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De veerschipper van Breukeleveen 
Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Evenals de meeste andere nederzettingen in het Sticht Utrecht had ook 
Breukeleveen eeuwenlang een geregelde scheepvaartverbinding met de 
stad Utrecht. Deze werd onderhouden door de veer- of markschipper. In de 
Breukelse archieven zijn vijf exemplaren bewaard gebleven van de "lijst en 
ordre, waer nae de veer off marckschipper van Breukeleveen sijn vragt en 
loon ontlangen sal, nae en van de stad Utrecht". Drie bevatten een tekst 
vastgesteld in 1674,1 de vierde dateert uit 17762 en het vijfde en jongste 
exemplaar is ongedateerd.3 Opmerkelijk is dat in de toch vrij lange periode 
(van vermoedelijk zon 120 of meer jaren) die verstreek tussen de uitgifte 
van het oudste en het jongste exemplaar de hoogte van de tarieven niet is 
veranderd. 

Citaten in dit artikel zijn ontleend aan de versie welke in 1674 werd 
vastgesteld, tenzij anders vermeld. 

Nawee van het Rampjaar 

Het exemplaar (a) van het reglement van de Breukeleveense veer
schipper uit 1674' heeft een opmerkelijke achtergrond. 

In 1674 kwam, na het verwoestende Rampjaar 1672 - 1673, het open
baar bestuur van Breukeleveen weer op gang. Toen in mei 1674 een 
kandidaatstelling voor het ambt van schepen aan de orde kwam, werd 
vastgesteld dat schout en schepenen van Breukeleveen gedurende de 
voorafgaande 2 jaren niet in staat waren geweest hun ambt naar behoren 
uit te oefenen.4 

De omstandigheden waaronder een nieuw begin moest worden gemaakt, 
waren ongunstig. Onder meer was het archief, dat in het Rechthuis van 
Breukeleveen aanwezig was geweest, door toedoen van het Franse leger 
verloren gegaan. Veel teksten uit oude officiële documenten moesten 
bijgevolg door schout en schepenen zo goed mogelijk opnieuw op papier 
worden gebracht. Daarbij deden ze mede een beroep op de herinnering van 
oudere dorpelingen, die vroeger met de desbetreffende documenten 
hadden gewerkt. 

Een van de te reconstrueren documenten was het reglement van de 
veerschipper. Doorhalingen en correcties in het werkexemplaar uit 1674 
duiden er op dat het een moeizame zaak was om alles weer nauwkeurig 
opgeschreven te krijgen (zie Afbeelding 1 ). 

Na afloop van de beraadslagingen bekrachtigden de elf mensen die zich 
van deze taak gekweten hadden het resultaat met hun handtekening (zie 
Afbeelding 2). Zes van hen hadden zitting in het toenmalige college van 
schout en schepenen: de schout Joost Bosch en de schepenen Dirck Jan 
Willemsz, Jan Huijgen, Jan Jacobsz Schipper, Willem Jacobs Molenaar en 
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Afb. 1. In 1674 moest het reglement voor de veerschipper van Breukeleveen opnieuw 
op schrift worden gesteld, omdat het oude reglement tijdens oorlogshandelingen 
verloren was gegaan. Schout, schepenen en secretaris van Breukeleveen en vier 
oudere inwoners van het dorp zetten zich gezamenlijk aan deze taak. Doorhalingen en 
aanvullingen getuigen ervan dat het moeite kostte om de diverse bepalingen uit de 
geheugens van de betrokkenen terug te roepen. Hierboven een fragment uit dit 
werkstuk. 

Dirck Lambertsz.4 Twee van de ondertekenaars waren met zekerheid oud-
schepenen van Breukeleveen: Aelbert Dirckse Verkerck en Gijsbert Jansz 
Timmerman. Twee anderen (Jan Cornells van de Kemp en Claes Veenman) 
hadden mogelijk ook vóór het Rampjaar als schepen gediend.4 Het was in 
die tijd een gebruikelijke procedure om in het bijzonder oud-bestuurders 
als informanten op te roepen bij de reconstructie van verloren gegane 
archiefstukken. De elfde was de secretaris van het gerecht Breukeleveen. 

