
Een bord vol gebakken paling. Dat kre-
gen reizigers geserveerd, die begin 19de

eeuw met de trekschuit Nieuwersluis
aandeden. Deze delicatesse werd zelfs in
een Engelse reisgids geprezen als “ge-
schikt voor de fijnproever”.1)

Dat gidsje werd in 1838 uitgegeven door
John Murray 2) en staat vol praktische in-
formatie voor buitenlanders, die op reis
waren door de Lage Landen. Deze toeris-
ten maakten dankbaar gebruik van het
netwerk van Hollandse waterwegen. Per
trekschuit was de reis een stuk prettiger
dan het gestuiter in een koets over slech-
te wegen. Het was ook nog eens veiliger
en er kon meer mee vervoerd worden.
Bovendien waren tussen alle plaatsen
van enig belang betrouwbare dienstre-
gelingen. Die strakke dienstregeling van
de trekschuiten was de eerste vorm van
openbaar vervoer in Nederland, met een
praktische aansluiting verder Europa in.
Volgens de almanak van 1817 “correspon-
deeert de schietschuit van Amsterdam op heel
Duitsland”. De schietschuit was de ‘inter-
city’ onder de trekschuiten en vrachtbo-
ten. Hij schoot voorbij. Men gebruikte
voor het jagen twee paarden, waarbij
een snelheid van 10 à 11 km/uur werd be-
reikt. De gebruikelijke snelheid met een
paard was 7 km/uur.

Al in de 15de eeuw was er een scheep-
vaartverbinding tussen Utrecht en
Amsterdam. Men ging via Vecht, Nieuwe
Wetering 3), Angstel, Holendrecht en
Amstel. In die tijd was de Vecht van be-
lang voor de turfvaart vanuit de venen
ten oosten en ten westen van deze regio.
Om het vervoer minder afhankelijk te
maken van de wind of van handkracht
(roeien), werd overgegaan op trekschui-
ten. Vanaf de wal werden ze voortgetrok-
ken door paarden of door mensen:

knechten, maar soms ook vrouwen of
kinderen. Dit werd ‘jagen’ genoemd.
Ook voor de vrachtvaart werden trek-
schuiten gebruikt. Bij het zwaarste werk
kon het nodig zijn meer paarden in te
spannen.

Rolpalen
In de loop van de 16de en 17de eeuw werd
in West- en Noord-Nederland een heel
stelsel van trekvaarten aangelegd. In
Noord-Holland was het een groots opge-
zet samenwerkingsproject tussen ver-
schillende steden.4) Technische hulpmid-
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Per trekschuit door de Vechtstreek
Gebakken paling en een schuyt-praetje

Orde van afvaren van de
trekschuiten, Utrechtse
Almanak 1817.



delen zoals rolpalen hielpen om de
bochten in de vaarroute te nemen.
Rolpalen stonden op plaatsen waar ka-
nalen, vaarten en sloten een bocht
maakten. De lijn tussen de trekschuit en
jager werd bij het nemen van scherpe
bochten om een rol- of draaipaal gelegd.
De schipper zorgde, door het geven van
tegenroer, dat de boot zonder de kant te
raken om de bocht kon varen. Het bleef
mensenwerk. Als langs de oever een
schip met mast lag afgemeerd, kon dit
wel eens tot een heftig meningsverschil
met de ‘jager’ leiden. Die kon immers
met zijn touw, dat van wal naar schip
liep, niet ongehinderd passeren.  

Soms was er druk verkeer op het water.
Als ergens tol betaald moest worden,
ontstonden er kleine ‘files’. Voor de
schippers waren er verkeersregels, die
strikt nageleefd moesten worden. Het
jaagpad liep langs één kant van de rivier
en tegemoetkomende schepen moesten
elkaar passeren. Elke schuit had twee
masten: een hoge en een lage. Aan deze
mast zat de jaaglijn naar het paard op de
wal. Een schuit met de lijn aan de hoge
mast kon een tegenligger passeren, die
de lijn aan de lage mast had. In ordon-

nanties was vastgelegd in welke richting
de lage mast gebruikt moest worden.

