
109 

Trekschuit- en beurtveerdiensten in de 
Vechtstreek (2) 

J.G. Bokma 
Daslook 51, 3621 RR Breukelen 

In het eerste deel van dit artikel schreef ik over de trek- en dorpsschuiten 
die eeuwenlang de Vecht bevoeren. Daar wil ik in dit tweede en laatste deel 
nog enige nadere bijzonderheden aan toevoegen. 

In het Breukelse gemeente-archief bevinden zich de reglementen voor 
zowel de veerschuiten van Breukelen op Amsterdam als die van Breukelen 
op Utrecht. Deze heb ik integraal opgenomen; ze geven een interessante be
schrijving tot in de kleinste details van wat er in allerlei situaties diende te 
gebeuren. 

Iets over de belangrijkste vaarroute 

De trekschuit van Utrecht naar Amsterdam had in Utrecht zijn ligplaats 
bij de in 1608 gebouwde stenen sluis aan de Weerd (Weerdpoort) (Afbeelding 
1). In 1613 werd er nog een tweede sluis gebouwd tussen de eerder genoemde 
sluis en de stenen brug van de Weerdpoort. Beide sluizen werden in 1703 -
1705 vervangen door een nieuwe sluis. 

Van de steiger bij de Weerdsluis vertrok de schuit over de Vecht naar 
Nieuwersluis (Afbeelding 2). De eerste stop was bij de Roodebrug, waar nog 
enkele passagiers en goederen aan boord konden worden genomen. Daarna 

Afb. 1. Omgeving van de Weerdsluis met de Weerdpoort te Utrecht. Iets noordelijker was 
de aanlegsteiger van de t rekschui t Utrecht - Amsterdam, m a a r ook van de dorpsschuiten 
uit de Vechtstreek. Tekening van Dirk Verrijk, 1734 - 1768. 
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Aib. 2. Overstap- en overslagstation aan de Vecht te Nieuwersluis (Lutgers, 1836). 

ging de schuit zo snel mogelijk via Zuilen, Maarssen en Breukelen naar 
Nieuwersluis. Nieuwersluis was een belangrijk overstap- en overslag
station, evenals de pleisterplaats bij de herberg De Voetangel (Afbeelding 3), 
gelegen tussen Abcoude en Ouderkerk. Het oponthoud in deze plaatsen 
mocht nooit langer duren dan een kwartier, waar dan ook streng de hand 
aan werd gehouden. Als de tijd werd overschreden, werden de schippers 
beboet. 

Van Nieuwersluis werd de tocht voortgezet, via de omstreeks 1466 ge
graven Nieuwe Wetering, ook wel Rechte Angstel genaamd, naar het rivier
tje de Kromme Angstel. Over dit riviertje ging de vaartocht verder via 
Loenersloot en Baambrugge naar Abcoude. Van Abcoude ging het langs het 
Abcoudermeer, via de Holendrecht, met enig oponthoud bij herberg De Voet
angel, richting Ouderkerk. In Ouderkerk voer men de Amstel op richting 
Amsterdam, waar werd afgemeerd bij de even buiten de Amstelsluis 
gelegen herberg De Beerenbijt. 

Het jaag- of trekpad langs deze route was op veel plaatsen smal en vaak 
zelfs voor een paard moeilijk begaanbaar. Dat is zo geweest tot in de eerste 
helft van de 17de eeuw. 

De verbetering van de communicatie tussen Amsterdam en Utrecht was 
sedert het begin van de 17de eeuw een punt van ernstige overweging tussen 
de besturen van de beide steden. Ten gevolge daarvan werd op 15 april 1626 
in Utrecht en op 25 april van datzelfde jaar in Amsterdam een akkoord 
gesloten, wat geleid heeft tot de reconstructie van het Zandpad, tevens 
Wagenweg, tussen de twee steden over het tracé van Breukelen tot Ouder
kerk (Afbeelding 4), waarbij deze tevens voor het eerst tot openbare weg 
werden. Op 15 juni 1626 werd door de Staten van Holland en West-Friesland 
goedkeuring verleend aan dit plan. Daar de Directie van het Zandpad van 
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1626 tot 1863 gevoerd is door gecommitteerden die door de Staten van Utrecht 
en de s tad Amsterdam werden benoemd, is redelijkerwijs aan te nemen, 
dat de werkzaamheden aan het zuidelijke gedeelte van het Zandpad (Breu-
kelen - Utrecht) door de Provincie Utrecht of tenminste met de hulp van de 
provincie zijn uitgevoerd. Op 13 oktober 1630 werd tussen het bestuur van 
Amsterdam en de Staten van Utrecht een akkoord gesloten met betrekking 
tot de visitatie (inspectie, schouw) van het Zandpad. 

