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M E D E D E E L I N G E N UIT DE V E R E E N I G I N G . 
Zooals op de Jaarvergadering van 30 Januari reeds werd mede

gedeeld, heeft Mr. H. Waller met ingang van 1 Januari 1940 het 
voorzitterschap en tevens het bestuurslidmaatschap neergelegd, 
v olcrens art. 5 van het Huishoudelijk Reglement zal het oudste 
bestuurslid, Dr. W . A. F. Bannier, voorloopig als voorzitter 
optreden. 

In dezelfde vergadering werd de heer M. N. Acket tot be
stuurslid gekozen. 

HET BEtIRTVEER VAN UTRECHT NAAR DEN HAAG. 
Hoe werden vroeger goederen en personen van Bisschopsstad 

naar Hofstad vervoerd? 
In ons waterrijke land was het schip reeds vroeg een belangrijk 

vervoermiddel. Reeds in de zestiende eeuw waren er hier en daar 
in Holland vaste verbindingen te water. De oorsprong van deze 
beurtveren is te vinden in de behoefte, welke zich alom open
baarde, van een goede en geregelde communicatie. De besturen 
van twee gemeenten kwamen op het denkbeeld om aan bepaalde 
personen het uitsluitende recht te verleenen tot vervoer van goe
deren en personen. De schippers werden door de besturen aan
gesteld, en kregen tevens een instructie, waarbij in het bijzonder 
werden aangewezen: de tijden waarop zij moesten laden en lossen, 
de dagen van vertrek, de plaatsen van afvaart en aankomst, de 
gemeenten welke bepaaldelijk en uitsluitend op de reis moesten 
worden aangedaan, het maximum der vrachtprijzen, enz. 

Oorspronkelijk moesten de reizigers van Utrecht naar den 
Haag „overstappen" te Leiden. Omtrent 1620 bestond er reeds 
een geregelde beurtveer tusschen Utrecht en Leiden, en het veer 
van Leiden op den Haag is van nog oudere datum. De eerste maal 
dat wij een schipper van Utrecht naar den Haag genoemd vinden 
is 1645. In het Utrechtsch gemeentearchief bevindt zich een ver
zoekschrift, waaruit blijkt, dat in Juni van dat jaar Henrick Pe-
tersz., marktschipper van Utrecht op Delft en den Haag aan 
heeren Burgemeesteren van Utrecht verzoekt, dat het vierde 
Rotterdamsche marktschip niet Dinsdag maar Woensdag zou 
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mogen varen. Op het verzoek werd welwillend beslist. In ieder 
geval was er in dat jaar nog geen sprake van een veer tusschen 
Utrecht en den Haag. Er is alleen een schipper uit Utrecht, die 
vaart op Delft, en goederen en personen meeneemt naar den 
Haag. We l zijn door de Haagsche overheid twee schippers aan
gesteld op Utrecht. Dit blijkt uit een brief van de Utrechtsche 
overheid van 13 Juli 1647, aan de heeren Burgemeesters van den 
Haag, die aangesproken worden met ,,Ed, Erentfeste, Wyse , 
Voorsienige, seer Discrete Heeren, goede Vrunden ende Naebuy-
ren". Hierin werd medegedeeld, dat tot meerder gerief van rei
zende lieden en andere lieden de Utrechtsche burgemeesteren het 
plan hebben, tusschen den Haag en Utrecht, naast de twee door 
den Haag aangestelde schuitenvoerders, bij provisie een van hun 
burgers aan te stellen om met „gelijcke schuyt te varen". Verzocht 
wordt aan de Haagsche burgemeesters, hun schuitenvoerders te 
bevelen ten overstaan van de Utrechtsche gecommitteerden te 
overleggen aangaande de afvaart van de drie schuiten. 

Daarop antwoordden de Haagsche burgemeesters op hun 
beurt aan hunne goede vrienden en naburen. De winsten van de 
Haagsche schippers zijn zóó sober, dat zij daarop met hun vrou
wen en kinderen kwalijk kunnen leven. Het plan van Utrecht om 
een schipper te benoemen zal de Haagsche schippers „strecken 
tot haere totale ruine, te meer nadien niet heel langh geleden bij 
Uw Ed is gesteh een schipper varende van Uw Ed. Stadt op 
Delft, die mede compt op den Haghe, ende aldaer brenght en 
halet alderande vrachten, coffers, brieven en anders". Dit doet 
reeds groote afbreuk aan de Haagsche schippers op Utrecht, 
redenen waarom de Haagsche burgemeesters het geraden zullen 
vinden met het stellen van een derden schipper op het voorzegde 
veer alsnog te wachten. Van eenig overleg wil men in den Haag 
zelfs niets weten. Over deze aangelegenheid worden verschillende 
brieven gewisseld. 