Nadat zo de inhoud van het reglement weer was vastgelegd, kon de 
secretaris, R.V. Vechoven, aan het werk om er een nette tekst van te ma
ken (zie Afbeelding 3). Tenslotte konden daar voor gebruik door de diverse 
betrokkenen nog afschriften van worden vervaardigd (zie Afbeelding 4). 

Uit de hele procedure die in 1674 werd gevolgd mag worden afgeleid dat 
er geruime tijd vóór dat jaar ook reeds een reglement voor de veerschipper 
heeft bestaan, met tarieven die hoogstwaarschijnlijk gelijk waren aan die 
welke in het reglement uit 1674 werden vastgelegd. 
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Afb. 2. Nadat de inhoud van het reglement voor de veerschipper veer op papier was 
gebracht, werd de voorlopige tekst door alle discussiedeelnemers als volgt bekrach
tigd: "Aldus int cort provisionelijck opgestelt en beraempt bij schout en gerechts 
luijde mitsgaders verder versochte en gecommitteerde ingesetene van Breuckeleveen 
en ondertekent den 4 December 1674 en wort de secretaris gelast hier van pertinente-
lijck in formate schrijven". Rechts, boven het jaartal 1674, de fraai gekrulde hand
tekening van schout Bosch. Twee mannen konden niet schrijven. Links boven ziet u 
een kruis gezet, waar de secretaris naast schreef dat dit was gedaan ("Geteijckent") 
door Dirck Jansz W(illem)sen, Links onder staat een zogenaamd huismerk, waarbij de 
secretaris noteerde "merck van Claes Veenman". Nadat Jan Huijgen en Jan Jacobsz 
Schipper hun handtekening hadden geplaatst was Willem Jacobsz Molenaar aan de 
beurt. Hij had moeite met schrijven; nadat een eerste poging was mislukt en door
gehaald, schreef hij Willem Jacobs Moolaer. Verder zien we de handtekeningen van 
Dirck Lambertsz, Jan Cornelis van de Kemp, Aelbert Dirckse Verkerck en Gijsbert 
Jansz Timmerman Rechts onder lezen we: "In kennisse van mij, secretaris, R.V 
Vechoven". 

Export uit Breukeleveen 

De tarief lijsten geven gedetailleerde informatie over wat er zoal uit en 
naar Breukeleveen werd getransporteerd en dragen zo bij tot onze beeld
vorming van het alledaagse leven in het dorp in de 17de en 18de eeuw. 

De uitvoer uit Breukeleveen bestond voor een belangrijk deel uit land-
bouwprodukten. Het vervoer van turf gebeurde niet door een veerschipper, 
maar door turfschippers met hun speciale turf schouwen. 

Er was in de 17de en 18de eeuw in Breukeleveen nog duidelijk sprake 
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van akker- en tuinbouw zowel als veeteelt. Van de akkerbouwprodukten 
werden in de prijslijsten speciaal genoemd tarwe ("weit"), rogge, boekweit 
("boekent"), haver, hennep, erwten en varkensvoer; van de tuinbouw -
produkten vooral wortelen en kool en wat fruit (appels, peren). Met de 
veeteelt samenhangend transport betrof in het bijzonder zuivelprodukten 
(melk, boter, eieren), varkens, jongvee en pluimvee (kippen en eenden). 
Opmerkelijk is dat kaas alleen maar wordt vermeld in het jongste, vermoe
delijk laat 18de eeuwse, exemplaar van de tarievenlijst (vervoersprijs 3 
stuivers per 100 pond kaas). 

Het geldstelsel; gebruikte maateenheden 

Alvorens nader in te gaan op de inhoud van de tarievenlijsten is het 
nuttig even stil te staan bij het geld dat toen in gebruik was. 