Het Zandpad tussen Breukelen en Ouderkerk vangt aan in Breukelen bij 
de brug over de Vecht en is vanaf daar gelegen op de rechter oever tot aan de 
brug te Nieuwersluis. Van Nieuwersluis gaat het verder langs de noordzijde 
van de Nieuwe Wetering naar de Angstel, langs de oostzijde van de Angstel 
loopt he t pad verder tot het aansluit op de weg Utrecht - Amsterdam te 
Loenersloot en volgt vandaar die weg tot aan de brug te Baambrugge, waar 
de weg verlaten wordt om de vroegere rijweg langs een bocht van de rivier de 
Angstel te volgen om zich daarna bij Klein-Baambrugge wederom met de 
weg te verenigen. Bij de hofstede Beek en Gein wijkt het Zandpad of Jaagpad 
alweer van de weg af en volgt daar opnieuw de vroegere rijweg langs een 
bocht van het vaarwater, totdat het zich weer op korte afstand van Abcoude 
met die weg verenigt. Bij de Hulksbrug in Abcoude verlaat hij de weg weer. 
Van dat punt is langs Abcoude het Jaagpad aangelegd tot aan de noordelijke 
ophaa lbrug (tegenwoordig Hein Kui tenbrug geheten) te Abcoude. Vanaf 
deze brug loopt het Jaagpad gescheiden van de weg tot ongeveer 400 meter 
beneden de brug, waar het pad zich weer op de weg aansluit, die tot aan de 
brug over de Waver bij de Voetangel gelegen is op de dijk langs de rivier de 
Holendrecht. Van de brug over de Waver tot aan de Kerkbrug in Ouderkerk 
ligt het Jaagpad op de dijk aan de zijde van de Rondehoepspolder. 

Afb. 3. Herberg of logement De Voetangel, gelegen tussen Abcoude en Ouderkerk, was de 
pleisterplaats voor de trekschuit en was tevens overstap- en overslagstation. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 2, 1998 



112 

Afb. 4. Overzichtskaartje van de belangrijkste 
vaarroute tussen Utrecht en Amsterdam. 

UTRECHT 

De aanleg van dit Zand- en Jaagpad was een grote verbetering in de 
trekschuitverbinding Utrecht - Amsterdam, zeker toen in het midden van de 
18de eeuw de vliegende schuit in de vaart kwam. 

Overval per trekschuit in Breukelen 

Tijdens het Rampjaar 1672-73 werd er in 1672 in Breukelen vreselijk 
huisgehouden door het Franse bezettingsleger, zeker toen de Hollanders 
in Nieuwersluis enkele verschansingen hadden opgeworpen. De Fransen 
lieten toen ook twee schansen opwerpen aan beide kanten van de Vecht nabij 
Nieuwersluis en maakten het dorp Breukelen tot een garnizoenslegerplaats. 
Hiervoor werden meer dan honderd huizen met de grond gelijkgemaakt. De 
Fransen beroofden de inwoners bovendien van nagenoeg al hun vee en 
goederen, waardoor Breukelen als dorp veel van zijn aanzien verloor. 

In een herberg in Breukelen (het Regthuys?) werden bij een verrassings
aanval negentien Fransen van het garnizoen gevangen genomen door 
Hollandse manschappen uit de bezetting van 't Huis te Abcoude, die heime
lijk met een trekschuit waren aangekomen. Deze Franse militairen werden 
gevankelijk met de trekschuit weggevoerd. Dat ik hier denk aan het Regt
huys, is omdat dit eigenlijk nog het enige echt monumentale pandje in 
Breukelen was dat behouden was gebleven, terwijl er in de rest van het dorp 
meer dan honderd huizen omver waren gehaald. Veel meer huizen zullen 
er toen waarschijnlijk in Breukelen niet gestaan hebben, dus kunnen we 
rustig stellen: heel Breukelen ging in dat jaar tegen de grond, behalve het 
Regthuys. 
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Incident op en langs de Vecht nabij Breukelen 

Op 16 september 1787 was het wel bijzonder druk op en langs de Vecht. 
Pruisische troepen waren de Republiek binnengevallen om stadhouder 
Willem V in al zijn waardigheden te herstellen. Veel patriotten vluchtten 
toen in alle wanorde weg uit Utrecht richting Amsterdam. Een reiziger van 
de trekschuit Utrecht - Amsterdam deed daarvan verslag: 