De Vecht werd in de 17de eeuw aangepast
tot trekvaart. In 1626 werd de Directie
van het Zand- en Jaagpad aangesteld,
met als taak aanleg en onderhoud van
een jaagpad van Breukelen tot Ouder-
kerk aan de Amstel. Op veel plaatsen
langs de route is de naam (zand- en/of )
jaagpad nog terug te vinden. Over deze
jaagpaden liepen de paarden, die de bo-
ten trokken. 

Langs de route waren pleisterplaatsen,
die zowel door trekschuit als diligence
gebruikt werden. Daar kon van paarden
gewisseld worden en de passagiers kon-
den even de benen strekken. Vaak was
het rond de pleisterplaats een gezellige
bedoening met winkeltjes en een smede-
rij voor het beslaan van de paarden. Veel
van die oude herbergen bestaan nog, zo-
als De Voetangel bij Ouderkerk, de
Wakende Haan in Abcoude en het loge-
ment in Nieuwersluis, nu het Stoute
Soldaatje. Die herbergen werden ver-
pacht en daarbij ook de tol. Van het tol-
geld moest de pachter de weg en eventu-
ele bruggen onderhouden. Daarop werd
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van J.H. Isings.



streng toegezien door de Directie van
het Zand- en Jaagpad. 

Doorjager 
De reis van Amsterdam naar Utrecht per
trekschuit duurde ongeveer zeven uur.
Om de tijd te doden werd onderweg door
de passagiers veel gepraat. Iedereen kon
op de schuit vrijuit spreken en daarom
noemden schrijvers in die tijd hun be-
schouwingen over een bepaald onder-
werp ‘Schuyt-Praetje’. Door een bonte ver-
zameling medereizigers in hun verhaal
op te voeren kon men verschillende
standpunten naar voren brengen.

De trekschuit werd gebruikt door ven-
ters, veehandelaren en voor familiebe-
zoek, maar ook dagtoeristen maakten
graag een tochtje. In de Vechtstreek ver-
gaapten ze zich dan aan de landgoede-
ren. Begin 17de eeuw waren de eerste bui-
tenplaatsen langs de Vecht verrezen.
Rijk geworden Amsterdammers gingen
beleggen in grond. Die kwam vrij nadat
de katholieke godsdienst werd verboden
en de kloosters gedwongen waren hun
land te verkopen. De Vechtstreek was ge-
wild, omdat het maar een paar uur rei-
zen was van Amsterdam. Zeker na 1626,

toen het jaagpad was aangelegd. Hier-
door werd de reistijd enorm verkort en
werd het nog aantrekkelijker om hier
een buitenplaats te bouwen. Aangezien
de buitenplaatsen alleen in de zomer
goed bewoonbaar waren, vond elk voor-
jaar en elke nazomer een verhuizing
plaats. Gezin, personeel en een deel van
de inboedel (servies, linnen, meubels)
konden over het water veilig vervoerd
worden. Een trekschuit kon ook privé af-
gehuurd worden.

De regelmaat van deze vorm van scheep-
vaart bevorderde zowel de handel als het
personenvervoer. Buitenlandse reizigers
verbaasden zich over de effectiviteit van
de dienstregeling van de trekschuit. Het
hoogtepunt van het trekschuitvervoer
was in het begin van de 19de eeuw. Uit
Amsterdam vertrokken toen per dag on-
geveer honderd trekschuiten in allerlei
richtingen. Tussen Leiden en Den Haag
bestond een geregelde uurdienst. Van
Amsterdam naar Utrecht v.v. kon men
kiezen uit de normale trekschuit of de
doorjager, een sneldienst (ook wel ‘schiet-
schuit’ genoemd). Een trekschuit kon
plaats bieden aan wel dertig passagiers,
die droog konden zitten in de roef. 
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Er was een ruimte voor het gewone volk
en een kamer voor hen, die iets meer be-
taalden.

Schetsboek
Onderweg genoten de passagiers van de
lommerrijke buitenplaatsen en de na-
tuur. In het eerder genoemde reisgidsje
van John Murray wordt de Engelsen aan-
geraden vooral te letten op de grote vel-
den watergentiaan en moeraskruis-
kruid 5), die in zijn eigen land zeldzaam
waren.