De basiseenheid was in de 17de en 18de eeuw meer dan iets anders de 
stuiver. Twintig stuivers vormden een gulden, maar dat was in het 
dagelijkse leven van toen een zo hoog bedrag dat het ongemakkelijk was 
om in guldens te rekenen. Een stuiver was onderverdeeld in 16 penningen. 
Een bedrag van 8 penningen was dus gelijk aan een halve stuiver; deze 
beide aanduidingen werden in de prijslijsten willekeurig door elkaar 
gebruikt. Een oord of oordje was een munt ter waarde van een kwart 
stuiver (= 4 penningen), terwijl een duit een waarde had van 2 penningen. 

Ook de maten die gebruikt werden behoeven enige toelichting. Een mud 
was een algemeen gebruikelijke inhoudsmaat voor droge stoffen, overeen
komend met een hectoliter. Een verrei, vierel of vierendeel was een kwart 
mud, een spint of spijnt weer een kwart van een vierel. 

Verpakkingsvormen 

De vaste agrarische Produkten werden meestal in zakken vervoerd, van 
verschillende formaten. Voor een zak van "een mud 't sij weyt, rogh, als 
boekent, haver, erretenmeel off verkens cost" bedroeg de vervoersprijs 1 
stuiver en 8 penningen; voor kleine zakken naar evenredigheid minder. 
Voor het meenemen van een zak "van een spijnt" behoefde slechts een 
oordje te worden betaald en voor "verscheijde sackjens bij den anderen 
gebonden, nae advenant de gehele massa". De transportkosten voor "een 
smaiie sack appelen off peeren" waren een halve stuiver. 

Ook de zuivelprodukten konden in verschillende verpakkingsvormen en 
hoeveelheden voor transport worden aangeboden. De vervoersprijs voor 
"een verrei off vat" melk bedroeg 1 stuiver en 8 penningen, die voor "een 
vierendeel" boter 2 stuivers. Daarentegen kostte het meenemen van "een 
botterpot van tien pont off daar omtrent een halve stuijver, en grooter nae 
advenant" en evenzo "een emmer met botter, eijeren, off ander goet acht 
penningen". 

De wortels werden bij het oogsten in bossen opgebonden en zo vervoerd. 
In de prijslijsten lezen we: "Van een bos wortelen ijder bos een duijt, tot 
acht bossen toe, en boven de acht van ijder van de selve eene penningh". De 
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kool werd los vervoerd. Ik citeer opnieuw: "Van ijder kool tot acht toe een 
duijt, en boven de agt van ijder van deselve eene penningh". En verder: 
"Van ijder jonge te planten boom acht penningen". 

Het meenemen van een kooi met eenden of hoenders kostte 2 duiten. De 
tarievenlijsten zeggen niet of grotere landbouwhuisdieren in een hok of in 
aangebonden toestand werden getransporteerd. Opmerkelijk is wel de 
differentiatie in vervoersprijs tussen gemeste en ongemeste dieren. We 
lezen: "Van een vet verken drie stuijvers, van een out mager verken eene 
stuijver acht penningen, van een keu ene stuijver, alsmede van een vet 
kalff drie stuijvers, en van een mager halff geit". 

Sommige produkten werden blijkbaar in eenvoudig bijeengebonden 
vorm vervoerd. Zo bedroeg het transporttarief voor hennep of leer 3 
stuivers per honderd pond. 

Indien vaten of manden in één richting vol en in de omgekeerde richting 
leeg moesten worden meegenomen, was alleen voor de gevulde emballage 
een vervoersprijs verschuldigd. Maar voor lege manden als handelswaar 
diende wel een transportprijs te worden betaald: 2 duiten per nieuwe 
turfmand en 8 penningen per nieuwe hooimand. 

Import in Breukeleveen 

De prijslijsten geven ook een beeld van wat uit de stad moest worden 
aangevoerd. Voor het meebrengen van een half vat bier of wijn "vol sijnde" 
moest 3 stuivers transportkosten worden betaald; voor een kan olie of wijn 
8 penningen. Voor een "vierendeel" zeep gold een tarief van 2 stuivers en 
meer of minder grote hoeveelheden daarvan naar "proportie". Het vervoer 
van kaarsen kostte een duit per pond, tot een maximum van 8 pond; voor 
ieder pond meer kwam er een penning bij. 

