
Bijlage 

Van dien waettervaert van Hagesteyn tot Vianen 

Copie 

Op huyden datum van desen is geaccordeert 
tusschen Franck van Ruemst van Weresteyn 
drost, Johan van Erp ende Thomaes vander 
Borch, burgemeesters tot Vyanen ter eenre, 
ende Michiel Berchmans pastoer ende officier 
metAernt Joestenss. schout tot Hagesteyn ter 
andere zyden, op tbelieven ende tot wyder 
approbatie van huren heeren ende meesters, 
tgene ende alsoe hier nae volcht. 
1. Eerst dat om bequamelicken te water met 
schuyten te mogen varen sal wesen, tusschen 
Vyanen ende Hagesteyn voirs. tot coste van die 
van Vyanen voirs. die Haech weteringe voorts 
die grafte ofte slote tusschen den Haechwech 
ende die weyde geheten die molenaers weyde 
het engste nae twydtste gebreet ende gediept 
zal worden soe veel van node sal wesen van 
tdooste tot tweste ende ten minsten op ses 
roeden zuydtwerdt nevens den aschhoep, 
alsoe dat die bequamelicken met cleyne gela
den schuyten gebruyckt sal moghen werden. 
2. Item dat by de porte van Vyanen an de self de 
vaert een trap, opslach [= losplaats] ende 
wippe [= hefboom, takel] gestelt sal worden 
bequamelick daer aen ende op te moghen 
comen ende enich goet te laden ofte tontladen 
gelyck in de Vyaensche vaert op Gorcum 
staende. 
3. Item dat die brugghe over de Haechwech 
gemaeckt ende gehoecht sal worden gelyck 
ende soe veel daer toe van node sal wesen. 
[= i.m. Hagesteyn] 1. Item dat die van Hage
steyn in huren heerlicheyt ende landt die vaerdt 
op gelycke breete ende diepte doen maecken 
sullen, tot huren coste streckende tot in de 
graften van thuys ende tdorp van Hagesteyn 
voirs. in vueghen dat ten minsten op twe 
plaetsen verscheyden heerwegen met schuyten 
aen te vaeren te laeden ende te lossen zal 
wesen als an de oestzyde voirby die hoff stede 
van Heymerick Janss. Croll tot an de Rijsen-
steynsen wech, ende zuyt ofte zuydtwestwert 
tot aen teynde vanden zandgraft naest Hage
steyn daer nu woent Thonis Janss. 
2. Item op dat dese vaert nu ende ten ewighen 
daghen alsoe onderhouden werde geordoneert 
sal worden die vaert voirs. allejaer te schouwen 
opgelaeyct[= uitgebaggerd van planten] gesch 
[= niet ingevuld] ende gediept te worden elck 
op tsyne tot coste als voren gelyck op tdienste-
licxste ende nae de redelicheyt bevonden sal 
worden te behoren. 
3. Item dat alle willigen [= wilgen] an dezuydt-
syde geheel ende an de noortzyde van de vaert 

soe veel van node sy immers die over twater 
hangen opgehouden ende affgeschouwet 
sullen worden. 
4. Item dat alle dammen an de kandt van de 
vaert ofte weteringe geleyt ende den wech alsoe 
gemaeckt sal worden dat die schuyten duer-
gaens [= zonder belemmeringen] mitte lyndt [= 
touw] getrocken sullen mogen worden van deen 
tot dander plaetse. 
5. Ende dat alle die costen tot tgene voirseyt is 
te doen ende te vervallen sullen wesen by die 
van Vyanen ende Hagesteyn als elcx over soe 
veel in huren heerlicheyt vallen ende te doen 
wesen sullen int maecken ende onderhouden. 
Aldus geaccordeert ende gesloten tusschen 
partyen in de qualité voirs. die elcx haerge-
woentelicke hanteyken hier onder gestelt 
hebben opten IXe Junii anno XVe drie ende 
tsestich. Onder was gescreven Jan van Erp, Van 
Ruemst, Thomas vander Borch, Berchmannus, 
Aert Joesten. 

Rijksarchief in Utrecht, Archief kapittel van 
Oudmunster, 664. 

