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In 1892, dus 100 jaar geleden, kwam het Merwedekanaal tussen Am
sterdam en Vreeswijk in gebruik. Ter gelegenheid van dat eeuwfeest zal dit 
jaar in een aantal artikelen in het Tijdschrift Historische Kring Breukelen 
worden ingegaan op de aanleg van dat kanaal, dat sedertdien is uitgegroeid 
tot het huidige Amsterdam-Rijnkanaal. In dit artikel gaat het vooral over 
de langdurige en tumultueuze plannenmakerij die aan de aanleg van het 
Merwedekanaal vooraf ging.1 

Invloed van de Franse tijd op de Amsterdamse Rijnvaart 

In de Napoleontische tijd raakte Amsterdam afgesloten van de zeeën en 
dus ook van de overzeese gebieden. Dat had tot gevolg dat de stad zich 
meer op het vasteland richtte. Zodoende kwam vanaf die periode de vaart 
van en naar de Rijn sterker op de voorgrond. De verbindingen "binnendoor" 
waren veiliger dan die over de Noordzee, waar de Engelse oorlogsschepen 
op de loer lagen. 

Na de inlijving van Nederland bij Frankrijk erkende Napoleon de 
betekenis van Amsterdam als Rijnhaven. Bij het decreet van 18 oktober 
1810, dat de organisatie van de nieuwe departementen regelde, kreeg de 
stad bij uitsluiting het recht van Rijn-entrepot en daarmee de gehele 
doorvoer naar Duitsland en Zwitserland. 

Uit die tijd dateert het eerste plan voor een nieuw kanaal voor de 
Amsterdamse Rijnscheepvaart. Amsterdam had behoefte aan meer vers 
water en A.F. Goudriaan, die over dat vraagstuk een advies moest uitbren
gen, stelde in 1808 voor om een verversingskanaal aan te leggen van 
Amerongen over Driebergen langs Naarden naar Amsterdam, dat tevens 
gebruikt zou kunnen worden voor de Rijnvaart.2 

Amsterdamse Rijnvaart ondervond concurrentie van Utrecht 

In een nota die de Kamer van Koophandel voor Amsterdam op 28 no
vember 1815 vaststelde lezen we dat de grote schepen die van Amsterdam 
naar het Rijnland vertrokken nog steeds eerst buitengaats langs Pampus 
voeren, om bij Muiden de Vecht op te varen. Daarentegen gingen de kleine 
Amsterdamse Rijnvaartschepen binnendoor over Weesp, Utrecht, Vreeswijk 
en Wijk bij Duurstede. 

De vaarweg van Amsterdam naar de Rijn werd in de nota uit 1815 in 
algemene zin zeer onvoldoende geschikt voor zijn taak genoemd.3 Daardoor 
stond de Amsterdamse Rijnvaart bloot aan ernstige concurrentiegevaren. 
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Een memorie van de Rijnvaartcommissarissen aan de Amsterdamse Kamer van 
Koophandel van 2 november 1816 schetst uitvoerig, hoe de Utrechtse schietschuiten 
het vervoer van naar schatting een derde deel van de van Amsterdam naar Keulen 
bestemde goederen tot zich hadden weten te trekken, om deze te Utrecht in de beurt-
schepen naar Keulen over te laden. De Amsterdamse Keulenaars konden de sluis te 
Weesp niet passeren. Zij moesten dus zeilend over IJ en Zuiderzee de Vecht bereiken, 
met alle onzekerheden van veer en wind, terwijl de kleinere Utrechtse schietschui
ten binnendoor, getrokken door paarden, naar de Vecht konden gaan.'' 

Koning Willem I begreep Amsterdams behoefte aan een goede vaarweg 
naar de hoofdrivieren. Een Koninklijk Besluit van 16 april 1821, nr. 62, 
bepaalde dat een kanaalvaart voor grote Rijnschepen zou worden geopend 
tussen Amsterdam en de Lek, door de Amstel en Weespertrekvaart tot 
Weesp, door de Vecht tot Utrecht, en door Weerdsluis en Vaartse Rijn naar 
de Lek bij Vreeswijk. Deze waterweg als geheel droeg na die tijd de naam 
Keulse Vaart. Een van de daarvoor uit te voeren werken was het uitdiepen 
van de Vecht.*1 

Ook na de inrichting van de Keulse Vaart was de verbinding voor de Amsterdamse 
Rijnvaart nog verre van rooskleurig. Behalve de toestand van de waterweg zelf was, 
voordat stoomboten en stoomsieepboten algemeen in zwang kwamen, ook de kwaliteit 
van de jaag- of lijnpaden van groot belang. Met één paard kon, naar gelang van de 
stroomsnelheid, tot maximaal 15 ton laadvermogen worden getrokken. De kosten van 
het gebruik van jaagpaarden waren langzamerhand aanzienlijk geworden en druk
ten zwaar op de reis. In de stad Utrecht was de toestand al heel vreemd. De passerende 
schepen moesten daar, krachtens een privilege van 1765, in plaats van paarden 
gebruik maken van de trekkracht van vrouwen, door de stad daartoe aangewezen Op 
die manier droeg de Amsterdamse Rijnvaart een deel van de kosten van de Utrechtse 
armenzorg.6 