"Buiten de Waard [= Weerdpoort] komende, vernamen wij tot onze teleurstell ing, dat de 
gewone schuit , met vijf of zes bijschuiten, vol vluchtelingen, reeds ver t rokken was. Aan 
te rugkeeren viel niet meer te denken, te minder daar men onder de menigte menschen, 
welke even als wij teleurgesteld rondzagen, hoorde mompelen, dat de troepen reeds vroeg 
ui t he t k a m p waren gemarcheerd, en dus spoedig de stad zouden b innenrukken. Eindelijk 
gelukte he t mijne moeder, voor goede woorden, en veel geld bovendien, te worden inge
nomen door eene zoogenaamde schie tschui t , ander s u i t s lu i tend voor goederenvervoer 
bestemd. Met een klein plaatsje moesten wij ons tevreden stellen, want behalve de vracht
goederen, tot hoog op het dek gestapeld, waren er een aantal passagiers aan boord genomen. 

Nog duidelijk s taa t mij voor den geest, dat de weg langs de Vecht me t menschen en 
voer tu igen als bezaaid was, en da t er in de dorpen reeds hier en daar Oranjevlaggen 
wapperden. 

Onze schipper, een heftig voorstander der zegevierende partij , gaf zijn h a r t lucht door 
he t zingen van smaadliedjes op de Pa t r io t ten , welke flauwe spotternij hem bijna slecht 
bekomen was. Niet ver van Breukelen haalde de schuit een hoop vluchtende Waardgelders 
in, waarschijnlijk tot he t Amsterdamsche Hulpregiment behoorende, waarvan zeshonderd 
man de stad Utrecht zouden helpen verdedigen. Deze troep, in de grootste wanorde langs he t 
j a a g p a d m a r c h e e r e n d e , hoorde onzen schipper zingen, waarop spoedig eenige scheld
woorden werden gewisseld. Hierbij bleef he t echter niet, want een paar der Amsterdamsche 
koekvreters , zooals de schipper ze uitjouwde, legden onverwacht hunne geweren aan ; de 
schoten knalden, en de kogels floten over onze hoofden heen. 

N u onts tond er in de schuit niet weinig verwarr ing; ieder zag n a a r een goed heen
komen uit, en ik weet nog wel, dat ik eene schuilplaats zocht achter eenige gevulde graan-
zakken, die op het dek waren gestapeld. Gelukkig werd het vuur niet herhaald, doch onze 
a a n r a n d e r s kapten de lijn door, om de schuit naa r den wal te doen komen, en zodoende den 
onbezonnen schipper in handen te krijgen. Deze misschien vreezende dat hij zijn l aa t s t e 
liedje wel eens kon gezongen hebben, was doodsbleek geworden en onder den s tuurs toel 
gekropen. Zijn knecht, die terstond he t roer in handen nam, had de tegenwoordigheid van 
geest om het tijdig genoeg om te werpen, zoodat de schuit naar de overzijde van de Vecht 
dreef. Onderwijl bemerkten wij, dat een paar officieren de orde onder de Waardgelders 
hers te lden, zoodat wij zonder verdere stoornis Breukelen bereikten. " 

Reglementen voor de beurtschippers 

Anna Pergens (1650 - 1732), vrouwe van Nijenrode, stelde reeds in 1721 
een reglement op voor de schippers van de Breukelse veerschuiten waarin 
alles was geregeld. In 1789 heeft Johan TV Ortt (1755 - 1814), gerechtsheer 
(ambachtsheer) van het Breukelen-Nijenrodesgerecht, zowel het reglement 
voor de schippers die op Utrecht voeren als voor de schippers op Amsterdam 
herzien. Het is interessant om te lezen hoeveel er tot in de details was ge
reglementeerd: 

Reglement voor de vragt en volkschuit varende visa verse van Breukelen op 
Utrecht, van de 24e Maart 1789. 