Een beroemde Engelse toerist was schil-
der William Turner. Hij moest de prakti-
sche gegevens van Murray ontberen en
zijn eigen weg vinden, want hij reisde in
1817 en 1825 door Nederland,  ruim 10
jaar voordat het gidsje verscheen.
Onderweg maakte hij op een bijzondere

manier aantekeningen. Nederlandse uit-
drukkingen, prijzen van voedsel en het
tarief van de trekschuit heeft hij gekrab-
beld tussen kleine schetsjes, snelle teke-
ningen waarin hij alles wat hem onder-
weg opviel noteerde. Aan de hand van
zijn schetsboekjes kunnen we hem ver-
gezellen op zijn tochten door de Lage
landen. Voor de uitvinding van de foto-
grafie maakten gegoede burgers op reis
wel vaker tekeningen of aquarellen.
Meestal waren dat keurige landschap-
pen en gebouwen. Maar Turner noteerde
het dagelijks leven.

Joseph Mallord William Turner (1775 -
1851) was een Engelse romantische
kunstschilder, die vooral landschappen
en schepen schilderde. Turner ging al op
15-jarige leeftijd naar de Royal Academy
of Art. Hij wordt over het algemeen ge-
zien als de ‘schilder van het licht’. Hoewel
hij vooral bekend is om zijn olieverf-
schilderijen van zeer grote afmetingen,
ziet men hem ook als een van de grond-
leggers van de Engelse aquarelkunst. 

Turner reisde veel in Europa, onderweg
tekende hij alles wat hij dacht te kunnen
gebruiken in een schilderij en al het an-
dere wat zijn belangstelling trok: boten
en gevels, maar ook een kindermeisje,
een turfschuit, potten en pannen en de-
tails van de Hollandse kleding. Met pot-
lood maakte hij zijn schetsjes en aante-
keningen in boekjes van zo’n 15 bij 10
cm. In totaal zijn 300 boekjes bewaard
gebleven, met meer dan 600 schetsen.6)

Veel afbeeldingen van steden en sche-
pen, die hij zo vastlegde zijn terug te vin-
den in zijn latere olieverfschilderijen.7)

De Hollanders, die hem bezig zagen,
konden niet vermoeden dat hij een van
de beroemdste schilders van de 19de

eeuw zou worden. Voor de Engelsen is
Turner zoiets als bij ons Van Gogh.8)

Loenersloot
Op weg van Amsterdam naar Utrecht
kwam Turner in 1817 en 1825 over de
Angstel en de Vecht. Tussen zijn notities
vinden we de namen Abcough (Abcoude),
Lenooth (Loenersloot) en Newsluis (Nieu-
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William Turner, geschetst
door zijn collega 

Charles Martin in 1844 
(coll. Tate Gallerie).



wersluis). De route van Turner is op de
opeenvolgende tekeningen van 1817
goed te volgen. Na vertrek uit
Amsterdam tekent hij het transport van
houtvlotten op de Amstel, de trekschui-
ten en passagiers. Daarna een kerktoren,
sterk lijkend op die van Abcoude en hij
schreef ‘Abcough’ bij vier schetsjes van
een ruïne.9) Als we deze schetsjes verge-
lijken met de prenten die van Slot
Abcoude bekend zijn, is de overeen-
komst duidelijk.10)

Verderop tekende hij twee molens. Bij
een andere tekening, die hij in 1825
maakte, schreef Turner Lenooth.11) Dat is
waarschijnlijk wat hij had verstaan toen
hij vroeg op welke pleisterplaats werd
gestopt. Turner schetste op dit blaadje
tweemaal de rivier en een boot met in de
verte het silhouet van Amsterdam. Bij
aankomst bij de pleisterplaats Loener-
sloot zagen Turner en zijn medereizi-
gers de herberg tegenover het kasteel en
het tolhuis bij de brug. Volgens de kada-
strale atlas was dat in 1832 het logement
op de hoek van de Straatweg, het huidi-
ge Slotlaan nummer 1.12) Even verderop
langs de Angstel was voor de plaatselijke
bevolking nog een gelegenheid iets te
drinken. Ze schoven aan bij de tapper 13)

in buurtschap ’t Zwaantje, waar nu de
brug over de Angstel is.14)

Een van de herbergiers in Loenersloot
komt voor in de kroniek van Lambert
Lustigh.15) Daarin wordt verteld over vier
afgedankte en hongerige Zwitserse sol-
daten 16), die begin 18de eeuw te voet van
Utrecht naar Amsterdam trokken. Ze
aten wortelen, die ze bij een sloot von-
den. Direct werd één van de vier onwel.
Bij een herberg in Loenersloot vroeg de
zieke man als medicijn een beetje jene-
ver. Het mocht niet baten. Ondanks hulp
van de plaatselijke medicijnmeester
stierven ze alle vier binnen korte tijd.