Rijnaak en trein in vedijver met zeilvrachtvaart en trekschuiten 

De toenemende handel deed de grote vrachtscheepvaart toenemen. Die 
groei werd nog versterkt door het wegvallen, in 1831, van veel tollen op de 
Duitse Rijn.7 Plannen, in 1839, voor een Amsterdamsche Rijnstoomsleep-
bootmaatschappij mislukten. In 1841 bracht G.M. Roentgen de eerste ijze
ren Rijnaak in de vaart. Een in Keulen opgerichte maatschappij liet kort 
daarop scherp gebouwde ijzeren lichters van ongeveer 100 last (= 200 ton) 
door een jaagpaardendienst van Amsterdam naar Gorkum trekken en 
vandaar met een stoomsleepboot verder de rivier opslepen. De hierdoor 
verkregen spoed in het verkeer bracht een aanzienlijke verlaging van de 
vrachtprijzen mee, die door de overige schippers pijnlijk werd gevoeld.8 

Deze evolutie in de scheepsbouw veroorzaakte een spanningsveld binnen 
de scheepvaart in onze streek. Het "grote" vaarverkeer had meer dan het 
kleine hinder van het regionale en lokale gebruik van de Vecht: de trek
schuiten en beurtschepen, de boerenschouwen en vissersboten, overzet-
veren zoals die bij de Oliphant in Breukelen-St. Pieters, en de bootjes waar
mee particulieren dwars de rivier overstaken. 

Een zeer ongunstige invloed op de Rijnvaart had de opening in 1843 van de 
spoorweg Antwerpen - Keulen. Al direct in 1844 daalde het vervoer over water vanuit 
Amsterdam met ongeveer een derde ten opzichte van het jaar daarvoor Als tegen
maatregel openden verscheidene Duitse steden rechtstreekse sleepbootdiensten op 
Nederland. In 1845 waren de per sleepboot opgesleepte ladingen reeds verre in de 
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meerderheid boven die welke in de oude zeilschepen van de beurtschippers verden 
vervoerd.9 

Een onverwachte factor zorgde in 1845 - en ook daarna - voor een geheel nieuwe 
stimulans voor de Amsterdamse Rijnvaart. Door de misoogsten van 1S45 en 1846 moest 
overal in West Europa de invoerhandel de tekorten aan levensmiddelen aanvullen. De 
Amsterdamse graanhandel profiteerde hiervan in sterke mate, als gevolg van het 
contact dat men in de voorgaande jaren met de grote graangebieden onderhouden 
had. Amsterdam was in die tijd de voorraadschuur van de omringende landen en de 
Rijnverschepingen ondergingen door het opwaartse graanvervoer een aanzienlijke 
toeneming, van 1843 op 1846 zelfs een verdubbeling. Op de terugweg namen de 
schepen manufacturen en staalwerk mee van de snel opkomende industrie in het 
Rijnland. De voortreffelijkheid van het watertransport, vooral in gesleepte lichters, 
bleek juist voor een volumineus artikel als het graan zeer duidelijk.' 

In 1843 was ook de spoorlijn tussen Utrecht en Amsterdam geopend. 
Daarmee kwam een eind aan de bloeiperiode van de regionale trekvaart. 
Een reiziger tussen deze twee plaatsen kon toen die afstand afleggen in 
ongeveer één uur en tien minuten in plaats van de omstreeks zeven uur die 
de trekschuit er over deed.10 

Afb. 1. Naast vrachtvaart over de keulse Vaart was er ook veel houtvervoer uit Duits
land. Houtvlotten, bestaande uit vier of meer afdelingen, kwamen de Vecht afzakken. 
Ieder van die afdelingen werd door enige mannen bestuurd, voor wie gewoonlijk op 
een der vlotten een houten huis als nachtverblijf diende. Dit houttransport was dus 
erg arbeidsintensief, maar de mannen werden slecht betaald, ondanks hun barre 
levens- en werkomstandigheden, met niet zelden gevaar voor eigen leven. De "hout
vlotters" waren in de regel ruwe klanten, niet zelden afkomstig van de zelfkant van 
de samenleving. Dat droeg nogal eens bij tot spanningen met de vrachtvaarders. Met 
ieder houtvlot voer ook een kok mee. Deze had op een van de afdelingen een keuken
tje. Als het eten klaar was ging hij met een bootje de afdelingen langs om de mannen 
hun eten te brengen. Op bovenstaande prent, in 1836 gepubliceerd door P J, Lutgers, 
passeren houtvlotten hetVechtbuiten Slangevecht. 
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Ook de vervanging van de trekschuit door een stoombarge bracht het 
personenvervoer niet terug naar de rivier. Die schroef stoomboten kwamen 
vanaf 1859 in de vaart. Zo besliste de minister van Binnenlandse Zaken op 
27 juli 1859 gunstig op het verzoek van de directie van de Binnenlandse 
Schroefstoommaatschappij om met haar schroefstoomboot van Amsterdam 
naar Utrecht en terug te mogen varen. 

Het aantal bepalingen waaraan de eigenaar van deze schepen zich moest 
onderwerpen was groot. Een van de bepalingen betrof de snelheid. In 1864 
luidde het voorschrift hierover: ". . . dat de schroefstoomboten, zonder de 
tijd benodigd voor laden, lossen en schutten, niet sneller mogen varen dan: 
van de brug te Loenen tot de brug te Maarssen in 70 minuten, van de brug 
te Maarssen tot de Weerdsluis in Utrecht in 61 minuten." Met deze 
snelheidsbeperking trachtte men de oevers van de Vecht te beschermen." 