Artikel 1. Dat de thans fungeerende Schippers en die geenen dien in het vervolg in derzelve 
p l aa t s bij vaca tuure als anders : zullen worden aangesteld, vaarende van Breukelen op 
Utrecht , gehouden zullen zijn ieder op hunnen tour, dat is den eenen deezen en de anderen, 
daags d a a r n a zoo lange het oopen water is, zullen vaaren van Breukelen op Utrecht , uitge-
noomen den Zaturdag, wanneer zij beiden als naar gewoonten zullen vaaren, de een een 
Uur voor, en den anderen een Uur laater , doch daarvan uitgezondert de Zondag en andere 
gebooden Vierdagen, op de boeten van drie Gulden ten behoeven van den Armen. 
Artikel 2. Dat de Schippers invoegen voorsz: vaarende gehouden zullen zijn, des Morgens 
van de ordinaire Legplaats af tevaaren, van den 15e Maart tot den 15 September precies ten 
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zeeven Uuren, en van de 16 September tot 14 Maart des Morgens precies ten agt Uuren. 
Artikel 3 . Dat dezelve Schippers gehouden zullen zijn, alle Passagiers en Vragtgoederen 
zoo van Breukelen op Utrecht, en plaatsen tussen beiden geleegen, te Transpor tee ren de-
zelven getrouwelijk te Conserveeren, voor he t hier na gespecificeerd Vragtloon. 
Artikel 4. Dat ten dien eijnde dezelve Schippers hunne Schuijten en Jaag -Paa rden , in een 
behoorlijken en niet minder s taat dan tegenwoordig moeten houden en onderhouden. 
Artikel 5. Dat dezelve Schippers of een ieder van hun gehouden zullen zijn te repondeeren, 
en goed te doen, alle de schaadens welke te r eeniger tijd door hun toedoen, of verzuim aan 
de Vragt of Bestel Goederen zal worden gecaufeerd. 
Artikel 6. Dat den Schipper wiens beurt het niet is dien dag te vaaren, ten alle tijden en 
U u r e n van den dag, door een ieder zal moogen worden afgehuurd omme P a s s a g i e r s of 
Vragt Goederen van Breukelen te voeren na Utrecht en andere p laatsen in die Provint ie , of 
hooger op door dezelven gelegen doch niet na Amsterdam, tenzij er geen Amste rdamsche 
Schipper aan de wal mögt zijn. 
Artikel 7. Zullende afgehuurde Schippers gehouden zijn, zoo ras moogelijk tot he t l aaden af 
te vaaren in gereedheid en vaardig te zijn, op de boeten van drie Gulden, ten behoeven als 
booven des gerequireerd ter decisie van den Ambagts Heer. 
Artikel 8. Dat des Winters bij beslooten Water de Schippers zullen gehouden zijn, m e t een 
bekwaamen waagen, ten minsten met twee goede en bru ikbaare P a a r d e n b e s p a n n e n de 
Pak Goederen en Passagiers van Breukelen, op Utrecht te vervoeren, en weeder van daar op 
Breukelen te t ranspor teeren, des Woensdags en Zaturdags doch zullen in dien gevallen des 
Maandags , Dingsdags, Donderdags en Vrijdags zorgen dat op he t ordinaire Uur , h e t zij 
door een voetganger, Schipper, of knecht te paard, de Brieven en kleijne d raagbaare P a k 
Goederen besteld worden, en visa versa getransporteerd. 
Artikel 9. Dat zij gehouden zullen weezen, bij bekwaam zoomer weer van Breuke len op 
Ut rech t vaarende, met de ordinaire Beurtschuit , zoo r a s moogelijk deselve schuit , Passa 
giers, of Bestelgoederen, te brengen in de bemuurde Weert, aan de t r ap beneden de Sluijs, 
immers b innen den tijd van twee Uuren, en drie quar t ier na hun afvaaren, op poene als 
vooren. 
Art ike l 10. D a t zij gehouden zullen zijn des Zoomers precies t en dr ie U u r e n en des 
Winte rs ten twee Uuren, des nademiddags van Utrecht af te vaaren, in gelijken tijd h u n n e 
Schuijten te brengen aan de ordinaire legplaats, op poene als vooren. 
Artikel 11.Ende zullen zij gehouden zijn de Passagiers met alle beleefdheid en bescheiden
heid te behandelen, alle Comoditijd en gerief toe te brengen, wijders te zorgen dat n iemand 
in de Schuijt worde beleedigt of eenig ongerief, he t zij met woorden, vloeken, schelden, 
dreigen of daaden, zoo door he t sterk rooken in een geslooten Schuijt, als ander s werden 
toegebragt, m a a r word den Schipper geauthoriseerd, en bij deezen gelast de moedwilligen, 
of dien geenen die zig als vooren te buiten gaat, de facto, uit de Schuit te doen ver t rekken, en 
des noods, daartoe, de adsistentie van anderen te Emploijeren. 
Artikel 12. Dat een ieder zal gepermiteerd zijn de Roef der Schuijt die in de beur t vaa r t te 
huu ren , voor niet meer dan zes Persoonen, waarvoor zij zullen be taa len veert ig Stuivers 
sonder da t den Schipper eenige verdere vragt van de zelve Passagiers zal mogen vorderen, 
op poene van dubbelde restitutie. 
Artikel 13. Dan sal den Schipper van Pak Goederen zwaarden dan vijftig ponden, valie-
sen, Coffers en wat dies meer is, welken de huurder der Roef meede voert, genieten zoo
danig vrag t als h ier na gespecificeerd is . 
Artike l 14. Da t die de Roef begeert te huu ren van Breukelen op Utrecht , en weder van 
Utrecht op Breukelen sal betaalen dubbelt van het genen hier voren art: 12 gezegt is, da t is 
vier Gulden . 
Artike l 15. Da t meerdere Persoonen de Roef gebruikende, zal den Schipper v a n ieder 
Persoon, die booven het getal van zes menschen, het gebruik der Roef hebben, genieten vier 
S tu ivers . 
Artikel 16. Da t voor een afgehuurde Schuit, vaarende buiten de ordinaire Beurt , betaald zal 
worden, zes Gulden waar voor den Schipper gehouden zal zijn, het zij passagiers , pak of 
koop-goederen te t ransporteeren ter plaatsen hunner destinatie, met zijn bedienden in he t 
l aaden en lossen behulpsaam, mitsgaders den geheelen dag den afhuurder t en d iens ten 
z i jn . 
Artikel 17.Egter zoo dat de Schuijt verder vaarende, dan de legplaats tot Utrecht, boven dien 
be taa ld zal worden de verschuldigde Tol, Brug, en Sluijs gelden, of wat dies meer weesen 
mogte . 
Artikel 18. Gelijk al meede te verstaan is, dat de afgehuurde Schuijt waar voor zes Gulden 
be taa ld is, dien avond immers binnen tijd van veertien Uuren na he t afvaaren weeder k a n 
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Afb. 5. Trekschui t 