Nieuwersluis
De meeste passagiers van de trekschuit
zullen na de stop Loenersloot wel in goe-
de gezondheid de reis richting Nieuwer-
sluis hebben hervat, waar de schotel ge-

bakken paling hen wachtte. Turner te-
kende onderweg een boot, een rij kleine
scheepjes en een ploeg met vier paarden.
Daarbij staat duidelijk Newsluis geschre-
ven.17)

Nieuwersluis lag, volgens het aardrijks-
kundig woordenboek “in een bij uitstek
aangename streek, wegens de menigvuldige
lustplaatsen, die men aldaar , aan beiden de
zijden, tot aan Loenen en Breukelen vindt,
wordende, ter oorzake van het betooverend
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in een bootje door 
William Turner, 1825 
(coll. Tate Gallerie
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Tekening die Turner
maakte bij Nieuwersluis.
Bovenin staat /Newsluis
/geschreven, onderaan /
Ploughing with 4 horses.

/De tekst in het midden bij
de twee figuurtjes op de
rij bootjes is moeilijk te

ontcijferen.Waarschijnlijk
gaat het om 'vissen met

de zegen'. Dit is een
staand net dat verzwaard

werd met stenen.
Vervolgens werd het net
met mankracht aan twee
kanten ingehaald, het ze-

gentrekken. Met zo’n tien-
tallen meters groot net

werd heel rustig en gedul-
dig vaak een grote vangst

binnen gehaald.

schoon der wandeldreven aan den weg en der
gezigten langs de Vecht, zeer veel, door de in-
woners van Amsterdam en Utrecht, in den zo-
mertijd, bezocht”.18)

De pleisterplaats bij de sluis in de
Nieuwe Wetering stond op dezelfde plek
als de herberg, die in de 20ste eeuw ‘De
Kampioen’ heette, nu ‘Het Stoute Soldaatje’.
Het dorp zelf was echter in 1817 een heel
ander Nieuwersluis dan nu. Sinds 1673
was Nieuwersluis een groot gebastio-
neerd fort, dat beide Vechtoevers besloeg
en deel uitmaakte van de Oude Holland-
se Waterlinie. Aan Fort Nieuwersluis zo-
als we dat nu kennen werd pas begon-
nen rond 1850. 

Het tolhuisje stond bij het voormalige
Gemeenlandshuis. Dit gebouw bij de
brug is in 1703 als zodanig in gebruik ge-
nomen en was eigendom van de Heren
Commissarissen van het Zand- en Jaag-
pad. Ook het Waterschap oefende van

hieruit zijn bestuurstaak uit. De wapens
van Amsterdam en Utrecht aan de gevel
herinneren eraan dat afgevaardigden
van de stad Amsterdam en de provincie
Utrecht er vergaderden.19) In de 17de

eeuw lag de brug over de Vecht aan de
zuidkant van het Gemeenlandshuis en
kwam uit in de huidige achtertuin. Later
werd de brug verlegd naar de Loenense
kant waar tol geheven werd.