Bemoeienis van de Rijksoverheid met de Keulse Vaart 

De toestand van de vaarweg tussen Amsterdam en de Rijn bleef kritiek. 
Vooral de toestand op de Vecht was erg onbevredigend: veelvuldig raakten 
de grotere schepen daar vast. Ook onder Breukelen was dat het geval. In 
een verslag van de gemeente Breukelen-Nijenrode lezen we: " . . . omtrent 
de rivier de Vecht valt aan te merken, dat van tijd tot tijd Rhijnvaart 
schepen, door ondiepte bij laagwater vastgeraken, wenschelijk ware het dat 
eene uitdieping plaats greep".12 

In 1852 schonk Thorbecke aandacht aan de Rijnvaart van de hoofdstad 
en de ernstige gebreken van de daarvoor beschikbare vaarweg. 

Op 10 april 1852 werd bij Koninklijk Besluit, op voordracht van Thorbecke, een 
adviescommissie ingesteld. Deze adviescommissie stuitte echter al bijna meteen op 
gebrek aan medewerking van de stad Utrecht. Zij beweerde van de Keulse Vaart 
slechts nadeel te hebben ondervonden. Vroeger was Utrecht in belangrijke mate het 
eindpunt van de Rijnvaart geweest maar na het scheppen van de nieuwe vaarweg 
had deze Rijnvaart zich direct tot Amsterdam kunnen uitstrekken. 

In het advies dat de commissie uitbracht kwamen ook bestuurlijke aspecten naar 
voren. Het Koninklijk Besluit van 1821 had wel voor technische verbeteringen 
gezorgd, maar in een administratieve regeling voor de Keulse Vaart was nooit voor
zien. Niemand bleek te kunnen vertellen wie de Weespervaart moest onderhouden; 
van de sluis te Weesp waren de lasten en baten aan de gemeente toebedeeld; de Vecht 
zelf lag tot Utrecht onbeheerd, terwijl de bruggen door de verschillende gemeenten 
werden onderhouden. 'Het schijnt bijna ongelooflijk", aldus de commissie, "dat een 
zoodanige toestand dertig jaren heeft bestaan 

Thorbecke ging zich daarop rechtstreeks met de zaak bemoeien. Op 5 januari 1853 
richtte hij een uitvoerig schrijven tot Gedeputeerde Staten van Utrecht. Daarin gaf 
hij te kennen dat de zaak nu eens voor al geregeld moest worden.13 Het hele tracé 
moest Rijksvaarwater worden Ook in technisch opzicht dienden diverse verbeterin
gen te worden uitgevoerd, niet alleen aan de Vecht, maar ook aan de Vaartse Rijn en 
de vaart van Amsterdam tot Weesp. Thorbecke stelde voor dat de provincie Noord-
Holland en de stad Amsterdam elk 20% van de kosten zouden dragen, de provincie 
Utrecht 15%, de gemeente Utrecht 5% en het Rijk de resterende 40%. 

De gemeente Utrecht werd niet bereid gevonden haar aandeel in de geraamde 
kosten bij te dragen, hoewel dat niet meer dan f2500,- bedroeg. Amsterdam nam 
daarop dat bedrag erbij, maar onder de nadrukkelijke voorwaarde dat er een eind zou 
komen aan diverse maatregelen en heffingen die Utrecht zich ten opzichte van de 
Rijnvaart veroorloofde (waaronder het verplichte trekken door vrouwen )J 4 
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Nog in 1853 werd de Vecht in bestuurlijke zin Rijkswater. Met ingang 
van 1854 was men zover dat de hele Keulse Vaart, met uitzondering van 
sluizen te Vreeswijk, Utrecht (Weerdsluis), Weesp en Amsterdam, bij het 
Rijk in beheer en onderhoud was. Dat wilde overigens nog lang niet zeggen 
dat de situatie van en op deze vaarweg nu bevredigend was. Zo bestond het 
36,3 km lange Vechtpand tussen Weesp en Utrecht nog altijd uit een aan
eenschakeling van bochten en kronkelingen, had het een zeer veranderlijke 
breedte en een vaak snel wisselende waterstand. Zowel bij hoge als bij lage 
standen was het Vechtpand niet of moeilijk te bevaren: bij hoge waterstand 
was het schutten verboden, terwijl bij lage standen de vaardiepte boven de 
sluisdrempels aanmerkelijk verminderde.15 Maar met de omstandigheid 
dat de hele Vecht nu onder één beheer viel was wel een belangrijke voor
waarde geschapen om tot verdere verbeteringen te komen. 

Sleepbootdiensten 

Met de toeneming in het transport van graan en industriële Produkten 
groeiden de sleepbootdiensten. In 1848 waren 25 sleepboten beschikbaar 
voor de Rijnvaart. In 1859 kwam de maatschappij van Roentgen in andere 
handen en werd de naam gewijzigd in Nederlandsche Stoomboot Reederij. 