geretourneerd zijn, en zulks he t zij door het laaden en lossen of verder geleegen reizen, als 
anders , niet kunnende geschieden, sal den huurder en Schipper vrij s t aan diesweegens 
me te lkande r te convenieeren. 
Artikel 19. Dan vragten of plaizier reisen voorkoomende: waa r door den Schipper belet 
word he t ordinaire Veer n a Utrecht en visa versa waar te nemen, zal den anderen egter voor 
den absente schipper vaaren moogen, en moeten mits met elkander in dien gevallen, dies
weegens in he t vriendlijken, accordeeren, des noods ter dicisie van den Ambagts Heer. 
Artikel 20. Eindelijk zullen de Schippers met de ordinaire vragt op Utrecht , en visa versa op 
Utrecht vaarende, niet meer dan 14 Personen in de Roef moogen plaatsen, dan met permis
sie van de verdere Passagiers in de Roef zittende, of daar in plaats besprooken hebbende. 

Volgen de Vragtloonen: 
Ieder Persoon op de vragt Waagen 8 stuivers 
Van Pak of Bestel Goederen bij beslooten water met de vragt Waagen, dubbelt van het geen 
volgt. 
Een plaa ts in de Roef niet verhuur t zijnde ieder Persoon mits den Schipper niet meer dan 
veertien Persoonen in dezelven plaatze 4 stuivers 
Ieder Persoon in het ruijm 2 stuivers 10 penningen 
Welvers taande dat van k inderen die niet alleen gaan maar gedraagen worden, geen vragt 
zal worden betaald, doch tien en onder de tien jaren oud zijnde half geld 1 stuiver 4 pen
n i n g e n 
Gelijk ook van zoodanige kle ine Pakjes, Hengelsmandjes , Doosjes of diergeli jken van 
klein belang zijnde, die een Passagier onder of aan de hand draagt geen vragt genoomen 
zal worden. 

(Hierna volgen 4 bladzijden met prijslijsten) 

Zul l ende de sch ippers gehouden zijn bij h e t ontfangen van P e n n i n g e n ; Obl iga t ion , 
Wissels, Assignation, of andere Goederen van groote waarde, op de eerste requisit ie van 
den eigenaar, of Bestelder; te geeven een behoorlijk geteekende recipis. 
En voor de waarde van alle he t geenen hier boven gespecifieerd is, zal in alle gevallen de 
Schuijt en Jaag -Paa rden en generalijk alle derzelve roerende en onroerende Goederen, 
zijn, en blijven, speciaal verbonden, en geaffecteert. 

Aldus deezen nader geformeerd en geamplieerd bij mij Ondergeteekende, als Ambagts 
Heer van Breukelen-Nijenrodes gerechte, ingevolge, Approbatie op mij verleend, door Hun 
Ed. Mog. Heeren Gedeputeerden, s' Lands van Utrecht, of wel H u n Ed. Mog. Ordinar is 
Gedeputeerde, van dato den 24 Maart 1789. 