Jagersstal
Op dit verkeersknooppunt vestigden
zich natuurlijk allerlei neringdoenden.
In 1830 staan in Nieuwersluis onder an-
dere geregistreerd broodbakker Jacob
Post, tapper Johannes van Bork, wagen-
maker Jan de Rooij, winkelier Teunis de
Rooij, timmerman Hendrik de Rooij,
schoenmaker Jan van Doorn, en smid
Hendrik Brinkman.20) Er zijn verder vijf
gezinnen met als beroep ‘vrachtjager’,
mannen die zich met een paard ver-
huurden om de schuiten te  trekken. Die
paarden moesten gestald worden in de
jagersstal aan het jaagpad, het huidige
Stationsweg 14, en op 13 april 1831 ont-
stond er brand in die stal. Burgemeester
Joh. Sanderson van Loenen schreef de
volgende dag aan de Staatsraad
Gouverneur 21): “Ik heb de eer U kennis te
geven dat gisterenavond omstreeks half acht
ure aan de Nieuwer Sluis onder deze gemeen-
te brand ontdekt werd op den zolder en in het
hooi van eenen jagersstal, in gebruik van
Daniel en Wouter Toppers, welke brand alras
den stal verteerd hebbende oversloeg op een
duivenhok en eene schutting en op de kap van
een vierroeden berg, opgestapeld met drooge
takkebosjes. Door spoedige hulp en ijver van
de inwoners der Nieuwersluis en van de heren
Willem Pieter Pook van Baggen 22) en Jan van
den Andel 23), welke zich toevallig aldaar be-
vonden, en door het in werking brengen van
de aangebragte brandspuiten van Nieuwer-
sluis, van Loenen, van Breukelen St Pieters en
van Oudover, terwijl ook de brandspuiten van
Vreeland en van Breukelen Nijenrode's tot
blussing gereed stonden, is men gelukkig den
brand spoedig meester geworden, welke bij
eenen tragen bijstand en bij winderig weer al-
lernoodlottigst had kunnen worden voor de
daarbij staande gebouwen en brandstoffen.”
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Tolgaarder
De herbergier van de pleisterplaats was
ook pachter van het tol en dit was een lu-
cratieve onderneming. De tollen werden
steeds voor een periode van vier jaar ge-
pacht. In de 17de eeuw was een van die
welvarende pachters Abraham van
Dorssen 24), de schout van Loenen (dit
ambt is vergelijkbaar met de huidige bur-
gemeester). Hij was de herbergier in
Nieuwersluis en mocht ook tol, of gabel-
len 25), heffen van personen en schepen
die de Pleijsterplaetse annex tolhuis pas-
seerden over de weg en de rivier. In een
“Appointement” van de Heeren Gedepu-
teerden van de Staten van Utrecht van 22
september 1686 wordt duidelijk gemaakt
dat “alle passagiers, ’t zij deselve in ordinaire
beurt- ofte vrachtschuijten, ofte in andere
scheepen, of schuijten alhier niet t’huijs hoor-
ende, worden gevoert, het passagiegeld sullen
betalen, als van ouds”.26) Voorts werd veror-
donneerd dat de pleisterende schippers
hun passagiers duidelijk moesten maken
dat zij verteringen in de Pleysterplaetse
van Abraham van Dorssen moesten ge-
bruiken. Abraham kreeg wel de verplich-
ting ‘ een suffisante valbrugge over de weterin-
ge te leggen’ en de wegen te onderhouden.
Abraham liet op eigen kosten ook een
brug over de Vecht bouwen en onderhield
de jaagpaden zelfs tot aan Ouderkerk aan
de Amstel. Daar had zijn schoonzuster de
weduwe Thieleman van Dorssen het tol
van de Voetangel gepacht.27) 

Teloorgang
In de loop van de 19de eeuw eindigden de
gouden tijden voor de tolgaarders en
ook de schippers en jagers raakten hun
werk kwijt met de komst van trein en
stoomboot. Daarbij zullen zeker mensen
zijn geweest die zonder spijt hun ‘gareel’
aflegden. Voor de schippers en hun
knechten was het ondanks de zo ge-
roemde regelmaat van de trekschuit,
een onzeker bestaan geweest. In de win-
ter waren de rivieren en kanalen vaak
dichtgevroren en kon er niet gevaren
worden. Dat betekende dat de schippers
zonder inkomen zaten, tenzij ze als voer-
man de passagiers met een koets ver-
voerden.

De teloorgang van de trekschuiten be-
gon al in het eerste kwart van de 19de

eeuw, toen ze een deel van hun vracht
kwijtraakten. Een beurtschipper ver-
voerde niet alleen passagiers en goede-
ren. Hij zorgde ook voor de postbezor-
ging. De schippers hadden de reputatie
zeer betrouwbaar te zijn.28) Die taak ver-
viel met de aanleg van een wegennet
door Napoleon. De Amsterdamse
Straatweg is daar een voorbeeld van. Met
de betere wegen werd het lonend om een
netwerk van postkoetsen op te zetten,
zoals Van Gend & Loos. Nadat in 1817
over het gehele land een net van dage-
lijkse postritten werd ingevoerd, liep de
verzending van brieven per trekschuit
terug.