Na het tot stand komen van de Acte van Mannheim in 1868, die de vrije 
vaart op de Rijn garandeerde, onderging de Rijnvaart een verdere 
uitbreiding. De radersleepboten werden groter en sterker en in 1870 
verschenen de eerste schroef sleepboten op de Rijn.16 In Utrecht vestigde 
zich de N.V. Sleepvaart Maatschappij "Keulsche Vaart".17 

Op 26 april 1878 verleende de minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid ook aan de Reederij voor Stoomsleep en Drinkwaterdienst te 
Amsterdam vergunning stoomsleepdiensten uit te oefenen op de Keulse 
Vaart. Door middel van een handgeschreven brief van 14 augustus 1878, 
verzonden door Gedeputeerde Staten van Utrecht, werd ook het college van 
B&W van Breukelen-Nijenrode over deze beslissing geïnformeerd. De 
overheden hielden elkaar goed op de hoogte.18 

Amsterdamse Rijnvaart wenste nieuwe vaarweg 

In het verslag over 1868 van de Commissie voor de Rijnvaart werd geconstateerd 
dat de Keulse Vaart steeds vaker door de Rijnschippers werd verlaten, om of over de 
Zuiderzee, of langs de Amstel-Drecht-Gouwe route de Rijn te bereiken. Beide trace's -
hoewel ook die hun nadelen hadden waren bovendien goedkoper dan de Keulse 
Vaart met zijn vele tollen, waarvan de opheffing geen voortgang maakte. Volgens het 
verslag over 1869 kwam tweederde van de in Amsterdam aangekomen Rijnschepen 
over Gouda, éénderde over Utrecht De stoomboten voeren over de Zuiderzee en slechts 
bij uitzondering door de Keulse Vaart. 

In 1870 pleitte de stadsingenieur van de gemeente Amsterdam J.G. van 
Niftrik voor een zo kort mogelijk kanaal naar de Rijn en Waal, als logische 
verlenging van het geplande Noordzeekanaal. Het tracé zou benoorden 
Huizen naar de Eem kunnen lopen, vervolgens langs die rivier tot Amers
foort, en dan verder door de Gelderse Vallei langs de Grebbe, om bij Dode-

T1JDSCHR1FT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 7 nr . 1, 1992 



waard de Waal te bereiken.19 Dat werd het begin van wat wel de "brochu-
restrijd" over de vaarroute tussen Amsterdam en de Rijn is genoemd.7 De 
Commissie voor de Rijnvaart ondersteunde in 1871 de gedachte van een 
recht kanaal, geschikt voor de grootste Rijnschepen. Een commissie uit de 
Tweede Kamer onderschreef in 1875 eveneens dat Amsterdam zijn vroeger 
zo belangrijke Rijnvaart te niet zag gaan. Maar de minister van Binnen
landse Zaken verklaarde dat kanalisatie van de Gelderse Vallei niet in het 
belang van de handel zou zijn.20 De Amsterdamse Kamer van Koophandel 
verwierp op haar beurt de gedachte dat een verbetering van de Keulse 
Vaart een afdoende oplossing zou kunnen bieden. Eind 1875 verwierp de 
Tweede Kamer niettemin een amendement om aan de begroting voor 1876 
een memonepost toe te voegen voor een kanaal door de Gelderse Vallei.21 

Het onderzoek werd voortgezet. Drie richtingen voor een kanaal van 
Amsterdam naar de Rijn werden bestudeerd: een over Woerden en een 
over Kockengen, beide op Vreeswijk gericht, en een door de Gelderse Vallei 
en Betuwe (zie Afbeelding 2). Het bracht minister Heemskerk nog in 1876 
tot de overtuiging dat een kanaal door de Gelderse Vallei toch de beste op
lossing vormde.22 

Acties voor het behoud van de grote vaart over de Vecht 

Op 6 maart 1878 diende minister Tak van Poortvliet bij de Tweede 
Kamer een wetsontwerp in voor een Kanalenwet tot aanleg en verbetering 
van een groot aantal binnenlandse waterwegen. Voor Amsterdam was 
daarin inderdaad een kanaal door de Gelderse Vallei naar de Waal bij Dode-
waard voorgesteld. Amsterdam en de Rijnschippers toonden zich er mee 
ingenomen.23 In opdracht van het Rijnvaartcomité te Amsterdam publi
ceerde Ir. J.G. van Gendt Jr. een tweetal brochures waarin de keus voor een 
Amsterdam-Waalkanaal door de Gelderse Vallei met extra argumenten 
werd ondersteund en ook een voorstel tot enige verbetering van het plan 
was opgenomen.2"1 