Het meebrengen van duizend hennep- of raapkoeken kostte 10 stuivers. 
Voor een mand aardewerk met een handelswaarde van 1 gulden 

beliepen de transportkosten 1 stuiver. Het vervoerstarief voor aardewerk 
in potten of in onverpakte vorm ("buyten de manden") moest in 
evenredigheid daarmee worden bepaald. 

Voor een zak van een half mud, gevuld met vlas, netten, touwen of 
andere goederen moest 12 penningen aan vervoerskosten worden voldaan; 
voor een grotere zak 9 duiten en voor een zak van een vol mud 1 stuiver 8 
penningen. 

Het transport van een bosbezem kostte een duit, maar er waren 
kwantumkortingen: voor zes bezems moest in totaal 8 penningen worden 
betaald en voor een partij van 12 bezems 1 stuiver. Een bos boenders, tot 
een maximum van 12 stuks, bracht een halve stuiver vervoerskosten met 
zich. 

Op een hark drukte een vervoerstarief van 2 duiten. Het tarief voor het 
meebrengen van hout, kisten en kasten bedroeg 1 stuiver per gulden 
handelswaarde, doch voor iedere stoel moest een vaste prijs van een halve 
stuiver aan transportkosten worden opgebracht. Per duizend gebakken 
vloerstenen ("backen of estricken") moest 2 stuivers aan de veerman 
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Afb 4. Het eind van een ambtelijk afschrift van het reglement voor de veerschipper 
uit 1674. 

worden betaald, maar het vervoer van duizend vloerstenen van het halve 
formaat kostte maar 1 stuiver. In de tarievenlijst uit 1776 komt ook een 
zak kalk voor (1 stuiver 4 penningen meebrengkosten); in de lijst uit 1674 
werd dat materiaal nog niet genoemd. 

Kaatsballen 

Kaatsen was vooral in de 17de eeuw een geliefde vorm van vrijetijds
besteding.5 Dat gold blijkbaar ook voor de mensen in Breukeleveen, want 
de diverse prijslijsten van de plaatselijke veerschipper vermelden: "Van 
een hondert kaatsballen ene stuijver, en minder of meerder nae advenant". 
Dit duidt er op dat de kaatsballen in de regel in grote hoeveelheden werden 
aangevoerd. 

Waar zou de kaatsbaan gelegen hebben? Niet onwaarschijnlijk nabij het 
Rechthuis annex tapperij, want in de meeste plaatsen werd destijds bij het 
beoefenen van het kaatsspel rijkelijk getapt. Vermoedelijk moeten we ons 
van de kaatsbaan niet te veel voorstellen. In de plattelandsdorpen was een 
stuk weiland vaak al voldoende. Toen in 1734 een rijke Amsterdammer de 
kaatsbaan in Maarssen huurde, bedong hij dat de eigenaar eerst alle 
paarde- en koemest daarvan moest verwijderen.5 

Kaatsen is een sport die nauw verwant is aan tennissen. Sporthistorici 
zijn het er over eens dat tennis uit het kaatsen is voortgekomen. Omstreeks 
1500 vond er een scheiding plaats. De elite begon toen een racket of ander 
hulpmiddel te gebruiken omdat men het slaan van de bal met de blote 
hand nogal pijnlijk vond. De puntentelling verloopt bij beide takken van 
sport op nagenoeg dezelfde wijze: 2 - 0, 4 - 0, 6 - 0, "eerst", respectievelijk 
15 - 0, 30 - 0, 40 - 0, "spel". 

Personenvervoer 

Ook mensen konden zich door de veerschipper laten vervoeren. Personen 
boven de tien jaar moesten voor de reis van Breukeleveen naar Utrecht, of 
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omgekeerd, 1 stuiver 8 penningen betalen. Kinderen van tien jaar of jonger 
konden voor half geld reizen. Maar voor het meenemen van "kinderen op 
de schoot sittende" mocht de veerschipper geen geld vragen. 