Voor de trekschuit op de route
Amsterdam-Utrecht via de Angstel was
er nog een andere bedreiging. Vanaf
1821 werd de Keulse Vaart aangelegd.29)

In 1825 werd deze kortere verbinding
tussen Amsterdam en Utrecht in ge-
bruik genomen en de route via de
Angstel was alleen nog van belang voor
plaatselijk vervoer en kleine boten.

Maar het was de aanleg van de spoorwe-
gen die de trekschuit echt de das om
deed. Halverwege de 19de eeuw nam de
trein het grootste deel van het personen
en vrachtvervoer over. Op het traject
Amsterdam-Utrecht werd de spoorlijn
vanaf 1843 aangelegd en alle dorpen aan
de oude ‘trekvaart-route’ kregen een sta-
tion, met uitzondering van Baambrugge
en Ouderkerk.

Stoomslepers
In Almanakken voor de provincie
Utrecht is te vinden dat van 1817 tot
1847 per dag drie trekschuiten naar
Amsterdam varen, plus elke dag een
schietschuit 30) met twee paarden. Vanaf
1848 tot 1860 vertrekt er nog slechts een
volksschuit per dag. De ooit zo geroem-
de trekschuit is dan gedegradeerd tot
‘volksschuit’. Dat wil zeggen de minste
vorm van personenvervoer, goedkoper
dan een treinkaartje derde klasse.
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In 1859 wordt voor de eerste keer in de al-
manak de dienstregeling vermeld van de
stoomboot Amsterdam-Den Bosch. Deze
ging via Weesp en deed dus wel Loenen
aan maar niet meer Loenersloot en
Abcoude. Vanaf 1860 worden nog slechts
(vracht)schuit en stoomboot vermeld. De
benaming volksschuit is dan helemaal
vervallen. Blijkbaar was er geen person-
envervoer meer voor de beurtschipper
met een trekschuit. Men pakte liever de
trein of de stoomboot.31)

Toch passeerden nog wel vrachtschepen
met paarden bij de tollen, maar ook dat
liep af: de stoomboot op de Vecht kreeg
in 1878 gezelschap van stoomslepers. In
dat jaar was Willem Boon pachter van de
tol in Nieuwersluis. Hij diende een re-
quest in, vier maanden nadat de eerste
stoomsleper was gaan varen van Utrecht
naar Weesp. Daarin vroeg hij om een
schadevergoeding wegens de verminder-
de opbrengst van de tollen. Tol werd be-
taald per passerend paard plus schip en
de stoomslepers waren vrijgesteld van
tol. Er voeren inmiddels vier boten en
een tweede stoomsleepdienst zou eerst-
daags beginnen. “Dat hierdoor de Jagerij
langs de Vecht, eene gevoelige slag heeft on-
dervonden en dagelijks al meer ondervindt,
daar de stoomslepers treinen van 6 à 7, ja
soms van 9 schepen achter zich voeren”.32) Ook
kleinere schepen, die vroeger vanaf
Nieuwersluis de binnenvaart langs de

Angstel volgden, lieten zich nu tot
Weesp slepen. Boon stond bekend ‘als een
eerlijk en braaf ingezetene’ en besloten
werd hem een billijke schadevergoeding
te geven. Wat niet wegnam dat Boon
toch op termijn naar een andere bron
van inkomsten moest gaan omkijken. De
jagerij kwam niet meer terug en de
scheepvaart werd steeds grootschaliger. 

Kwiek
De jagers en schippers waren met hun
gezinnen eeuwenlang afhankelijk van
de trekvaart. Daarbij hebben ze het niet
makkelijk gehad. John Dehe schreef in
2005 over de organisatie van de trek-
vaart in Noord Holland, met de nadruk
op het wel en wee van de schippers. Als
rode draad lopen de zorgen om hun in-
komsten door zijn verhaal. Hoewel er in
het begin voldoende reizigers waren, lie-
pen de kosten van ‘een duur gekocht veer’
en onderhoud hoog op. Een ‘slaafsch en
ongezond bedrijf’ was de verzuchting van
deze schippers.