De trekvaart tussen Vianen 
en Gorinchem 

Inleiding 

Tegenwoordig ligt Vianen aan een belang
rijke noord-zuid verbinding in ons land. 
Hoe was de situatie in het verleden? De 
(vaar)weg Amsterdam-Utrecht-Vianen-
Gorinchem was een van de routes naar het 
zuiden van ons land. 
Door de aanleg van de trekvaart tussen 
Gorinchem en Vianen (beter is het te 
spreken van het operationeel maken van 
de bestaande vaarweg) in 1658 werd de 
stad opgenomen in het trekvaartsysteem 
dat de belangrijkste steden in Holland met 
elkaar verbond1. Het vervoersaanbod was 
evenwel belangrijk minder dan op de in het 
westen gelegen verbindingen Amsterdam-
Dordrecht via Gouda of Amsterdam-Haar
lem-Leiden-Den Haag-Rotterdam. 
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Gedeelte van de trekvaart van Vianen naar Gorinchem. Manuscript kaart door Bernard de Roy, 1675. 
Gorinchem, Gemeentearchief. 

De twee meest voorkomende manieren 
om te reizen waren in de zeventiende en 
achttiende eeuw het vervoer per schip of 
met paard en wagen over zanderige 
landwegen, die 's winters nogal eens in 
een modderpoel wilden veranderen. De 
overheid oefende nauwgezet toezicht uit 
op de regelmaat en de kwaliteit van de 
dienstverlening, o.a. door uitgebreide 
reglementering van het schippers- en 
voerliedengilde. 
Bij het reizen per schuit werden de perso
nen tussen Vianen en Vreeswijk door de 
pinnemakers overgezet, die met kleine 
roeibootjes de Lek overstaken. Aan de 
zuidzijde van Vianen lag buiten de land-
poort de karremelkse haven, vanwaar de 
trekschuit naar Gorinchem vertrok. Werd 
met paard en wagen van Utrecht naar 
Gorinchem of vice versa gereisd, dan reed 
men over de kiei- of zandwegen of over het 
naast de trekvaart gelegen jaagpad. Men 
werd over de Lek gebracht met de pont, 
een platte schuit waar paard en wagen op 
konden worden vervoerd. De pontman 
was, in tegenstelling tot de partikuliere 
pinnemakers, in overheidsdienst. Zoals 
het de pinnemakers verboden was goede

ren anders dan handbagage te vervoeren, 
zo mocht de pontman geen personen 
anders dan de koetsier met paard en 
wagen overbrengen. De pinnemakers-
schippers en de marktschippers waren in 
één gilde verenigd. 
Tenslotte was het mogelijk van of naar 
Vianen te reizen naar of van tal van plaat
sen, vooral in Holland gelegen2. Behalve 
van de regelmatige verbindingen, die met 
beurt- of marktschepen werden onderhou
den, kon men ook gebruik maken van het 
voerliedengilde. 

De trekvaart 

Een belangrijke studie, voor wat trekvaar-
ten in Nederland betreft, is de bijdrage van 
Jan de Vries, Barges and Capitalism. 
Passenger transportation in the Dutch 
economy, 1632-1839. In zijn boek bestu
deert De Vries het grootschalige, in hoge 
mate georganiseerde passagiersvervoer-
systeem in de Republiek. Dit systeem 
maakte gebruik van speciaal gecon
strueerde en gegraven kanalen (trekvaar-
ten). Het kwam halverwege de zeventiende 
eeuw tot ontwikkeling en functioneerde 
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meer dan twee eeuwen. In de negentiende 
eeuw moest het wijken voor de opko
mende spoorwegen. 
Op overtuigende wijze toont De Vries aan, 
dat in de periode 1655-1665 in de Holland-
Utrecht regio een gesloten trekvaartensys-
teem tot stand kwam, waarbij de belang
rijkste steden in dit gebied met elkaar 
verbonden werden. Hetzelfde vond plaats 
in de Friesland-Groningen regio. Aan de 
hand van de totale omvang van het passa
giersvervoer per trekschuit (uitgedrukt in 
het aantal afgelegde kilometers per jaar) 
geeft De Vries een lange-termijnontwikke-
ling van het vervoer per trekschuit voor de 
periode 1648-1817. 