Geen der voorstellen heeft succes. Integendeel, in 1649 neemt 
de vroedschap van de stad Utrecht het besluit tot een boycot van 
de Haagsche schippers. Zij verbood aan alle Haagsche schip
pers, op een boete van 25 gulden, eenige goederen, pakken, brie
ven, andere vracht of personen te laden, en autoriseerden de 
ietterdienaars en de boden van de stad Utrecht de Haagsche 
schuiten te visiteeren. De strijd tusschen den Haag en Utrecht 
was in vollen gang. Het Haagsche veer was het oudste; Utrecht 
richtte een „tegenveer" op, den Haag wilde daar geen rekening 
mede houden, en Utrecht ging over tot de boycot. Deze toestand 
was voor den Haag zeer onaangenaam, en van die stad ging dan 
ook de eerste poging uit om tot een regeling te komen. 

In Juli 1650 is men zoo ver, dat er een provisioneel accoord 
gereed is, en op 16 Juli 1651 deelt Utrecht aan den Haag mede, 
dat de conditiën voorgeslagen tot accomidatie van differenten 
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aangaande het schuitenveer tusschen Utrecht en den Haag haar 
goedkeuring kunnen hebben „ende souden genegen syn deselve 
provisioneel aen te nemen". Uit de resolutiën van de vroedschap 
van de stad Utrecht van 11 Augustus blijkt, dat de eene Haagsche 
schuit zal varen 's Maandags van den Haag en 's Woensdags 
van Utrecht, de andere Haagsche schuit des Donderdags uit den 
Haag, en Zaterdags van Utrecht, en de Utrechtsche schuit Don
derdags van Utrecht en Zaterdags uit den Haag. 

De nu volgende jaren verloopen rustig. Af en toe wordt door 
een der overheden een nieuwe schipper aangesteld, maar moei
lijkheden zijn er niet meer; eerst in het begin van de negentiende 
eeuw komt er een geheel nieuw reglement. In 1808 stelden Bur
gemeesters van den Haag en Utrecht een order en instructie op 
voor het veer voor de Schippers der vrachtschuiten. In de ordon
nantie werden de schippers aangespoord tot de grootste spoed, 
terwijl zij in ieder geval moesten zorgen, dat zij niet later dan 
acht uur 's morgens in den Haag en zeven uur in Utrecht waren. 
Op overmacht, namelijk „wanneer wind of weder, laag water, of 
andere byzondere toevallen de voorgeschreven aankomst mogten 
hebben vertraagd", konden zij een beroep doen. De passagiers 
dienden met alle attentie behandeld te worden, en de schippers 
en knechten werden „wel ernstig verboden, op het Veer te zwee-
ren, vloeken of oneerlijk te spreken, of ook eenig dobbel of kaart
spel te spelen, eenig gekijf tegen eikander te maken of eikanderen 
kwalijk te bejegenen". Dronkenschap werd eveneens streng ge
straft. 

De vrachtlijst voor het veer van den Haag op Utrecht — voor 
ieder veer waren er vastgestelde vrachtlijsten —•, dateerende uit 
1808, begon met: aardakers (als aardappelen) en eindigde met: 
zwartsel, een dozijn vaatjes. Het hoogste tarief noteerde een 
Fransche wagen of halve kapwagen met zijn toebehooren, name
lijk J 8.— en een koets met haar toebehooren ƒ 10.—. Van het
zelfde jaar dateert een vrachtlijst voor het vervoeren van passa
giers. Een afgehuurde schuit vice versa kostte ƒ 29.—. Een exem
plaar van dit tarief diende in de roef gehangen te worden. 

Zoo voeren de schepen tusschen Utrecht en den Haag. Tegen 
de diligence kon het „oude" vervoermiddel het nog wel opnemen. 
Geheel anders werd de toestand, toen de Spoorwegen steeds meer 
het land doorkruisten. De tijd van de trekschuit raakte voorbij. 
In 1880 werden door de W e t Openbare Vervoermiddelen de 
beurtveren officieel afgeschaft. Maar wie de Utrechtsche Pro
vinciale Almanakken, ook die van 1880, opslaat, zal zien dat er 
nog regelmatig „beurtschippers" voeren en nog varen van Bis
schopstad naar Hofstad, zooals dat óók eeuwen geleden het geval 
was. Alleen vervoeren zij geen personen meer! 

's-Gravenhage. Mr. J. M. FUCHS. 


