spreekt de Spoorwagen,

Nu spreekt de Spoorwagen.

Hoe heerlijk cal Augustns dagen,
Hoe zal men van mijn schoon gewagen ,
Mijn snelle rid, mijn kostbaarheid,
Als 'k bfl 't gejuich en vrolijk schallen,
1 an d \stad stuift naar Haarlems wallen,
En dat in tien minuten tijd.

Dan snl ik In mfln vaar» naar boven,
Het menschelljk vernuft nog loven.
En vloeken uwen slakkengang;
Maar zoolang als ik blijf in 't leven.
Zal ik den Handel voordeel geven ,
En uw stemis houden In bedwang.

V

terland 'heerste' de trekschuit. Een wettelijke
bepaling uit 1829, waarin het een ieder verbo
den werd om zonder vergunning een 'postwagendienst' of diligenceonderneming
op te
zetten, bracht hier enige verandering in. Op
de exploitatie van een wagendienst zonder
vergunning stonden stevige boetes, zich her
halende overtreders stond zelfs een gevange
nisstraf van drie tot vijf dagen te wachten.
Met deze wettelijke bepaling werden serieuze
ondernemers beschermd tegen beunhazen en
'wilde rijders' en met die bescherming achter
zich durfden enkele ondernemers het aan om
ook in Waterland met hun postkoetsen de
trekschuit te beconcurreren.

Te Amsterdam, i*ij F, HOLST, Hooaenstraat bf) de Prinsengracht, N».

2275
In 1839reedde eerste trein tussen Amsterdamen Haarlem. Voorde trekschuitschipperswas die trein een
bedreiging,zij vreesdende totale ondergangvan hun veren. In bovenstaande'Zamenspraak'wordenspoor
wagen en trekschuitsprekendopgevoerd.Een afbeeldingvan de eerste trein was nog niet voorhanden, een
koetsleekde drukkerkennelijkeen redelijkalternatief.

76

MMHNMBi

Overigens viel het vervoer van personen bij
bijzondere gelegenheden, zoals kermissen en
jaarmarkten, buiten de nieuwe regeling, al
was de vrijheid ook hier niet onbeperkt. Met
politieverordeningen
trachtten
de lokale
overheden al te 'wild' vervoer op dit soort bij

zondere dagen aan regels te binden.
Op 7 mei 1836 verkreeg Hayo Igesz uit Hoorn
van de Minister van Financiën een concessie
tot het aanleggen van een postwagendienst
tussen Hoorn en Buiksloot.' In die concessie
waren onder meer de reistijden, de vracht
prijzen en de te volgen route vastgelegd.
Igesz had zijn hoofdkantoor in Hoorn en wie
zich naar Buiksloot wilde laten vervoeren, be
taalde daar tl. 1,50 voor.
De route ging over Oosthuizen, Purmerend
en Ilpendam, in welke plaatsen de reiziger
kon in- of uitstappen. De dienst werd op drie
dagen uitgevoerd: op maandag, woensdag en
vrijdag. Igesz beschikte in 1826 over één wa
gen, waarvoor twee paarden gespannen wer
den. In de wagen konden zes personen
plaatsnemen. De vrachtlijst geeft ook de prij
zen van het vrachtgoed; hieruit blijkt dat ook
voor kleine handbagage betaald moest wor
den.
Het stuk Hoorn-Purmerend
werd in één uur
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en drie kwartier afgelegd, het traject Purmerend-Buikslootging in lV2uur.
Twee jaar na de verkregen concessie voor een
diligencedienst, verwierf Igesz ook het recht
op het postvervoer vanaf het Tolhuis aan het
IJ, over Broek, Monnickendam, Edam en
Oosthuizen naar Hoorn. De naam Igesz is
heel lang verbonden geweest aan het perso
nenvervoer per diligence in Waterland. Ook
toen de stoomboten, treinen en trams de post
wagendiensten verdrongen, verzorgde hij
nog vele aansluitende verbindingen. Zo reed
hij vanaf 1861, vanaf de aanlegplaatsen van
de stoomboten, van Purmerend naar Hoorn
en Enkhuizen. Aan Het Gouw, in de nabijheid
van die aanlegplaatsen had de weduwe van
Igesz nog in de twintigste eeuw in Purme
rend een gerenommeerd hotel, het "Heeren
logement", met annex een stalhouderij.
De diligences waren duurder dan de trek
schuiten, maar voorzagen wel in een behoef
te, vooral toen de samenwerking van de
schippers steeds vaker stokte en de dienstre
geling begon te rammelen. Zo vertrok in 1849
om 4 uur in alle vroegte de eerste schuit uit
Hoorn naar Purmerend, maar het reizend pu
bliek verkoos steeds vaker de diligence van
Hayo Igesz, waarmee men 2
uur later uit
Hoorn kon vertrekken om slechts 1 uur later
dan de Purmerender schuit in Amsterdam
aan te komen. "Zeldzaam zijn bijgevolg de
Hoornsche reizigers die zich op dat al te mantineuse uur van hunne schuiten bedienen."
De schuit die om 9 uur van Hoorn naar Pur
merend vertrok, ondervond concurrentie van
een andere diligence-onderneming: die van
Impeta. Die reed om de dag van Hoorn naar
Purmerend en vertrok een half uur eerder dan
de trekschuit. Ook de postkarren pikten regel
matig reizigers op, en in de jaren dat iedere rei
ziger er één was, was dat voor de schippers
voldoende voor een serieuze klacht.