De gegevens voor de afzonderlijke routes 
zijn meestal incompleet. Door een aantal 
van de onderscheiden 39 verschillende 
trajecten met elkaar te combineren weet 
de auteur een beeld voor de gehele door 
hem onderscheiden periode te creëeren. 
Zijn conclusies komen kort samengevat in 
de volgende periodisering tot uiting:31632 
tot 1668-75, groei; 1675 tot 1691, terug
gang; 1691 tot 1699, herleving; 1700 tot 
1744/46 afname; 1744/46 tot 1806, be
scheiden groei, of, in het ergste geval, 
stagnatie. 
Deze conclusies gelden voor het Holland-
Utrecht netwerk. De Groningen-Friesland 
routes vertoonden een afwijkend beeld. 
Volgens Jan de Vries mogen wij de om
vang van het jaarlijkse aantal vervoerde 
passagiers per trekschuit beschouwen als 
een algemene indicator voor de economi
sche activiteit in de Republiek4. Drie 
motieven voert hij voor zijn stelling aan. 
Allereerst was hier sprake van een massa
fenomeen. Het netwerk verbond bijna elke 
stad, en alle lagen van de bevolking maak
ten gebruik van de trekschuit in de Hol
land-Utrecht en Friesland-Groningen 
regio's. 

Een tweede argument is de stabiliteit van 
het netwerk. Het funktioneerde van 1665 
tot 1830, terwijl tevens de wijze van ver
voer in deze periode nauwelijks verander
de. Geen belangrijke nieuwe routes kwa
men tot stand, geen technologische 
ontwikkelingen veranderden de kosten, 
de snelheid of het comfort van het vervoer 
per trekschuit, en door het uitblijven van 

belangrijke wijzigingen in de frequentie 
van afvaarten veranderde het beschikbare 
aanbod van het transport per trekschuit 
niet. 
Tenslotte wijst hij erop, dat de trekschuit 
het grootste aandeel in het vervoer tussen 
de steden in de door hem beschouwde 
periode behield, en geen noemenswaar
dige hinder ondervond van competitie 
door andere vormen van vervoer. 
Er zijn, dunkt mij, wel enige kanttekeningen 
te plaatsen bij het gebruik van personen
vervoer per trekschuit als een algemene 
indicator voorde economische activiteit in 
de Republiek. 
Doordat alle lagen van de bevolking 
gebruik maakten van de trekschuit, kan 
men zich afvragen of hier geen sprake was 
van wat economen noemen een "levens
noodzakelijk goed". In dat geval wordt bij 
een inkomen van nul toch een bepaalde 
hoeveelheid van dit goed gevraagd5. 
Bovendien neemt het aandeel van dit 
goed in het totale inkomen af, naarmate de 
consument rijker wordt. Men kan ook 
stellen, dat bij primaire levensbehoeften 
de bestedingsquote daalt bij een stijging 
van het inkomen. Een luxe goed vertoont 
tegengestelde kenmerken. Een dergelijk 
goed wordt pas gekocht na het overschrij
den van een zeker minimaal inkomen, 
terwijl de bestedingsquote nu stijgt bij een 
toeneming van het inkomen. 
Het lijkt mij, dat De Vries in zijn werk zelf al 
enige aanknopingspunten biedt voor de 
veronderstelling, dat het trekvaartvervoer 
een levensnoodzakelijk goed betrof. Hij 
haalt voorbeelden aan uit het westen van 
het land van vrij vervoer voor arme perso
nen6. In het Friesland-Groningen netwerk 
bestonden er speciale tarieven voor 
bepaalde reizigers, waaronder de armen. 
Het kwam ook veel voor, dat dezen, mits 
voorzien van een briefje van de diakenen, 
gratis mochten meevaren. Hieruit blijkt 
mijns inziens de inkomensongevoeligheid 
van de vraag naar vervoer per trekschuit. 
Veranderingen in het inkomen oefenen 
pas op de langere termijn invloed uit op de 
besteding aan een primaire levensbehoef
te, terwijl deze bij een luxe goed direkt te 
constateren is. Bij het meten van een 
conjunctuurbeweging aan de hand van 
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een primaire levensbehoefte, zoals De 
Vries doet, zet ik dan ook de nodige vraag
tekens. 
Dit kan b.v. worden geïllustreerd aan de 
hand van de door hem gegeven grafiek 
over de reizigersaantallen op het traject 
Gorinchem-Vianen7. Daaruit blijkt, dat 
volgens deze schrijver er grofweg over de 
gehele periode sprake was van een lichte 
stijging. Een dieptepunt is waar te nemen 
rond 1755, terwijl omstreeks 1795 een 
hoogtepunt wordt gesitueerd. In tabel 1, 
waarin de vijfjarige gemiddelden van de 
ontvangsten op dit beurtveer staan ver
meld, wordt dit nog eens op een duidelijke 
wijze weergegeven. Hieruit blijkt het 
gevaar om, zoals De Vries doet, deze 
cijfers te gebruiken voor het vaststellen 
van economische op- en neergang. De 
tijd, dat de Fransen in Nederland kwamen, 
staat nu niet bepaald bekend als een 
bloeiperiode voor onze economie. In deze 
periode vonden veel troepenbewegingen 
plaats en het aantal mensen dat op de 
vlucht was, was niet gering. Mogelijk dat 
hier een oorzaak is aan te geven voor het 
verhoogde aantal vervoerde personen. 