Was geteekend, 

J . Or t t van Nijenrode 
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Ook het reglement voor de trekschuit van Breukelen op Amsterdam wil ik 
u niet onthouden. Dit is een totaal ander document, met een aanta l interes
sante artikelen, waarui t ook blijkt dat men soms ver van huis ging en dat er 
hogere boetes werden opgelegd voor bepaalde overtredingen. Van deze boetes 
kwam een groot deel ten goede aan de armen en de kerk van Breukelen. 

Order en Reglement op de vragt en volkschuiten van Breukelen op Amsterdam en 
vise versa, beraamd bjj den Heer J. Ortt, Heer van Njjenrode en Breukelen, enz. 
enz. en mj haar Edel. Mog. De Heeren Staten 's lands van Utrecht den 20e JuHj 1790 
geapprobeerd. 

Artikel 1. De Schippers zullen moeten houden ieder een goede digte, overdekte Vragtschui t , 
voorzien van goede paarden, lijnen en digte bovenkleden, en wat voorts daar toe behooren-
de is, op de boeten van daarin nalatig bevonden te worden, telkens te verbeuren de somma 
van negen Guldens, waarvan de helft voor de armen te Breukelen, en een vierde voor de 
kerk, en he t andere voor de Schout, boven vergoeding van de schade, welke daar door a a n 
de goederen of passagiers veroorzaakt wordt. 
He t welke de Schout, met twee Schepenen op Pinxterdag en zoo dikwijls als zij zul len 
oordeelen he t noodig te zijn, mogen visiteeren, en na gedane visitasie aan den Ambagts 
Heer rapport te doen, of aan den genen daartoe gesteld. 
Artikel 2. De Schippers zullen beurt houden, en alle dagen een Schuit des voormiddags na 
Amsterdam doen varen, ten tien uren tot den eerste Mei, dan om half twaalf u ren tot den 
eerste October, en ten tien tot den eerste Maij, dog de Sondags ogtend Schuit, zal om twaalf 
uuren van Breukelen vaaren, zoo als van ouds gebruijkelijk. 
Artikel 3. De Schippers zullen in de maanden Maij, Juni j , Ju l i j , Augustus en September 
alle Sondaagen des avonds een schuit om 9 uuren doen afvaren n a Amsterdam, zooals van 
ouds. 
Artikel 4. De Schippers zullen verpligt zijn, hunne Schuiten, sindelijk, en suiver te houden, 
tot gemak en goed gerief van de Passagiers, en in geen de minste wijze, eenige Passag ie r s , 
wie h e t m a g zijn, r ede van ongenoegen te geeven, door onbe leefdheeden of b r u t a a l e 
antwoorden, h e t zij door h a a r knegts, of andere bediende, waarvoor zij aanspraake l i jk en 
verantwoordel i jk zul len zijn. 
Artikel 5. De Schippers zullen altoos een gedrukt Reglement in h a a r Schuit, en wel in de 
roef hebben hangen, op dat een ieder Passagier zal kunnen zien wat hij betaalen moet, op 
verbeur te van Vijfentwintig guldens waar van thien voor de a rmen, vijf voor de ke rk , vijf 
voor de schout, en vijf voor de aanbrenger. 
Art ike l 6. De Sch ippe r s zul len behoorli jk zorgdraagen d a t al le b r i even en goede ren 
Exactelijk aan h a a r addresse bezorgd worden en in alle gevallen voor h u n n e kneg t s en die 
daar toe door h a a r gebruikt worden, ins taan, en aansprakelijk zijn, als mede voor h e t goed 
gedrag van h a a r knegts en verdere bediende, zoo door verzuim van de knegts h e t mins t e 
verwaarloost wierd, zal den schipper de Eigenaar schaadeloos stellen, en de kneg t zal de 
boeten verbeuren van ses guldens, waarvan een derde voor de armen, een derde voor de 
schout, en een derde voor den aanbrenger, het welke door de schipper van hun lieder h u u r 
zal afgekort worden. 
Artikel 7. De Schippers zullen in wat geval het zoude moogen weezen, en om geen reden 
hoe genaamd h u n n e vragten mogen overleggen op een andere schuit , m a a r gehouden zijn 
altoos zelfs met haa r schuit door te varen, al was het dat er geen vragt op de beurt was, op 
verbeurte van Vijfentwintig guldens, zoo als in ar t : 5 verdeeld is , edog moge altoos een 
andere Schipper medeneemen. 
Artikel 8. De Schippers op hunne beurt vaarende, zullen geen buite vragten moogen varen, 
of met hun m a a t s alvoorens moeten schikken, dat zij met h u n n e Schuit de beur t moeten 
waarnemen, dog zoo alle de Schippers van he t veer in gebruik waaren , als dan zal h e t 
gepermiteerd zijn, van haa r knegt de buiten vragt te laaten vaaren. Edog altoos met h a a r 
ordinaire vragtschui t , die in alle gevallen op de beur t te Amsterdam moet komen, en bij 
gebreke van dien, op de boete in art: 5 vermeld en verdeeld. 
Artikel 9. Wanneer he t ruim van de Schuit tot op de helft gelaaden is, zullen de Schippers 
geen tweede Roef moogen afschieten, maar 't zelve laa ten tot gebruik der gezamentl i jke 
Passagiers , dog zo 't ruim, niet boven een derde beladen is, en er voor de overige passagiers 
plaats genoeg open blijft, zal de schipper een tweede Roef moogen afschieten, indien h e t 
noodig is . 
Artikel 10. De Schippers zullen niet moogen aannemen vragten op Utrecht , m a a r die voor 
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de schippers (op dat veer varende) overlaten, op poene van thien guldens, de helft voor de 
Schipper van het Utrechtsche Veer die buiten de beurt is, en de wederhelft voor de armen 
alhier, ten zij er geen Utrechtse schipper aan de wal lag, zij dan tot gerief van de Passagiers 
de v rag t zullen moogen aannemen, mits zig dan te gedragen aan de ordonnantie van h e t 
Utrechtsche Veer. 
Artikel 11. Voor vragtloon van Passagiers of goederen, zullen de Schippers niet meer of 
minder mogen vorderen, dan bij 't hier volgende Reglement gestipuleerd is, op verbeur te 
van te lkens als Contrar ie bevonden word veertig guldens, een vierde voor de a rmen, een 
vierde voor de Kerk, een vierde voor de Schout, een vierde voor de aanbrenger. 
Artikel 12. Aan 't Schippersgild te Amsterdam, zullen zij geen reeden geeven tot k lagte; 
m a a r zig gedraagen volgens derzelver Ordonnant ie , op poene van voor veer thien dagen 
aan de ket t ing geligt te worden en in 't geheel niet te moogen vaaren, en te betalen de boete 
van ses gulden voor de armen, buiten het sluit en ontsluit geld. 
Artikel 13. Om alle ongelukken, schaadens, of schrikken voor te koomen, zoo zullen de 
schippers of haa r knegts , nooit zig te buiten gaan in den drank, of hoog beschonken zijnde, 
moogen afvaaren, als dan zal den opzigter gehouden zijn, een andere Schipper in zijn 
p laa ts , zonder de mins te tegenspraak te doen afvaaren, op poene in art : 11 gemeld, den 
opzigter zal gehouden zijn, zoodra zulks voorkomt, den Ambagts Heer er rapport van te 
doen, of aan den geene daartoe gesteld. 
Artikel 14. De Schippers en hun lieder bedienden, zonder onderscheid, zullen me t alle 
behoorlijke bejeegeningen, den opzigter bij den Ambagt Heer of vrouw aangesteld, of nog 
aan te stel len, behandelen en geene de minste hinder aan doen, in, ofte over he t waar
nemen van zijne bediending, en oeffenen van zijn pligt, m a a r hem voor ieder re i s , als zij 
op h a a r toerbeurt afvaaren, of rijden, zullen geeven een stuiver, voor salaris, he t welke zij 
alle ha l f j a a r e n moeten betalen. 