MEBEHD.
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Op de route over Edam en Monnickendam
vervoerde Igesz geen reizigers, maar in febru
ari 1840opende Arie de Boer een dienst tussen
Buiksloot en Hoorn, over Edam en Monnic
kendam. In deze plaatsen had De Boer een
klein kantoortje, in Buiksloot was het hoofd
kantoor gevestigd: De Boer was in 1840 de ei
genaar van "De Vergulde Wagen". Hij reed op
zondag, maandag, woensdag en vrijdag.
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Wie van Buiksloot naar Edam wilde reizen, be
taalde een gulden, wilde de reiziger door naar
Hoorn, dan kwam daar nog vijftig cent bij; kin
deren konden tegen gereduceerd tarief reizen,
kleine handbagage was vrij. De omvang van
het (niet kosteloze) vrachtgoed moest binnen
bepaalde grenzen blijven: niet meer dan "50
duim hoog, 40 duim breed en 100 duim lang".
Het was waarschijnlijk een weinig lucratieve
onderneming, want De Boer liet al na een jaar
weten ermee te willen stoppen. Omdat Bur
gemeester en Wethouders geen wettelijke be
palingen konden vinden waarmee ze dit te
gen konden houden, werd zijn mededeling
voor kennisgeving aangenomen.
Stoomboot
In de tweede helft van de negentiende eeuw
kwam de stoomvaart op; hoewel ook trek
schuitondernemingen actief bleven, zien we
een groeiend aantal rederijen die stoomboten
inzetten op oude en nieuwe trajecten. Ze ver
voerden alles wat vroeger per trekschuit of
beurtschip ging: personen, goederen, vee.
De eerste 'modernisering' van het vervoer
naar en uit Waterland vond al in 1829 plaats:
een paardenraderboot werd ingezet op het
traject dat voorheen door de "steigerschui
ten" en zeilschuiten van het Buiksloter Veer
onderhouden werd. Vier paarden zorgden in
een onderdekse tredmodelen voor de voort
beweging van de "scheppen". In 1832 werd
een tweede raderboot op dit traject ingezet.
Omdat deze boten niet geheel voldeden, ze
waren bijvoorbeeld te zijwindgevoelig, be
sloot de stad Amsterdam op 9 september 1840
tot het inzetten van stoomboten op dit traject:
in 1842 werd "De stad Purmerend" in dienst
genomen door het Buiksloterveer.
Vanaf nu was de opmars van de stoomboot
niet meer te stoppen. Op 1 januari 1855 ver
wierf de Amsterdamse rederij van de gebroe
ders Goedkoop de concessie voor de veer
dienst naar Buiksloot; ze werden ook de nieu
we pachters van het Tolhuis, dat zij onderver
huurden aan anderen. Ruim twintig jaar lang
heeft deze rederij het Buiksloter Veer geëx
ploiteerd.
Ook op de route Amsterdam-Purmerend ging
een stoomboot varen: in het jaar 1856 opende
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Stoomboot
NOORDS
VARENDE

van
BDAI
naar
gffADI
JKeiPDB
•leniVMZICM, UIVMJH*I Jni IS».
Dienst EDAM-KWADIJIi,
ia verbinding
metdeSpoerweglijn
AMSTERDAM-KAKHUIZEN.
Dagelijks

uitgezonderd

Dinsdag.

Van EDAM naar KWADIJR voorin. 8.07 uur, in corresp. melde treinen naar Amslerd.
en Enkhuizen.
<r
«
«
«
« 11.30 «
«
« naar Amsterdam.
«
«
«
«
nam. 3.25 «
«
« « Enkhuizen.
«
«
«
«
« 5.30 «
«
« « Amsl. enEnkh.
«
«
«
«
« 7,45 «
«
« « Amsterdam.
Van KWADIJR naar EDAM voorm.0.30 uur, in corresp. met trein 8.40 van Amsterd.
en 7.53 v. Enkhuizen.
«
«
«
«
nam. 4.08 «
«
« 3.20 van Amsterdam.
«
a
«
«
« 6.35 «
«
« 5.55 van Arasterdam
en 5.15 v. Enkhuizen.

Dienst EDAM-PURMEREND.
Van EDAM naar PURMEREND voorm. 11.30 en 's avonds 7,45 uur.
Van PURMEREND naar EDAM nam. 1 en 's avonds 9 uur.

DINSDAG.
Van EDAM naar PURMEREND voorm. 7 en 9.15 uur.
Van PURMEREND naar EDAM voorm. 8.05 en nam. 12.15 uur.

flC* BelaatsteDonderdag
vaniederemaandgeendienst.
Bij het streven naar eene geregelde dienstuitoefening stelt de Directie zich
niel aansprakelijk voor de schade uit onvoorzieuc vertraging ontstaan.
Nnelpersdnik.— C.TEER k C». — EiUn.

AfficheNoordster
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K. de Veer een dienst. De resultaten waren
slecht, hij verkocht de dienst aan Goedkoop.
Op 22 augustus opende deze onderneming, te
zamen met de heer Schalk uit Buiksloot, de
stoombootdienst Amsterdam-Purmerend over
het Noord-Hollands Kanaal, met een (nieuwe)
schroefstoomboot "Stad Purmerend". In 1861
kwam daar een boot bij: "Stad Amsterdam".
Vanaf de steigers bij de Nieuwe Stadsherberg
voeren de schepen over Buiksloot, Landsmeer
en Watergang naar Purmerend, waar ze aan
meerden bij de Amsterdamse Poort. Hier kon
men de diligence van Hayo Igesz naar Hoorn,
Enkhuizen en Medemblik nemen.

ohen
u—

VOLENDAM

t

EDAM

MONNIKENDAM

MAP
erN
ROUTE

iVOUHO.W

ZUIOER
SEA

hwuis

IS TERDAM

AMSTERDAM
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NOORD-HOLLANDSCHE

TRAM TE AMSTERDAM

Rondreizen
Amsterdam,
Broek,
Monnikendam,
Marken,
Volendam,
Edam,
Amsterdam

Per expresdiensten onder geleide van een gids en gewone diensten
Kaarten verkrijgbaar a.h. station t.o. Centraalstation en bij Reisbureaux & Hotelportiers