In de Engelse reisgids uit 1838 is te lezen
dat er langs de Vecht ook wel ‘jagers’ met
arbeidsvreugde waren. Bij nadering van
de stad Utrecht was het jaagpad niet
overal even goed begaanbaar. De huizen
langs het Zandpad stonden dicht aan
het water en het pad werd te smal voor
een paard. De paardenkracht werd ge-
ruild voor een op het eerste gezicht niet

zo geschikte plaatsvervang-
ster: een oude vrouw. Ze
blijkt echter de boot voort
te trekken tot in het cen-
trum van de stad: ‘opgewekt,
zonder veel moeite en met
kwieke tred’.

Mieke Kennis
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Gedeputeerde Staten van

Utrecht met regels voor
trekschuitpassagiers,

1686.



NOTEN:
1. Letterlijk staat er: “Nieuwersluis: Passengers by the

trekschuit are here invited to purchase a plateful of
fried eels, which are very well cooked at the inn, and
deserve to be recommended to the notice of the
gourmand”.

2. De titel van de reisgids luidt:  A hand-book for travel-
lers on the continent: being a guide through Holland,
Belgium, Prussia and Northern Germany. In zijn ge-
heel te lezen op internet (books.google.nl)

3. Omstreeks 1448 werd de Nieuwe Wetering bij
Nieuwersluis gegraven: zie Vechtkroniek nummer 18
(mei 2003), 3-6. Zie ook het artikel ‘Landgoed
Hofstede-Sterreschans’ in deze aflevering.

4. Zie hiervoor: John Dehé, “Een slaafsch en ongezond
bedrijf": de geschiedenis van het openbaar vervoer in
Waterland, 1630-1880 , Uitgeverij Verloren  2005. 

5. John Murray noemt deze planten in zijn reisgids de
Menyanthes nymphceoides en Senecio paludosus. 

6. Alle boekjes zijn pagina voor pagina door te bladeren
op de website van de Tate Collection:
www.tate.org.nl; zoekterm: turner sketchbooks. In
de National Gallery in Londen is momenteel –tot 12
juni- een tentoonstelling over Turner te zien.

7. Deze zijn uitgebreid beschreven door Fred G. H.
Bachrach in Turner’s Holland, 1994 (ISBN 1 85437
140 1).

8. Turner liet een groot fortuin na, dat hij bestemd had
om "decaying artists" oftewel noodlijdende kunste-
naars, te ondersteunen. Zijn collectie schilderijen ver-
viel aan de Britse overheid, en hij wilde dat er een
speciale galerie zou worden gebouwd om deze op te
hangen. Dit kwam er echter niet van, vanwege een
ruzie tussen zijn erfgenamen over de rechtsgeldig-
heid van zijn testament. Twintig jaar na zijn dood wer-
den de schilderijen overgedragen aan het British
Museum. Deze collectie, die bestaat uit 300 olieverf-
schilderijen en rond 30.000 schetsen en aquarellen,
waaronder 300 schetsboeken, zijn momenteel on-
derdeel van de Tate Collection.

9. Dort Sketchbook 1817, afbeeldingen D13110 t/m
D13120, Finberg number: CLXII 63 a.

10. De ruïne van Slot Abcoude lag 1 km ten zuiden van
Abcoude in de Slotpolder. 

11. Holland Sketchbook 1825, afb. nr. D19072, Finberg
number: CCXIV 118.

12. In 1832 was Theodorus Galesloot, logementhouder,
eigenaar, kadastrale aanduiding A 29/35.

13. In 1832 was Johannes Walbeek daar tapper. Kad.
Atlas: sectie A nummer 68. Hij was ook eigenaar van
flinke percelen weiland langs de Angstel.

14. Dort Sketchbook, afbeelding D13116, Finberg num-
ber: CLXII 63 a.

15. Lambert Rijckxz. Lustigh (Huizen 18 april 1656-
Huizen 18 december 1727), landbouwer en schepen
te Huizen. Lustigh had belangstelling voor geschie-
denis van het Gooi. Hij werd bekend door zijn dag-
boek en aantekeningen van gebeurtenissen in
Gooiland, zowel eigen waarnemingen als wat hem ter
ore is gekomen, vooral over ziekte en dood van het
vee, en de geneesmiddelen daartegen.