Artikel 15. Bij aldien de schippers de voorschreeve poincten of nog bij ampliatie te maken , 
zullen koomen te overtreeden, zoo zullen zij telkens, contrarie doende, in de boete en poene 
vervallen, daa r in gespecificeerd, he t welke zal moeten betaald worden, voor en aleer zij 
weeder vaaren , of rijden moogen, en bij weigering van dien, voor den Schout paratel i jk 
daar voor, als voor 's Heeren accijs en ongelden, geëxecuteerd worden. 
Artikel 16. In dien iemand de Roef afhuurd, en de huurder requireerd van door te varen tot 
he t Veer, zullen de schippers direct na het veer moeten vaaren, en daar niets meer voor 
reekenen. Indien he t mögt gebeuren dat er iemand kwam om de Roef te huuren, zoo zal de 
Schippers gehouden zijn de Roef te geeven, zoo dezelve niet alvorens verhuurd is, op de 
boete van twint ig guldens, waarvan een vierde voor de armen, een vierde voor de kerk, een 
vierde voor den aanbrenger, en een vierde voor de schout. 
Artikel 17. Imand op de ordinaire beurt de Roef willende huuren, zal daar voor betaalen 
ƒ 2,10 dog boven de vier persoonen, de ordinaire vragt, als ook voor zwaare manden en 
koffers . 
Artikel 18. De Schippers zullen niet gehouden zijn, meer als twee leedige manden op een 
plaats , zonder vragt over te brengen, en voor de overige een stuiver doen betaalen. 