"De Stad Edam"
Ook de beide schippers van het 'oude' Edam
mer vrachtveer zetten in deze jaren een grote
stap voorwaarts: Pieter van Veen en Hermanus Naber verkregen in december 1865 de
concessie voor een dienst met hun stoomboot
"De Stad Edam". Zij voeren tussen Edam en
Amsterdam, over Purmerend.
De stad was bereid hun het veerhuis van het
oude veer te verhuren, voor een bedrag van
fl.50 per jaar. In september 1867 vroegen zij
ook nog wat verlichting op hun kade tenein
de ongelukken te voorkomen "bij de verkor
ting der dagen en donkerheid". Ze verklaar
den zich bereid zelf het licht te ontsteken en te
doven, het hoefde niet langer dan één uur per
dag te branden, en ze spraken de vurige hoop
uit dat de raad hun verzoek zou inwilligen,
"in het belang der menschheid en ook in dat
van het middel van vervoer".
Helemaal probleemloos verliep de start van
hun nieuwe onderneming niet, na een proef
vaart werd hun stoomboot ongeschikt bevon
den voor het traject tussen Edam en Purme
rend. Daarna waren er problemen met de on
dernemer van een andere stoombootdienst,
die al op dit traject actief was, S.C. Coster. Deze
onderhield, met de "Noordster" verbindingen
tussen Alkmaar, Purmerend en Edam.
De meest serieuze problemen ontstonden
doordat de ondernemers het niet zo nauw na
men met de veiligheid op "De Stad Edam".
Bijeen inspectie bleek dat de veiligheidsklep
pen van de stoomketel vastgezet waren, "wat
aanleiding tot schromelijke ongelukken kon
geven."

^

Schrocf-Sloomboot
«NOORDSTER."

voor Passagiers en Goederen,
varende

t

Edam en Purmerende vice yersa,
m tussehenplaatsen AKSWIJK en KWADIJK(gem. Middelie).
DAGELIJKS uitgezonderd DONDERDAG.

InCorrespondentie
meide Stoomboot
naaren vanAmsterdam.
Zomerdienst,
1 Itfei.
ZONDAG, MAANDAG, WOENSDAG. VRIJDAG.
Van EDAM 's rnorg. 7 en 11 uur, namiddags 4 en 7 uur.
Van PURMERENDE 's morg. 9, 's nam. 1 , circa 5'/, en circa 8'/, uur.
DINSDAG.
Van EDAM
'» mor|. 7 uur, namidd. 4 uur.
. PURMERENDE 's namiddags 1 en circa 5'/, uur.

ZATERDAG
van EDAMnaar PURMERENDE
en ALKMAAR,
Van EDAM 7 uur 's morgens.
Van PURMERENDE naar ALKMAAR circa 8'/ uur 's morgens.
. ALKMAAR naar PURMERENDE
2
» 'snamidd.
» PURMERENDE naar EDAM circa
5'/, »
>

' "

^Gedruktbij C. TEER, ie Edam,

Zelfs na een ernstige waarschuwing, "met
dreiging van schorsing", constateerde de in
genieur van het stoomwezen 11/2 jaar later
hetzelfde manco. Hij gelastte de kast van de
veiligheidsklep af te sluiten, zodat deze voor
de machinist onbereikbaar werd. Intussen
had de gemeente de roekeloze heren ook al
gesommeerd zich aan de voorgeschreven
maximumsnelheden te houden.
In augustus 1871werd op last van de Commis
saris des Konings een onderzoek ingesteld
naar de gebrekkige staat van de boot. Er waren
in de kranten klachten verschenen over "onge
vallen die herhaaldelijk zouden voorkomen".
Het onderzoek wees uit dat de stoomketel
"vrij belangrijk in de vuurplaats lekte", en dat
al eerder gedane reparaties aan de ketel niet
het gewenste effect hadden gehad. Toch mocht
de boot blijven varen tot het winterseizoen, on
der streng toezicht van de inspecteur van het
stoomwezen. Daarna moest de ketel eruit voor
een grondige revisie.
In de periode dat deze zaken speelden, trok
Johann Heinrich Kernkamp, de man die zich
in 1866 notarieel borg gesteld had voor de
twee ondernemers, zijn borgstelling in. Mis
schien had hij zijn vertrouwen in de zaak ver
loren, in ieder geval speelde er iets anders: in
december 1871 nam hij, samen met zijn broer,
de concessie van Naber en Van Veen over.
Vanaf 1876 huurden de Gebr. Kernkamp ook
het veerhuis aan de Schepenmakersdijk.

AnsichtkaartmetreclamevoordeMarken-Expresse
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Schroefstoomboot
STAD EDAM.
De DIRECTIE
Maandag

bericht

7 September

dat de WINTERD1ENST

zal aanvangen

a. s.

Maandag , 11 (wasdag, Vrijdag .
Tan Edam 's morg. 7 uur 15 min. Van Amsterdam 's nam. 3 uur 55 min.

DeDinsdagdicnsl
opPIRMEREND
blijft
onveranderd.
De Donderdagdicnst

op Jlmsterdam

Uit het dagboek van een Vreemdeling.
(Naar het ItaliaanschJ
Eenmaal in Amsterdam zijnde wilde ik toch ook een stuk van
Noord-Holland zien en wel voornamelijk die plaats welke wereld
beroemd is door hare kaas, namelijk Edam. Doch hoe stond ik
te kyken, toen mij de Kellner van het Bible-hotel mededeelde, dat
daar weinig kans op was, aangezien op den dag volgende op dien
waarop ik dit vroeg, mij de keus was gelaten hetzij tot Purmerende
te stoomen en dan een partikulier rijtuig te nemen , hetzij tot Schouw
te stoomen en dan per trekschuit verder te varen. Nu had ik van
dit laatste middel van vervoer te veel gehoord, om er eene proef I
mede te nemen. Ongeloovig toonde ik dan ook den kellner dat'
er toch twee booten de een van Purmerende , de ander van Arnsterdarp op de beroemde kaasstad voeren. „Ja," was liet antwoord,
„die rijn er wel, maar ze liggen beide op Donderdag stil."
„En hoe maakt het dan iemand , die zaken in Edam on dien daz
te doen heeft?"
„Ja ziet U , zaken doet men weinig daarginder , en bovendien
richten zich daar de personen met hunne zaken naar de middelen
vertear , maar U moet niet denken dat de middelen van vervoer!:
zichbzullen 'regelen naar personen en zaken."
Toete zweeg ik en dacht bij mij zeiven : O! onovertreflelijk China I
wkt zyt Ge toch het gezegend land van het ware midden. Naar
ilC'hoor moeten er in den omtrek van Broek in Waterland en Edam"
•TBWtehèidènéChiüeesche koepeltjes zijn.
LUDOVICO.