De commissie van deskundigen die verantwoordelijk was voor het "Gelderse 
Vallei-ontwerp van 1878 had ook nog een alternatief plan uitgewerkt, waarin de 
kanalisatie van de Vecht centraal stond. Van alle voorstellen die tot die tijd waren 
verschenen was dit voor de Vechtstreek het meest radicale. Vanaf Overmeer tot de 
Rode Brug bij Utrecht zou dan de oude rivier moeten worden uitgediept en verbreed. 
Van de schone Vechtoevers zou weinig heel blijven, want niet minder dan acht 
bochten moesten worden afgesneden, en wel "bewesten Vreeland, bij de glasblazerij 
tusschen Vreeland en Loenen, beoosten Loenen, bezuiden Nieuwersluis, beoosten 
Breukelen, beoosten Kromwijk, bewesten Maarssen en bewesten Zuylen". Hoe ingrij
pend de gevolgen voor de dorpen aan de Vecht zouden zijn blijkt uit een voorlopig 
bestek voor het traject door Loenen: "Te Loenen is het vaarwater nauw . . Door het 
afgraven van den regter oever, het maken van beschoeijingen en het uitvoeren van 
verruimingen aan den linker oever, wordt in het dorp een bodembreedte van 25 m 
verkregen. Hiertoe moeten eenige onaanzienlijke huizen, koepels en dergelijke 
gebouwtjes worden opgeruimd en voorts van verscheiden erven en bebouwde 
percelen strooken worden aangekocht. De brug is mede te naauw en moet door eene 
nieuwe worden vervangen . . .". Rondom Breukelen zou uitzuinigheidsoverwegingen 
van een parallelkanaal moeten worden afgezien, volgens de navolgende redenering: 
"Onteigening der buitenplaatsen, onmiddellijk achter de aan de Vecht gelegen woon-
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huizen zal welligt zooveel aan aankoopsomma en schadeloosstelling voor schade
snijding vorderen, dat het de voorkeur zal verdienen de strook langs de Vecht aan te 
koopen en door afbraak der woonhuizen van de buitenplaatsen, gelegenheid te 
vinden om de bestaande Vecht aan de oostzijde te verbreden 

Het geheel overziende, koos de commissie toch liever voor een tracé buiten de 
Vechtstreek.2^ 

Buiten de kring van de commissie, de Rijnschippers en de gemeente 
Amsterdam bestond minder tevredenheid over de keus voor een kanaal 
door de Gelderse Vallei, en vooral in Utrecht werd sterke actie gevoerd om 
toch over te gaan tot verbetering van de Keulse Vaart. Een adres van de 

Waterstaatsontwerp 1874 **-»+ Plan Kalff 1879 
Plan Waldorp 1877 Plan Dirks 1878 

^^Plan Van der Toorn 1880 _ - - • - . .Plan Gelderse Vallei 
-_- PlanBrandsma(Oud-Ofncier) 1880 >Plan Huët 1879 
,.».*.. Waterstaatsontwerp 1880 »o,..™«« Plan Henket 1880 

Plan Witteveen 1878 Plan E. H. Stieltjes 1881 

Afb. 2. Op 26 februari 1881 verscheen een publikatie van een anonieme ingenieur, 
waarin twaalf op dat moment in de openbaarheid zijnde plannen voor een nieuwe 
verbinding van Amsterdam naar de Rijn met elkaar werden vergeleken. Zijn conclu
sie was dat de vaarweg het best kon worden gerealiseerd volgens het toen inmiddels 
door minister G.J.G. Klerck bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 7 nr. I, 199: 



11 

Utrechtse gemeenteraad aan de Tweede Kamer van 18 april 1878 legt 
daarvan getuigenis af.26 De raad van de gemeente Breukelen-Nijenrode 
sprak op 17 mei 1878 uit dat "zonder eenigen twijfel al de gemeenten langs 
de Vecht gelegen en niet het minst de gemeente Breukelen-Nijenrode, 
grootelijks onder de genoemde verlegging der Keulsche Vaart zullen lijden" 
en besloot met algemene stemmen een adres van adhesie met het Utrechtse 
bezwaarschrift naar de Tweede Kamer te sturen.27 

Enkele ingezetenen van Utrecht trachtten in een adres aan de koning van 10 de
cember 1878 de belangen van de streek van de Keulse Vaart met die van de Amster
damse Rijnhandel te verzoenen. Zij stelden een kanaal voor dat van Amsterdam tot de 
Diemerbrug hetzelfde tracé zou hebben als het Gelderse Vallei-kanaal. Vandaar zou de 
Keulse Vaart moeten worden gevolgd, zo mogelijk geheel, maar in ieder geval tot 
Loenen. Langs de oostzijde van Utrecht om zou een nieuw kanaal kunnen worden aan
gelegd langs de Rijnspoorweg naar De Haar, om vandaar verder het door de regering 
voorgestelde tracé naar Dodewaard te volgen. Bij adres van 30 januari 1879 aan de 
Tweede Kamer sprak de gemeenteraad van Utrecht zich opnieuw uit tegen een 
Gelderse Vallei-kanaal.2** 

Op 4 juli 1878 bracht de Tweede Kamer schriftelijk haar voorlopig ver
slag uit over het ontwerp voor de Kanalenwet. Er was een nota bijgevoegd 
waarin de belangen van Amsterdam werden bepleit en een nota van de 
Kamerleden J.N. Bastert uit Maarsseveen en jhr. mr. J. Röell uit Utrecht, die 
dringend een verbetering van de Keulse Vaart aanbevalen. Ook bij de mon
delinge behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer in mei 1879 
verdedigden beide laatstgenoemden de belangen van Utrecht en de Vecht
streek. De actie tegen het Gelderse Vallei-kanaal werd vergemakkelijkt 
doordat de financiële positie van het Rijk niet al te best was; de Atjeh-
oorlog en de nieuwe Onderwijswet brachten grote kosten mee. Toch werd 
een amendement om het Gelderse Vallei-kanaal uit het ontwerp te lichten 
met 41 tegen 39 stemmen verworpen. De Rijnvaart leek definitief van de 
Vecht te gaan verdwijnen. 