16. De Oranje Stadhouders, (en ook nog Koning Willem
I), hadden een soort vreemdelingenlegioen. Zo’n
huurleger kon vooral worden ingezet bij binnenland-
se rellen of opstanden. Bij werkelijke aanvallen en in-

vallen op Nederlands grondgebied bleek het huurle-
ger zeer onbetrouwbaar te zijn. Was het geld op of
waren ze overbodig, dan werden ze afgedankt. De al-
lerbeste huursoldaten waren de Zwitsers. Het
spreekwoord zegt: ‘Geen geld, geen Zwitsers’.

17. Dort Sketchbook 1817, afbeelding D13116, Finberg
number CLXII 63a, Ploughing with Four Horses.

18. A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der
Nederlanden 1845

19. Op prenten van rond 1800 zijn deze wapens nog niet
aanwezig.

20. Register van ingezetenen van Loenen 1830.
21. Utrechts Archief, Toegang 79, inv. nr. 5771/16 (met

dank aan W.Timmer, Abcoude).
22. Van 1827 - 1837 was deze Willem Pieter Pook van

Baggen eigenaar van de buitenplaats Nieuwerhoek
en het terrein van het verdwenen buiten Beereveld. In
1811 werd Beereveld gekocht door zijn vader
Abraham Pook van Baggen, bonthandelaar te
Amsterdam en eigenaar van plantages in Demerary.
Hij woonde zomers zelf op zijn buiten Langge-
wenscht op Oud Over (Loosdrecht). Hij liet de buiten-
plaats Beereveld afbreken. Het terrein werd als wei-
land in gebruik genomen waarbij de vijvers nog ble-
ven bestaan. In 1828 heeft zijn zoon Willem Pieter
Pook van Baggen de grond laten egaliseren en de vij-
vers gedempt. Nicolaas Jan Pook van Baggen was
van 1835-1846 de eigenaar van Rupelmonde.

23. Gemeentesecretaris van Vreeland.
24. Abraham van Dorssen trouwde 10 juni 1660 in

Vreeland met Neeltje Roelen van Meerwijck, geboren
in Loenen. Zijn achternaam is afkomstig van de ne-
derzetting ‘Dorssen’, die in de 7de/8ste eeuw op de
plek van het huidige Vreeland lag.

25. Dat waren de heffingen op goederen die de tol pas-
seerden, zoals op bier, turf, voedsel, etc.,  waarvoor
men per vat, mud of wat voor inhoudsmaat dan ook
een vastgesteld bedrag aan gabelle = tol moest be-
talen.

26. Genealogisch onderzoek P. van Dorssen. 2009.
27. Abraham werd opgevolgd door zijn zoon Jacob, die

tot 1719 ‘tollenaar’ was in Nieuwersluis.
28. ‘De Veerschipper’, in: Hildebrand (Nicolaas Beets),

Camera Obscura, circa 1840: “Ook een mondelinge
boodschap, een onverzegelde brief, een grote som
gelds, of een kostbaar meubel kwam ongeschonden
aan.”

29.Voor die tijd werd voornamelijk gebruik gemaakt van
bestaande waterwegen. De vaarroute volgde achter-
eenvolgens de Amstel, Weespertrekvaart, Gaasp,
Smal Weesp, Vecht, de Utrechtse Stadsbuitengracht
en de Vaartsche Rijn. De wateren werden verbreed en
verdiept. Bestaande sluizen werden vernieuwd en de
bruggen beweegbaar gemaakt. Na enkele decennia
voldeed de Keulse Vaart al niet meer. In 1881 werd
met de aanleg van het Merwedekanaal begonnen

30. De aanlegplaats in Utrecht van de schietschuiten
naar Amsterdam was volgens de Almanak van 1817
“Tusschen de Vie- en Jacobibrug voor ’t Wet.”

31. Tot in de 20ste eeuw werd personenvervoer tussen de
Vechtdorpen verzorgd door een stoombootje.

32. Zie hiervoor: Vechtkroniek nummer 21 (november
2004), pag.13.
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