Het tarief voor het bestellen van een brief was 1 stuiver. Het over
brengen van een mondelinge boodschap kostte de helft. 

De vaarroute van de veerschipper 

De documenten vertellen niet welke route de schipper voer, maar in 
grote lijnen is het niet zo moeilijk daar naar te gissen. De officiële vaar-
verbinding van de woonkern in Breukeieveen (in die tijd al de Oude Lodijk, 
thans Herenweg) naar de Vecht was de Weersloot. Sedert 1460 was die 
over de volle bestaande lengte in eigendom bij het gerecht Breukeieveen.6 

De aanleg van de Tienhovense Vaart was oorspronkelijk weliswaar ook 
door de Breukeleveners ter hand genomen, maar in 1461 hadden ze die 
waterweg aan de Tienhovenaren verkocht.6 Sindsdien mochten die van 
Breukeieveen er nog slechts onder bijzondere omstandigheden en tegen 
speciale voorwaarden gebruik van maken. 

De schipper zal ongetwijfeld langs de hele Oude Lodijk gevaren zijn om 
goederen in te laden of af te geven. Het reglement verplichtte hem grote 
vrachten bij de verzender op te halen en alle goederen naar behoren te 
bestellen. Het ligt dan voor de hand dat hij op zijn heenreis van de 
Vaartbrug naar de Weerbrug zal zijn gegaan, daar de Weersloot op, om na 
de Weersluis te zijn gepasseerd in zuidwaartse richting de Vecht op te 
varen. De terugreis verliep dan in precies de omgekeerde richting. 

Noten 

1 Lijst en ordre waer nae de veer off marckschipper van Breuckeleveen zijn vracht 
en loon ontfangen zall: nae en van de stadt Utrecht (1674). Oud Archief Gemeente 
Breukelen-St. Pieters, inv. nr. 10 (Gemeentehuis te Breukelen). Drie exemplaren: 
(a) een met verscheidene correcties en met genummerde paragrafen, welke tevens 
een elftal handtekeningen draagt; (b) een enigszins beschadigd exemplaar, 
formaat 31,5 x 38,5 cm, met de finale tekst in lopend gotisch schrift, in de titel 
sprekend van de "marckschipper", en (c) een intact afschrift, formaat 32,5 x 42 cm, 
in lopend gotisch schrift, met in de titel de spelling "marcktschipper". 

2 Lijst en ordre, waar na de veer off markschipper van Breukeieveen sijn vragt en 
loon ontiangen sal, na en van de stad Utrecht (1776). Oud Archief Gemeente 
Breukelen-St. Pieters, inv. nr. 10 (Gemeentehuis te Breukelen). 

3 Lijst en ordre waar na de veer of marktschipper van Breukeieveen zijn vragt en 
loon na en van de Stadt Utrecht ontfangen zal (ongedateerd exemplaar) Oud 
Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters, inv. nr, 10 (Gemeentehuis te Breukelen). 
Dit exemplaar, redelijk intact, formaat 33 x 42 cm, in modern schrift geschreven, is 
ongetwijfeld de jongste (vermoedelijk laat 18de eeuws) van de vijf exemplaren, 
hetgeen ook blijkt uit de spelling (bijv. boekwijt, kaarsen, spint i.p.v. boekent, 
keersen, spijnt), de vermelding van het tarief voor een zak kalk en de vervanging 
in de opsomming van leer door kaas. 

4 A.A. Manten, in voorbereiding. Schepenen van Breukeieveen 1666 - 1795, Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, toekomstige aflevering. 

5 W, Smits, 1988. Het kaats- en kolfspel te Maarssen, Historische Kring Maarssen, 
jaargang 15, nr. 1, blz, 12 - 15. 

6 A.A. Manten, 1988. De Middeleeuwse Weersloot (2). Historische Kring Loosdrecht, 
jaargang 15, nr. 68, blz. 51 - 58. 
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