Maar daarna deed zich een merkwaardig spel van politieke actie en 
reactie voor. De Tweede Kamer nam, met 40 tegen 39 stemmen, een 
amendement aan om de verlenging van de Limburgse Noordervaart tot 
Venlo te schrappen. Als reactie daarop onthielden enkele boze Limburgse 
Kamerleden hun steun aan het Gelderse Valleikanaal-artikel, zodat dit op 
20 mei 1879 toch nog met 40 tegen 39 stemmen werd verworpen. Minister 
Tak van Poortvliet trok daarop het gehele wetsontwerp in.29 

Regering koos voor verbetering van de Keulse Vaart 

In december 1879 bracht J. Kaiff, directeur Publieke Werken in Amsterdam, een 
uitgewerkt plan in de openbaarheid voor een Rijnvaart tussen Waal en Noordzee-
kanaai zonder last van spoorwegbruggen. Het door hem voorgestelde tracé begon bij 
de Stads-Rietlanden te Amsterdam, kruiste de Vecht ter hoogte van de uitwaterings-
sluis van het Naardermeer, liep langs Muiden, Naarden, Bussum en De Vuursche naar 
de Centraalspoorweg ten oosten van de halte te De Bilt, verder over Soestdijk naar de 
Rijnspoorweg ongeveer 3 km ten oosten van het station Zeist-Driebergen, verder over 
Doorn en bezuiden de kastelen Zuilenstein en Amerongen naar de Lek bij Amerongen 
beneden het Ingense Veerhuis, verder door de Marspolder en de Betuwe, om tenslotte 
bij Dodewaard in de Waai uit te komen. Tevens opperde hij het denkbeeld om een 
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zijkanaal naar Utrecht te graven, uitgaande van het punt vaar het kanaal de straat
weg van De Bilt naar Amersfoort zou kruisen.^ 

Ook dit plan verdween, met diverse andere ontwerpen (zie ook Afbeelding 2), in 
een la, want op 16 juni 1880 liet de nieuwe minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid, ihr. G.J.G. Klerck, weten dat de regering het voornemen had de Keulse Vaart te 
verbeteren, terwijl op grond van te verwachten problemen met kwelwater niets kon 
komen van een kanaal door de Betuwe. Hij wist zich daarbij tevens gesteund door een 
nader onderzoek uitgevoerd door een commissie van hoofdingenieurs. Uit Amsterdam 
kwam vergeefs tegenstand tegen dit beleidsvoornemen.30 

Op 6 januari 1881 kwam minister Klerck met zijn wetsontwerp bij de 
Tweede Kamer. Het voorstel behelsde slechts een gedeeltelijke verbetering 
van de bestaande Keulse Vaart. Van Amsterdam uit zou een nieuw kanaal 
worden gegraven naar Nigtevecht; vandaar zou hoofdzakelijk de oude vaart 
langs Vecht en Vaartse Rijn behouden blijven, met afsnijding van bochten 
en uitdieping van het water.31 

Toen het wetsontwerp al bij de Tweede Kamer in behandeling was gaf de 
minister nog te kennen dat uit nader onderzoek de wenselijkheid was 
gebleken om, in plaats van de in het rapport van de hoofdingenieurs van 9 
maart 1880 voorgestelde doorgangen door de dorpen Loenen, Nieuwersluis 
en Breukelen, een afsnijding bij Loenen en een tweede van ten noorden van 
Nieuwersluis tot ten zuiden van Breukelen te maken. Hierdoor zouden alle 
beperkingen op de vaart worden opgeheven en alle bruggen twee door
vaartopeningen voor grote schepen krijgen.32 Met 40 tegen 33 stemmen 
aanvaardde de Tweede Kamer, na beraadslagingen van 20 tot 27 juni 1881, 
het aldus aangepaste voorstel van minister Klerck. 

Vanuit Amsterdam probeerde men daarop de Eerste Kamer te bewegen om het wets
ontwerp te verwerpen. Het haalde niets uit; op 28 juli 1881 nam deze Kamer het door 
een sterke Utrechtse actie gesteunde ontwerp met 21 tegen 17 stemmen aan en op 29 
juni werd het tot wet verheven,33 Zo verscheen het overheidsbesluit in het Staatsblad, 
luidende "Voor rekening van den Staat wordt een kanaal aangelegd, breed in den 
bodem tenminste 20 m en diep ten minste 3,10 m onder den waterspiegel, van het 
Noordzeekanaal bij de Stads-Rietlanden te Amsterdam, met een ombuiging bewesten 
Utrecht langs Vreeswijk en Vianen tot in de Merwede bij Gorinchem".3'* 

Zes dagen lang scheepvaart langs Breukelen volledig gestremd 

De harde werkelijkheid bleef de noodzaak tot verbeteringen keer op 
keer aantonen. 

Zo moest op 24 maart 1881 de burgemeester van Breukelen aan de 
Commissaris des Konings melden dat de dag tevoren een schip, beiaden met 
onder meer meel en stenen, dwars voor de Vechtbrug gezonken was. 
Daardoor was alle scheepvaart door de Vecht onmogelijk geworden. De 
burgemeester nam aan dat de stremming drie dagen zou gaan duren.35 

Maar dat bleek een zware onderschatting; pas op 30 maart 1881 kon de 
burgemeester berichten dat de "doorvaart der Vechtbrug'' heropend was.36 