Maar op een economische opbloei wijzen 
de hogere inkomsten uit de trekvaart 
Gorinchem-Vianen echter allerminst. 
Overigens kunnen ook bij de manier 
waarop De Vries de door hem gegeven 
reizigersaantallen heeft berekend kantte
keningen worden geplaatst. Volgens hem 
varieerde het aantal vervoerde personen 
op het traject Gorinchem-Vianen in de 
periode 1746-1800 tussen de 5.000 en 
11.000 personen. In het Gorinchemse 
gemeentearchief trof ik de betreffende 
rekeningen aan8. Voor elke maand stond 
een bedrag vermeld aan ontvangsten van 
de vaart tussen Gorinchem en Meerkerk. 
Dus niet voor wat het stuk tussen Meerkerk 
en Vianen betrof! De eerste veronderstel
ling van de auteur is dus blijkbaar, dat het 
zelfde aantal personen vervoerd werd 
tussen Gorinchem en Vianen als tussen 
Gorinchem en Meerkerk. 
Op de tweede plaats is hier sprake van één 
bepaald ontvangen bedrag en niet van een 
vermelding van het aantal vervoerde 
personen. Hoe De Vries dit laatste heeft 
berekend is mij dan ook een raadsel. Voor 
een retourtje Gorinchem-Meerkerk be-

Personenvervoer in de 17e eeuw met v.l.n.r. paard, reiskoets, trekschuit getrokken door paard, 
zeilbark en sloep. Schilderij van Salomon van Ruysdael, 1661. 
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tabel 1. Vijfjaarlijkse gemiddelde ontvangsten 
tussen Gorinchem en Meerkerk. 

aan personenvervoer 

jaar Gemiddelde ontvangsten 
inguldens. 

Ontvangsten geïndexeerd 
(725,3 = 100) 

1745 634 87 

1750 629 87 

1755 554 76 

1760 670 92 

1765 780 108 

1770 772 106 

1775 716 99 

1780 742 102 

1785 803 111 

1790 733 101 

1795 866 119 

1800 805 111 

Bron: Gemeentearchief Gorinchem, Oud-archief nrs . 2489-2563. 

taalde men plm. ƒ 0,60 en van Meerkerk 
naar Vianen plm. ƒ 0,50, dus in totaal plm. 
ƒ 1,10. Een kind van zes tot twaalf jaar 
betaalde half geld. 

wat minder dan de 5 tot 11.000 van 
De Vries! 

J.A.M. Koenhein. 

De rekeningen zijn ook niet gespecificeerd, 
hetgeen te betreuren valt, omdat het 
beurtveer naast het personenvervoer ook 
nog andere bronnen van inkomsten had. 
Uit een ordonnantie voor deze trekvaart, 
opgesteld in 1745, blijkt dat tevens geld 
betaald moest worden voor het vervoeren 
van een mandje of koffer9. Daarnaast was 
de trekschuitschipper postbode. Aan port 
op een brief ontving hij ƒ 0,10. Het is dus 
bijkans onmogelijk om uit deze totaalbe
dragen de omvang van het reizigersver-
voer af te leiden. In de periode 1746-1800 
was de laagste jaarlijkse opbrengst 
ƒ 4 8 3 - (in 1754) en het hoogste bedrag 
ƒ 1.030- (in 1786). Uitgaande van een 
enkele reis op het trajekt Gorinchem-
Meerkerk (ƒ 0,30) zouden minimaal 1610 
en maximaal 3433 personen per jaar 
vervoerd kunnen zijn (kinderen voor half 
geld niet meegerekend). Dat zijn er heel 

Noten 
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