VERVALT.

De Edammer Mtoom boot en.
Gisteren, Woensdag 15 Januari, vernamen we, dat door nood
zakelijke reparatiën voorloopig de dienst van de stoomboot De
NopWster gestaakt zal worden. Met leedwezen hoorden we dat,
'omdat daardoor de communicatie van Edam met de grootste stad
van Nederland, onder welk gebied Edam ressorteert, en waar het
alle mogelijke relatiën heeft eene leemte verkrijgt nog grooter, dan
tot dus verre bestond. In N°. 45 van 1872 werd door ons reeds
eene vertaling gegeven uit het reisjournaal van een Italiaan, waarin
deze de bespottelijke wijze beschrijft, waarop de booten tusschen
Edam en Amsterdam varen; en we herhalen het waarom liggen
op Donderdag alle booten stil? En zal nu de Stad Edam varen op
dé beürfen vroeger door de Noordster waargenomen? We twijfelen
daaraan, want we kennen den Edamschen geest te goed, en toch
bebben We nog geen Edammer gesproken, die niet met ons aller
dwaast vond de wijze waarop de afvaartdagen der booten bier geregeld zijn.
Nadat we het bovengestelde schreven vernamen we, dat een paar
PtmBBrendw koetsie'rs voortaan gedurende het interim zullen rijden
op de afVaarturen van de Noordster. We wenschen dien lieden
hét meeste succes op hunne onderneming. Men zou er uit op
kunnen maken , dat Purraerend er meer belang in atelt in verbinding
te blijven met Edam , dan omgekeerd ; doch aan de andere zijde
zou men er ook de gevolgtrekking uit op kunnen maken, dat
Purnierënd direct wetend welk profijt het heeft van de daar door
trekkende reizigers naar Edam, er sneller bij is om zich dat voordeel
tie blijken verzekeren, dan Edam, om in allen gevalle het profijt
van het vervoer te behouden.
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Schroefstoomboot
„STAD
ED4M."
PLEIZIERTOCHT
op Zondag
2I>Augustus
a. s.
bij gelegenheid der Zaandamsche Kermis,
langs

de gel»eele

e
e
e

Retour:

Van EDAM
's morg. 5 unr.
» HAARLEM
's nam.
5 >
»
ZAAN DAM terug 's av. 7 »
l Kajuit naar ZAANDAM
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EXTRA
op Donderdag

HARDDRAVERIJ
en

en van daar

naar HAARLEM.
Vertrek:

„noordster;
Openbare

Uitvoering
van het

Alkmaarsche

Muziekcorps,

in de „DOELEN" te Purmerende.
'VERTREK

:

Van EDAM
» FURMEREND

'anam.
1 uur.
'a nacht» 12 >
DE DIRECTIE.

gebroeders Kernkamp onderhouden, blijkens
een aankondigingsaffiche in dat jaar. Daaruit
blijkt ook dat Pieter van Veen nog steeds als
schipper in de onderneming actief was. De
firma Gebroeders Kernkamp had haar kan
toor in de Kleine Kerkstraat.
Met "De Stad Edam", die plaats bood aan
zo'n tachtig personen, voeren zij vier maal
per week door de Purmer Ringsloot, de Where en het Noord-Hollands Kanaal over Purmerend en Ilpendam naar Amsterdam. Zij
voeren op maandag, woensdag, donderdag
en vrijdag. Op dinsdag voeren zij alleen op
Purmerend.
De heer S.C. Coster, exploitant van een con
currerende stoombootdienst vanuit Alkmaar,
was in 1878 komen te overlijden, waarna zijn
boot overgenomen werd door de Edamse on
dernemer William Pont. Deze schroefstoom
boot -met plaats voor 150 passagiers- ver
zorgde op zondag, woensdag, vrijdag en za
terdag de verbinding Edam-Purmerend.
Het zal duidelijk zijn dat de gebroeders Kern
kamp allerminst gelukkig waren met een con
current in hun eigen stad, op hetzelfde traject.
Toen Pont ook nog op dezelfde uren begon te
varen, richtten zij zich tot hun stadsbestuur
ders: zij vreesden dat de bescheiden ruimte
die het vaarwater bood, vroeger of later tot
botsingen en grote onaangenaamheden zou
leiden. Het stadsbestuur gelastte de directie
van de "Noordster" een half uur ruimte tus
sen de afvaarten in acht te nemen, vooral met
het oog op de openbare veiligheid.
Inventarisatie 1880
Op 23 april 1880 werd een wet aangekondigd
die op 1 september van dat jaar in werking
zou treden. Met deze "Wet betreffende de
openbare middelen van vervoer" kwam on
der meer het oude concessie-systeem voor
het verkrijgen van een vergunning voor het
onderhouden van een stoombootdienst te
vervallen. Ook werden de gemeentes ver
plicht aan de landelijke overheid een opgave
te verstrekken van alle binnen de gemeente in
gebruik zijnde vervoermiddelen. Voor Edam
leverde dat het volgende lijstje op:

a William Pont, Edam, ondernemer van de
"Noordster"
b Gebr. Kernkamp, Edam, ondernemers van
"De Stad Edam"
c Jacob Bouwes, jaagschuitendienst tussen
Edam en Hoorn
d Rijn Brouwer, schipper te Buiksloot, jaagschuitenveer van Buiksloot op Edam
e Aart Gulicker, schipper te Buiksloot, jaagschuitenveer van Buiksloot op Edam
Het is uiteraard een momentopname; in 1882
voer William Pont met twee boten, de
"Noordster" en de "Koningin Emma"; in 1886
werd de firma J. Groot & Co als eigenaar van
de "Noordster" genoemd, nu met plaats voor
200 passagiers.
In april 1884 meldden ook de gebroeders
Goedkoop zich bij de bestuurders van Edam.
Zij verklaarden van plan te zijn een dienst te
openen tussen Amsterdam en Edam, via 't
Schouw, Broek en Monnickendam, "hetzij
met élégant ingerichte barges, hetzij met
daarvoor te bouwen stoomboten, al naar ma
te de snelheid waarmede het hun geoorloofd
zal zijn dat vaarwater te bevaren, daar stoom
toch slechts dan nuttig kan zijn, wanneer de
te verleenen snelheid niet met barges, door 2
of 3 paarden getrokken, is te verkrijgen."
Zij achtten de "rentabiliteit" van een bargedienst een stuk waarschijnlijker dan die van
een stoombootdienst, omdat de laatste zowel
in oprichting als in exploitatie veel duurder
zou zijn dan de eerste. Toch waren ze bereid
de oprichting van een stoombootdienst te
overwegen, "omdat zulks meer overeenkomt
met de geest des tijds", indien B&W met een
aantal zaken akkoord gingen:
- een toegestane maximumsnelheid van 250
meters per minuut (=15 km/uur)
- geen toestemming, tien jaar lang, voor con
currerende stoombootdiensten om sneller
te varen dan maximaal 200 meters per mi
nuut
- vrijdom van haven- en bruggelden
- het kosteloos beschikbaar stellen van een
stuk gemeentegrond voor het bouwen van
een aanlegsteiger, of het gebruik van een be
staande steiger tegen een billijke huursom

In 1882 werd deze dienst nog steeds door
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gerd moest worden. Ook op enige andere
plaatsen moest de vaart verder uitgediept en
verbreed worden en diende enige beschoei
ing aangebracht te worden.
Als aanlegplaats in Edam dachten zij aan de
vroegere aanlegplaats van de jaagschuiten.
De stoombootdienst zou in directe verbin
ding komen te staan met hun stoombootdienst Amsterdam-Purmerend.
De dienst van Goedkoop werd opgeheven
met de komst van de stoomtram, die prak
tisch langs hetzelfde traject ging rijden.
Doek
De komst van de stoomtrein (1884) en stoom
tram (1888) maakte de trekschuit definitief tot
een ouderwets vervoermiddel, al zagen we in
het overzichtje van 1880 dat er nog steeds
schippers met hun trekschuiten actief waren.
De genoemde Rijn Brouwer zag nog brood in
het openen van een dagelijkse trekschuitdienst tussen Buiksloot en Edam. In zijn over
dekte jaagschuit was plaats voor niet minder
dan zestig personen.
Ook op andere trajecten bleef de trekschuit in
Waterland nog jarenlang aanwezig, al was
het wat op de achtergrond: voor de Edamse
post die er in sinterklaastijd de postpakketten
mee uit Kwadijk haalde, voor een koffiehan
delaar die er zijn 'ouderwetse' koffie mee
aanprees, voor toeristen die 'nostalgisch' naar
Volendam wilden reizen.

Tegen die voorwaarden waren zij bereid vier
maal daags een geregelde bootdienst tussen
Edam en Amsterdam te beginnen.

Geen Waterlander die bezoek uit het buiten
land ontvangt, ontkomt eraan: een tocht
langs 'de' toeristische trekpleisters van deze
streek: Edam, Volendam, Marken, Monnickendam, Broek in Waterland, de veemarkt in
Purmerend. Dat is nu zo, maar een eeuw ge
leden was het niet anders.

Kennelijk ging de gemeente met deze voor
waarden akkoord, want op 6 juni lieten de
Gebr. Goedkoop weten dat zij tot het laten
bouwen van twee stoomboten van 28 meter
lang besloten hadden. Zij hadden vastgesteld
dat de enige geschikte plaats om te "zwaai
en" in Edam het einde van de Monnickendammer vaart was, bij de "Houtkooperij van
den Heer Teengs". Op die plek was de vaart
echter zo ondiep was dat hij beslist uitgebag-

De N.V. Noord-Hollandsche Tramweg-Maat
schappij exploiteerde vanaf 1888 een verbin
ding tussen Amsterdam en Edam. Zes jaar later
opende de "Tweede Noord-Hollandsche Tram
weg-Maatschappij" (TNHT), een dochteron
derneming van bovengenoemde, een aftak
king vanaf 't Schouw naar Purmerend. De lij
nen naar Edam en Purmerend lagen zo'n beetje
langs de oude trekschuitroutes. Het Purmerendse tramstation kwam te liggen bij de Am-

+* Iemand , van den R. C. Godsdienst en gehuwd.
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DeNierop-schuit
sterdamse Poort, waar vroeger ook de trek
schuiten aanlegden. Vandaar werden de rails
doorgetrokken: door de Beemster, langs De
Rijp,reed een jaar later de tram naar Alkmaar.
De TNHT kreeg steeds meer van het Waterlandse personen- en vrachtvervoer in haar
greep. De maatschappij verwierf zich het IJveer (de verbinding Amsterdam-Buiksloot)
en ook de vrachtveerdienst Edam-Amsterdam v.v. nam zij over; de stoomboot "Stad
Edam", die jarenlang op deze lijn dienst had
gedaan, werd vervangen door een motorboot
met dezelfde naam.
Er kwam een veerdienst Volendam-Marken
en zelfs de botterdienst van C. de Waart tus
sen Marken en Monnickendam werd door de
tramwegmaatschappij overgenomen. Titsing:
"Tegelijk met de overname schafte de maat
schappij nog een nieuwe veerboot aan. Door
het nemen van deze maatregelen had de di
rectie blijk gegeven van een vooruitziende
blik, want het veer zou tot het eind toe een