Het gezonken schip was het 44 ton metende vaartuig "Margaretha" en de 
schipper/eigenaar was Wouter Rietdijk te Breukelen. Het ongeluk 
betekende het eind van diens schippersbestaan. Hij verklaarde niet bij 
machte te zijn de kosten te dragen die verbonden waren aan het lichten van 
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het schip en zijn lading. Daarom betaalde het Rijk die kosten. Schipper 
Rietdijk verbeurde daarbij echter zijn bezit. De Commissaris des Konings 
benoemde een tweetal schatters om de waarde van schip en lading te 
bepalen. Dat waren Gerrit Vis, directeur van een steenbakkerij te Maarssen, 
en Gerardus Johannes Westers, scheepstimmerman te Utrecht.37 

Voor de mensen die aan de Vecht woonden was het een gunstige 
bijkomstigheid dat het ongeluk gebeurde met een schip dat een 
ongevaarlijke lading aan boord had. Want toch wel enkele malen per jaar 
kwam er ook een vaartuig langs met munitie aan boord, afkomstig van de 
kruitfabriek te Naarden. Als een dergelijk transport was voorzien werd 
daarvan tevoren mededeling gedaan aan de burgemeesters van de 
Vechtgemeenten. In het archief van Breukeien-Nijenrode zijn verscheidene 
van dergelijke kennisgevingen bewaard gebleven. 

Breukeien-Nijenrode kwam met eigen voorstellen 

Een van de op het laatste moment nog in de wet van 1881 opgenomen 
voornemens voor een bochtafsnijding zou moeten worden uitgevoerd ter 
hoogte van Breukelen en wel door het graven van een meer naar het oosten 
gelegen kanaalgedeelte, door het gebied van Breukelen-Proostdij. De 
gemeenteraad van Breukeien-Nijenrode was daar niet zo gelukkig mee. 
Men voelde zich achtergesteld bij andere gemeenten in de Vechtstreek. 
Terwijl het nieuwe kanaal Vreeland, Loenen en Maarssen zou doorsnijden 
of er onmiddellijk aan zou grenzen, zou Breukeien-Nijenrode er op 15 
minuten afstand van komen te liggen, met geen andere verbinding er naar 
toe dan een smalle weg langs Gunterstein. 

Het was duidelijk: Breukeien-Nijenrode wilde het vaarwater zo dicht 
mogelijk bij het dorp houden. Er werd een delegatie samengesteld, 
bestaande uit de toen net aftredende burgemeester/gemeentesecretaris 
P.L.A. Collard en het raadslid M. van Waart, welke naar de hoofdingenieur 
van de Waterstaat werd gestuurd om dat te bepleiten. Deze rapporteerde 
op 13 september 1882, bij monde van de heer Van Waart, dat "aan de 
richting van het nieuw te graven kanaal niets te veranderen viel, tenzij een 
groot gedeelte der huizen langs de Vecht werd afgebroken en de gemeente 
zich zelf groote opofferingen zoude willen getroosten". Hoewel nog een 
aantal suggesties voor verdere acties werden geopperd, besloot men 
uiteindelijk toch "geene stappen meer te doen om de Keulsche Vaart langs 
de gemeente te houden".38 

Maar op 27 oktober 1882 meldde het raadslid M. van Waart dat de 
minister van Waterstaat het voornemen zou hebben naar Breukelen te 
komen om ter plaatse een onderzoek in te stellen inzake het te volgen 
kanaaltracé, waarvan de richting nog verre van vastgesteld zou zijn. De 
raad besloot daarop meteen om dan toch maar een commissie in te stellen 
die de specifieke wensen van de gemeente Breukeien-Nijenrode met de 
minister moest gaan bespreken.39 Op 1 juni 1883 werd gerapporteerd dat 
de minister "gezegd heeft niets te weten omtrent de richting van het kanaal 
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gewenscht door de gemeente Breukelen" en hij daarom heeft gevraagd die 
nader uit te werken in een gedetailleerd plan en een opgave van te ver
wachten onteigeningskosten.40 

De raad besloot daartoe een speciale commissie in het leven te roepen. 
Die ging met grote voortvarendheid te werk en al spoedig kwamen de arts 
Dr. A. Mijnlieff en de graanhandelaar A.M. Kasteleijn namens de Commissie 
van Ingezetenen met een brief aan de Tweede Kamer. De voorstellen van 
deze Commissie waren er vóór alles op gericht om ter hoogte van de 
Vechtbrug en over enige afstand noordelijk daarvan de scheepvaart op de 
oude Vechtloop te houden. Als er nabij Breukelen bochten moesten worden 
afgesneden, dan liever tussen Maarssen en de Breukelse Vechtbrug. Het 
tracé zou dan achter Cromwijck, Oudaen en de boerderij Clarenburg heen 
kunnen lopen om ter hoogte van Vredenoord weer in de Vecht over te 
gaan. In alle gevallen aanvaardde men dat er ter hoogte van Breukelen een 
verbreding van de vaargeul tot 35 meter zou moeten worden gerealiseerd, 
die onteigeningen en vergravingen met zich zouden brengen. Maar ernstig 
achtte men die niet. "Guntersteijn kan zelfs een deel der voor het huis 
liggende gracht behouden."41 

De Tweede Kamer kreeg echter niet de tijd om een oordeel te vellen over 
de voorstellen uit Breukelen-Nijenrode. Want de volksvertegenwoordiging 
werd geconfronteerd met een onverwachte nieuwe gebeurtenis in de 
landelijke politiek. 