Afb. 6. De roef van de Maa r s -
sense t rekschui t . De heer in de 
hoek rechts leest bij het licht van 
een v e t k a a r s . De andere rookt 
o n d a n k s de aanwez ighe id van 
een dame. Ook de schipper rookt 
een gouwenaar . Op de tafel een 
t a b a k s p o t en een kwispedoor . 
( T e k e n i n g v a n J . E k e l s , H e t 
U t r e c h t s Archief , v o o r h e e n 
Rijksarchief te Utrecht.) 

p F ? ^ 3 : 
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Artikel 19. De Passagiers zullen niet vermoogen meer meede te neemen, als zij op h a a r 
lieder schoot kunnen houden, zoo het grooter is, zal het vragt betaalen. 
Artikel 20. Im and de geheele Schuit willende huuren, zal daar voor betaalen als volgt: 
Na Amsterdam met menschen buiten Tol en Passagie geld ƒ 7 - st 
Na Abcoude met volk ƒ 5 - st 
Na Loenen met dito ƒ 3 - st 
Na Vreeland met dito ƒ 4 - st 
Na den Berg met dito ƒ 5 - st 
Na Weesp met dito ƒ 7 - st 
Na Muiden met dito ƒ 8 - st 
Na Muiderberg met dito ƒ 10 - st 
Na Schoraveland met dito ƒ 7 - st 
Na Naarden met dito ƒ 8 - st 
Na Bambrugge met dito ƒ 5 - st 
Na Ouderkerk met dito ƒ 6 - st 
Na Cokkengen met dito ƒ 4 - st 
Na Rotterdam met dito ƒ 3 0 - st 
Na Maarssen met dito ƒ 3 - st 
Na Zuilen met dito ƒ 4 - st 
Met meubelen ƒ 8 - st 

Met Hooij, Strooij, mist, Graanen of hout & c ƒ 10 - st 
Met Roet uit de Schoorsteen of Zeepzieders asch ƒ 12 - st 
Zoot mögt gebeuren dat de schippers die van Breukelen op Ut rech t vaaren , a a n de wal 
leggen, zonder geamploijeerd te zijn, zal de vragt na Maarssen en Zuilen, n i e t bij de 
schippers van dit veer moge aangenoomen worden, op poene van vijfentwintig Gulden, 
waarvan thien voor de Utrechtsche schipper die aan de wal legt, en thien voor de Kerk, en 
vijf voor de aanbrenger . 
Artikel 21. Zoo de schuit ter requisitie van de huurder een nagt moet blijven overleggen, 
zullen zij schippers twee guldens thien stuivers meer genieten voor vragt , zonder onder
scheid wat voor goederen, uitgenoome, met Roet uit schoorsteen of Zeep zieders Asch, als 
dan vier guldens meer, zullen de daar voor ook de Schipper en zijn knegts den gemelde tijd, 
tot dienst van den huurder zijn, om de schuit te lossen en laaden, op of van de wal. 
Artikel 22. Iedere Passagier zal betaalen voor vragt van Breukelen n a Ams te rdam, visa 
versa , ijder reis , buiten Tol en Passagie geld, als volgd, egter m e t dien ve rs taande , da t a a n 
't Schippers gilde van 't Volkschuiten Veer, geen reede van klagen werden gegeven, me t 
inneemen van Passagiers op poene in art : 12 vermeld. 

In de Roef bij nagt 9 stuiver. Voor die stuiver meer 
In de Roef bij dag 8 stuiver. bij nagt zullen de 
In he t ruim bij nagt 7 stuiver. Schippers gehouden 
In he t ruim bij dag 6 stuiver. zijn ligt te geeven. 

(Hierna volgen 12 bladzijden met prijslijsten) 

Aldus in voegen als vooren ingesteld en gearresteerd bij mijn ondergeteekende Ambagts 
Heer van Nijenroode, Breukelen, en Ort ts Geregt. 
Actum op den Huize Nijenrode, den 8 December 17 negen en Tagtig 
(en getekend) 
J . Ort t van Nijenroode. 
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