winstgevende zaak blijven. Honderdduizen
den toeristen uit alle hoeken van de aarde
hebben er op zomerse dagen een onvergetelij
ke tocht mee naar het schilderachtige eiland
gemaakt."
Op 15 juli 1905 maakte de TNHT een begin
met een bijzondere dienst: het rondje Amster
dam-Marken- Volendam-Amsterdam, de voor
loper van de beroemde Marken-express.
Het moet voor iedere toerist in die tijd een on
vergetelijke ervaring geweest zijn. Per stoom
boot vanuit Amsterdam over het IJ naar Buik
sloot, waar bij het Tolhuis de stoomtram naar
Monnickendam klaarstond. Van Monnicken
dam ging het in een motorboot naar Marken
en na een bezichtiging van het eiland, werd
- in een botter - koers gezet naar Volendam.
Daar werden de reizigers op een heel speciaal
vervoermiddel getrakteerd: een trekschuit die
hen naar Edam bracht. Vandaar reisde men
weer met de stoomtram naar Buiksloot, en met
de boot naar Amsterdam.
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Schipper P. Nierop verzorgde die trekschuit
verbinding tussen Edam en Volendam. Hij
was nog niet opgekocht door de TNHT, er
was slechts sprake van een samenwerkings
verband, al had de maatschappij natuurlijk
wel haar eisen. Van de schipper werd ver
wacht dat hij alle mogelijke moeite zou doen
"om in 35 minuten over te zijn". De reizigers
mochten ook van andere vervoermiddelen
gebruik maken. Aan hun reisbiljetten zat een
strookje dat Nierop af moest scheuren, voor
iedere vervoerde toerist ontving hij van de
maatschappij een dubbeltje. "Uwe booten
zullen behoorlijk onderhouden en zindelijk
zijn. Het aantal beschikbare plaatsen zal in
overleg met de politie worden vastgesteld.
Wanneer meer reizigers dan plaatsen aanwe
zig zijn, heeft u de voorkeur, maar zullen uwe
concurrenten de overtollige reizigers meene
men op dezelfde voorwaarden als u."
Dat de stromen toeristen in Volendam op een

wel heel bijzondere ontvangst van de plaatse
lijke bevolking mochten rekenen, blijkt uit
een prachtige brief die de directeur van de
TNHT in augustus 1905, aan Calkoen, de bur
gemeester van Edam-Volendam, stuurde.
Hij sprak daarbij zijn bezorgdheid uit over
het toezicht op de trekschuitjes: die waren re
gelmatig "zeer zwaar beladen en vooral ma
ken ze dan een topzwaren indruk." Zijn
grootste zorg betrof echter de ontvangst van
de toeristen:
"Maandag te Volendam zijnde, kon ik waar
nemen hoe de eenvoudige en gemoedelijke
geest, die daar heerscht, door de toename van
het vreemdelingenverkeer reeds dreigt te be
derven. Dat de reizigers van alle kanten wor
den besprongen door kinderen, die voor fl.1
mutsjes aanbieden, zal ik daar laten; maar dat
Engelschen met centen gaan gooien, met het
onderling gevecht der Volendamsche jongens
als gevolg, vind ik erger.
Dit laatste geschiedde bij de afvaart van de

DetrekschuitvanSlotbijaankomstin Volendam.
CeesSlotis opdefotogeheelrechtstezien.Demanmetdebolhoed
isdehoofdonderuhjzer
vandechristelijke
school,MartinusBeumer.
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trekschuitjes en daar hadden weerzinwek
kende tooneelen plaats. Uw politieagent, die
erbij was, scheen zich daarmee best te kunnen
vereenigen.
Nu vat ik wel, dat hij zulks niet kan verbie
den; maar het zou misschien op zijn weg lig
gen, het publiek te verzoeken dit na te laten.
Ik hoop, dat u met me eens zult zijn, dat de af
stand tusschen geld strooien en bedelen niet
groot is en dat u mijn aanroeren van dit on
derwerp alleen wilt beschouwen als een po
ging om het goede Volendamsche karakter
onbedorven te houden."
Twee jaar later bleek dat de directeur de situ
atie iets verbeterd achtte. Hij drong zelfs op
een wat meer "afstandelijke" houding van de
politieman aan. Dan pas zou kunnen blijken
"of het besef van orde er bij het Volendammer
straatpubliek beter in gekomen is."
Was Nierop er vooral voor de toeristen, ook
Cees Slot had zijn trekschuitbedrijfje in
Edam. Zestig jaar lang, tussen 1878 en 1938,
verzorgde hij met zijn "Postduif" het dage
lijks vervoer van 25 tot 40 schoolkinderen van
Volendam naar de Rooms-katholieke school
die in 1878 in Edam gereed was gekomen. Hij
begon er, min of meer noodgedwongen, mee
op zijn vijftiende en stopte pas toen hij 75
was. Het vervoer van schoolkinderen vormde
de basis van zijn bedrijfje, maar eigenlijk
maakte iedereen wel van zijn diensten ge
bruik, soms maakte hij de tocht tussen Edam
en Volendam wel vijf of zes keer per dag. Ook
's nachts moest hij soms op pad: als de dokter
voor een bevalling of een ernstig ziektegeval
naar Volendam moest, werd Slot uit bed ge
haald om hem te brengen.
Het was niet de makkelijkste manier om je
brood te verdienen, zeulend met een schuit,
door weer en wind. Een paard mocht hij van
het polderbestuur niet gebruiken, en er kon
den, met een beetje inschikken, wel veertig
man op zijn schuit. Soms, als de wind gunstig
stond, hees hij een zeil dat hem wat verlich
ting bood.
Toen in 1906 het spoorlijntje van Kwadijk via
Edam naar Volendam werd geopend, hadden
Nierop en Slot er een geduchte concurrent bij.
"Omdat de concurrentie van de stoomtram
zich goed deed voelen, was een hechte eensge
zindheid tussen de trekschuiten van Slot en