Verrassend initiatief van Kamerlid Rutgers van Rozenburg 

Het werk aan het nieuwe kanaal was al enkele jaren aan de gang toen er 
een verrassende verandering in de plannen kwam. Jhr. mr. J.W.H. Rutgers 
van Rozenburg diende op 27 september 1883 een initiatiefvoorstel bij de 
Tweede Kamer in om het tracé alsnog te wijzigen, en wel door de Vecht 
geheel uit te schakelen; dit te meer omdat er nog altijd de dreiging was dat 
de nauwe doorgangen in de dorpen Breukelen en Maarssen daarin toch 
zouden blijven gehandhaafd. Dat voorstel werd ingebracht terwijl de ver-
bindingssluizen te Nigtevecht tussen het nieuwe kanaal en de Vecht al 
gereed waren. Tussen Amsterdam en Utrecht zou volgens het plan van Rut
gers van Rozenburg een geheel nieuw kanaalpand moeten worden aange
legd, evenwijdig aan de bestaande vaarweg en zonder sluizen (zie ook 
Afbeelding 3). De kosten van het aldus gewijzigde kanaal zouden hoger zijn, 
maar de afstand zou korter worden, het aantal sluizen geringer en het 
aantal bochten eveneens minder.42 

Al snel werd gezegd dal Rutgers van Rozenburg met dit initiatief een gebaar wilde 
maken naar Amsterdam om zo zijn gedrag in 1&79 wat goed te maken. Want als 
Amsterdams afgevaardigde in de Tweede Kamer had hij toen het amendement 
gesteund om de verlenging van de Limburgse Noordervaart uit hetontwerp-Kanalen-
wet te lichten, waardoor hij de Limburgse leden tot tegenstanders van de Kanalenwet 
had gemaakt, metals gevolg dat het wetsontwerp werd afgestemd.42 

De Amsterdamse Kamer van Koophandel en de Commissie voor de Rijnvaart te 
Amsterdam verklaarden zich vóór het initiatiefvoorstel. HetTweede-Kamerlid J.N Bas
iert, bewoner van Cromwijck aan de Vechten afgevaardigde voor Utrecht, kantte zich 
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tegen het nieuwe plan. In 1881 had de minister het wetsontwerp tot verbetering van 
de Keulse Vaart verdedigd met verwijzing naar de belangen van de streek, waar die 
Vaart doorheen liep. Het voorstel Rutgers van Rozenburg schrapte nu echter juist dat 
Vechtpand uit de wet en offerde zijns inziens de belangen van de Vechtstreek op aan 
die van Amsterdam. 

Op 2 april 1884 nam de Tweede Kamer het initiatief-wetsontwerp van 
Rutgers van Rozenburg met 51 tegen 21 stemmen aan, en op 24 april deed 
de Eerste Kamer hetzelfde, met 26 tegen 10 stemmen. Op 15 mei 1884 
kwam het als wet in het Staatsblad.43 

Amsterdam 

KAART 

DEN LOOP 

vanhet MERWEDE KANAAL 

ZUIDER ZEE 

Bestaande vaart 
Mirwtdt Juuiaal 

Afb. 3. Deel van een kaart met het tracé van het Merwedekanaal volgens de door 
Rutgers van Rozenburg gewijzigde wet van minister Klerck. 
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Geen argumenten van landschaps- en monumentenzorg 

"Vooral opvallend, wanneer wij terugblikken op dit gehele voorspel tot 
de bouw van het Merwedekanaal vanuit het standpunt van onze eigen tijd, 
is het feit dat nergens in de omvangrijke verslagen van de debatten of in 
de vele documenten ook maar iets te vinden is van argumentatie ten 
gunste van het behoud van de natuurlijke en historische schoonheid van de 
Vechtstreek".25 De gehele discussie rondom de kanalisatie van de Vecht 
vond plaats op economische en technische argumenten. Begrijpelijk is dit 
wel, want de economische toestand van vele Vechtdorpen in de jaren 
tachtig van de 19de eeuw was niet bepaald rooskleurig; "men kon weinig of 
niets over hebben voor het behoud van natuur en milieu, zeker wanneer 
dit ook maar enigszins inging tegen de belangen van handel en industrie. 
Voor elke bezitter van een buitenplaats die zich tegen de plannen tot ont
manteling van de streek verzette waren er drie anderen die maar al te 
graag het onteigeningsgeld wilden innen. Bovendien was het een tijd waar
in men weinig waardering meer had voor de dingen waardoor de Vecht
streek eens zo vermaard was geweest".25 
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De zogenaamde Republiek te Breukelen 

In het vorige nummer van ons tijdschrift stelde ik de vraag wie mij kon 
vertellen wat de zogenaamde Republiek" in Breukelen was.1 Naar aanlei
ding van deze vraag kwam ik enkele weken later in gesprek met de heer 
J.N. de Jong, die lange tijd een kapperszaak had op de hoek van Herenstraat 
en Brugstraat. Hij vertelde mij dat deze zogenaamde Republiek betrekking 
had op de vroegere woonbuurt de Hazeslinger. De bewoners van dit geheel 
afgebroken wijkje voelden zich min of meer als vrijgevochtenen. 

Enkele andere oudere Breukelaars bevestigden daarna deze verklaring. 

H. van Walderveen 

1 H. van Walderveen, 1991. Slechte toestand van de bestrating van een deel van de 
Herenstraat in 1922. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 4, blz. 
220. 
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