Nierop geboden. In plaats daarvan ontstond er
een fatale verdeeldheid tussen beide firmanten
en bestreden ze elkaar op leven en dood. Broe
derlijk de schuiten trekken, was er niet bij en
de lachende derde was de tram. Gelukkig
bleef het voor de toeristen nog altijd een curio
siteit de reis van een klein uurtje per trekschuit
te kunnen meemaken." 72
Er waren mensen die het toeristische element
niet zo herkenden. Na het zien van de foto's
die regelmatig van dit bijzondere vervoer ge
nomen werden, meenden ze dat de schuiten
van Slot en Nierop een soort symbool waren
voor de achterlijkheid van dit hoekje van Wa
terland. "In dit conservatieve gedeelte van
het land heeft de trekschuit zich tot dusverre
nog steeds weten de handhaven", schreef De
Prins in 1903 onder een plaatje van een volge
pakte Nierop-schuit.
Afsluiting
De trekschuit als toeristische attractie tussen
Edam en Volendam heeft het tot in de jaren
vijftig van de twintigste eeuw volgehouden,
al leek die door mensenkracht getrokken
schuit allang niet meer op zijn zeventiendeeeuwse voorganger, en was de functie ervan
een geheel andere.
Toen, meer dan drie eeuwen terug, de eerste
trekschuiten door Waterland getrokken wer
den, bleken ze in een behoefte te voorzien. Ze
boden een betaalbaar openbaar vervoer en de
afvaarten waren redelijk frequent. De schui
ten waren in ieder geval heel wat comfortabe
ler dan de primitieve koetsen en karren; het
reizen daarmee, op modderige wegen vol kui
len en stenen, was allesbehalve een genoegen.
De geschiedenis van de trekschuitorganisatie
der vijf steden die in dit boekje belicht werd,
kan een wat vertekend beeld opleveren van het
reizen per trekschuit. Archiefstukken vertellen
vooral over problemen en die waren er genoeg,
op organisatorisch niveau, in de samenwer
king van de steden en de schippers. Maar over
het reizen zelf bleef het aantal klachten beperkt.
Tienduizenden hebben zich ermee in het verle
den door Waterland verplaatst. In reisversla
gen van buitenlanders klinkt steevast de be
wondering voor deze vorm van openbaar ver
voer, al liggen bewondering en verwondering
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soms in eikaars verlengde. Karakteriseert de
één het varen met de schuit als een "oase van
rust", een ander spreekt van "onhoudbare
sloomte", stapt uit en lóópt verder.
Vanaf het einde van de achttiende eeuw nemen
de kritische geluiden over de trekschuit toe. In
die jaren werden koetsen, door een verbeterde
vering, sneller en gerieflijker en werden veel
wegen verhard. Langzaam maar zeker veran
derde het imago van de trekschuit: de trek
schuit werd 'volksschuit', het transportmiddel
voor de lagere standen, waar de gegoede bur
gerij misprijzend op neerkeek: "Zodra men de
trekschuit binnenstapt en het deurtje doorge
kropen is, en zijn muts opgezet, en zijn hoekje
gekozen heeft, is het alsof er vanzelf een geest
van bekrompenheid, van kleinheid op ons valt.
Zodra dat graf zich over ons sluit, schaamt men
zich geen enkele flauwheid meer. (...) Ik geloof
niet dat iemand ooit één geestige gedachte ge
had heeft in een trekschuit. Integendeel: de roef
is de ware atmosfeer voor alle mogelijke voor
oordelen, de geschikte bewaarplaats van alle
verouderde begrippen, de kweekschool van al
lerlei lelijke, lage gebreken. Daar zijn voorbeel
den van mensen, die door te veel in trekschui
ten te varen, lafhartig, kruipend, gierig, kop
pig, en kwelgeesten zijn geworden."
Als dat zo is, is het goed dat er geen trek
schuiten meer zijn.
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53 AWG, OA Hoorn 2592 b, brief 20/2/1816
54 'De schippers van Buiksloot' zijn niet de schip
pers van het Buiksloter Veer.In 1661gingen en
kele schippers van dit veer 'over' op het trek
schuiten veer, dat in Amsterdam vaak het 'bin
nenveer' genoemd werd. 'De schippers van
Buiksloot' voeren namens Amsterdam op de
trekschuiten en hadden in Buiksloot hun
'thuisbasis'.
55 RANH, Wegen en vaarten, toeg. 109, inv. 2, p.
486-489
56 RANH, Wegen en vaarten, toeg 109, inv. 254
57 RANH, Wegen en vaarten, toeg. 109, inv. 243
58 RANH, Wegen en vaarten, toeg. 109, inv. 244,
burgemeester van Amsterdam aan zijn Edamse
collega, 11/2/1833; idem , de Monnickendamse burgemeester Arbman aan zijn collega's in
Edam, 29/6/1833
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13/3/1849
60 RANH, Wegen en vaarten, toeg. 109, inv. 226,
20/2/1854; in de raad behandeld 27/3/1856
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62 RANH, Wegen en vaarten, toeg. 109, inv. 48,
1818
63 SAW,NA Edam 74, verg. 1/10/1823, brief ge
dateerd 19/9/1823
64 Koninklijk Besluit24/ll/1829,Stbl. Nr. 73
65 H.RMoelker, Postwagendienst Hoorn-Buik
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66 RANH, Wegen en vaarten, toeg. 109, inv. 225
67 SAW,NA Edam 87, 9/4/186 7; zie ook NA
Edam, secretarie-archief 1925-1930,doos 15-3,
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68 SAW,NA Edam 106, map 1884,25/4/1884
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PietNieropnam de trekschuitover van Henk Medik,hier te zien aan het Volendammerpad.
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Verantwoording
De tekst in dit boekje is een bewerkt fragment
uit een groter onderzoek naar de geschiede
nis van het Waterlandse trekschuitvervoer.
Over enkele jaren moet dat als proefschrift
verschijnen.
Met het oog op de leesbaarheid is besloten het
aantal voetnoten beperkt te houden. Voor wie
een aantal punten gedetailleerder wil uitzoe
ken, beschikt het Streekarchief Waterland
over een uitvoerig geannoteerde versie van
deze tekst. Hieronder volgt, als aanvulling op
de noten in de tekst een overzicht van de ge
raadpleegde boeken en archiefbestanden.
Hoofdstuk1:
Literatuur:
- Gegevens over Edam: Van der Woude,
Costerus, Bossaers, Lesger
- Weg Edam-Monnickendam: Appel, 1997
- Belangrijke informatie in Aten, 'Als het gewelt comt...'
- Over de veren op Amsterdam: Wagenaar:
Ile stuk, IVedeel, Ile boek, 493-519
- Over de veren algemeen: Fuchs
Archiefbestanden:
Oud archief Edam: 44a (sleepdienst), 45 (wa
genveer), 65a, 66 b, c, d, e, k: Ordonnanties op
het veer, namen van schippers; Nieuw archief
Edam 80 (idem)
Oud archief Amsterdam: toeg. 5026, inv. 129

Hoofdstuk2:
Literatuur: Aten, De Vries, Van der Ham (de
vaart Haarlem- Amsterdam), de artikelen van
Appel in de jaarverslagen van Oud Monnickendam.
Archiefbestanden:
Oud archief Monnickendam 791 t/m 800
Oud archief Purmerend 245
Oud archief Edam 65 e, f, k ; 66 d, e, f, g, i
Hoofdstuk3:
Literatuur: Van der Woude (p. 156, 161,162,
183), Costerus, De Vries, Barges& Capitalism
Archiefbestanden:
Oud archief Monnickendam 791 t/m 800;
idem 16, 17,40
Oud archief Edam 65 n,o; 66 h, i, m, 168b
Nieuw archief Edam 173
Oud archief Purmerend 245
Wegen en Vaarten: 28, 33, 45
Hoofdstuk4:
Literatuur:
Filarski, Titsing, Dehé, Moelker, Kok
Archiefbestanden:
Oud archief Hoorn: 2592b
Wegen en vaarten: 2, (p. 460-509);48, 225,226,
234, 243,244
Nieuw archief Edam: 52, 53, 74, 76, 79, 80,84,
87, 88, 89, 106, 107,173,196,254, 260
Nieuw archief Monnickendam: 174,189,1184,
1208

Geraadpleegde
De archieven van de colleges die het stelsel
van wegen en vaarten tussen de vijf (later zes)
Noord-Hollandse steden beheerden, worden
op verschillende plaatsen bewaard. De be
langrijkste verzameling archiefstukken
bevindt zich in het Rijksarchief in Haarlem.
Daar is ook een groot deel van het Edamse ar
chiefmateriaal ondergebracht.
De archiefstukken van de Purmerendse en
Monnickendamse gecommitteerden bevin
den zich deels in het Haarlemse Rijksarchief,
deels in het Streekarchief Waterland. De Mon
nickendamse notulen zijn integraal bestu
deerd (SAW,'Trekvaart en Trekweg der vijf
steden', inv. nrs 791-798).Ze geven een rede
lijk volledig beeld en ze zijn in principe iden
tiek aan de notulen van de andere steden.
Toch blijken in de notulenboeken van de an
dere steden soms stukken toegevoegd te zijn
(o.m. kopieën van in- en uitgaande brieven),
die op de problemen in de betreffende stad
betrekking hadden.
Naast de resoluties, ordonnanties en reke
ningboeken van de "Commissarissen tot de
Trekvaart en Trekweg tusschen Amsterdam,
Hoorn, Edam, Monnickendam en Purme
rend" zijn uiteraard ook de archieven van de
verschillende stedelijke besturen bestudeerd.
In de voetnoten wordt verwezen naar de vol
gende archieven:
SAW = Streekarchief Waterland
AWG = Archiefdienst West-Friese
gemeenten
RANH = Rijksarchief Noord-Holland in
Haarlem
GAA = Gemeentearchief Amsterdam
Hierin zijn de volgende archieven geraad
pleegd:
Edam
(Streekarchief Waterland)
Oud archief
44,45, Keurboeken
65,66, Resolutieboeken vroedschap
168b, Verzoeken tot uitoefening van een
beroep
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archieven
Nieuw archief
52, 53, Bijlagen tot de notulen der
raadsvergaderingen
74-89, Notulen van burgemeester en
wethouders
106-107,Bijlagen tot die notulen
173-196,Ingekomen stukken bij
burgemeester en wethouders
254-260,Ingekomen stukken bij de
burgemeester
Notarieel, (nieuw)
inv. 62, Minuutakten Zoutmaat Brugman,
1866
Oud rechterlijk archief
3874-3880,transportaktes
Monnickendam
(Streekarchief Waterland)
Oud archief
16, 17, Resoluties burgemeesters en
vroedschap
40, 41, Missiveboeken van burgemeesters
791-798,Resoluties van de trekvaart
commissarissen
800, Register met Octrooi en korte
samenvatting van de resolutieboeken,
periode 1660-1794.
801-808, Rekeningen van de trekvaart
commissarissen
Nieuw archief
174-189,Ingekomen stukken
1208, Gemeentelijke exploitatie oude en
nieuwe veer op Amsterdam, 1814-1815
Purmerend
(Streekarchief Waterland)
Oud archief
245, Resoluties van Commissarissen over
wegen en vaarten tussen de vijf
Noord-Hollandse steden
Oud rechterlijk archief
7022, Aanschrijvingen etc. substituut-fiscaal,
1806-1808
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Amsterdam
(Gemeentearchief Amsterdam)
Oud archief
toeg. nr. 5026, Missiven aan burgemeesters
Hoorn
(Archiefdienst West-FrieseGemeenten)
Oud archief
2592b, Bijlagen tot de resoluties van Commis
sarissen over wegen en vaarten tussen de vijf
Noord-Hollandse steden
Wegen en vaarten
(RijksarchiefNoord-Holland, Haarlem)
Archieven van de colleges tot het beheer van
de wegen en vaarten tussen de zes Noord-Hol
landse steden. Toeg. 109:

2, Notulen van de gecommitteerde der stad
Amsterdam, 1762-1814
18,Voorwaarden verpachting tollen
33, Kopieën van brieven, ingek. en uitgegaan
van de Edamse gecommitteerde
45, Ingek. en min. van uitgeg. brieven met be
trekking tot veerzaken
48, Ordonnantie oude veer Edam- Amsterdam,
1818
225, Concept notulen, ingek. en uitg. stukken
226, idem
234, Brievenboeken Edam, 1830-1836
243,244, Ingekomen en minuten van uitgaande
brieven betreffende het veer
246, Kwitanties van onderhoudswerken
254, Reglement en concept-reglement voor de
directie, 1819,1860
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