
 

 
De geschiedenis van de aanleg van wagenwegen en trekvaarten in Waterland. 
 
L. Appel 



Kent gij deze mensen, die dit presteerden? 
Ze hadden allen een vleug van schranderheid, 
 ze waren vernuftig en hun konen waren 
 rood en ze waren ieder een persoonlijkheid 
 met stevige voeten vastgehecht aan de aarde.  
Ze waren afzonderlijk in alles, het waren individuen,  
die zich verzetten en even intens was de kracht  
van hun strijd met ´t water. 
 
Vrij naar P.H. Ritter Jr a 1921 

 
Heeft u zich wel eens afgevraagd wanneer u per auto ons Waterland binnenreed vanuit Amsterdam door de IJ-tunnel of vanuit 
´t Gooi door de Zeeburgertunnel en bij het Schouw eenvoudig kon kiezen in welke richting u wilde gaan, hoe dit er allemaal 
vroeger uitzag? 
"Vroeger" daar bedoel ik dan mee zo´n vier eeuwen geleden. 
Waterland was in die tijd een gebied vol meren en plassen en had een drassige bodem, alleen de dijken beschermden de 
bewoners tegen nog meer wateroverlast. 
De vraag doemt dan op of er omstreeks 1600 al wegen waren aangelegd of trekvaarten waren gegraven zodat men zich met 
een voertuig of boot wat gemakkelijker en doelgericht kon verplaatsen. 
 

Bronnen? 
Om te weten of er meer bekend was over de toenmalige situatie ben ik te rade gegaan bij de oudere schrijvers over Waterland 
en vond van W. v. Engelenburg (schrijver van de geschiedenis van Broek in Waterland) ´n artikel in de Provincie  Noord. 
Hollandse Courant van 1929 "Over het verkeer in Waterland" (afkomstig uit de rijke verzameling van de heer Hoek te 
Monnickendam) 
v. E. schrijft daarin, dat op 23 maart 1594 de burgemeesters van Broek met die van Monnickendam waren overeengekomen 
een brug te maken over ´t water bij Saentjes (over de Zuijder IJe) en tevens vanaf deze brug een afgeschoten voetpad aan te 
leggen in zuidelijke richting tot de Sunderdorper gouw (´n dijkje) toe. 
Het pad zou 21 voet (dus plm 6 mtr) breed moeten worden en hij vervolgt:  "Zo kwam de gewenste verbinding gereed tussen 
de weg, die regelrecht naar het Buiksloterveer op Amsterdam voerde en de wagenweg, die van Broek in noordelijke richting 
naar Monnickendam - Edam liep". 
Echter of die weg er toen al was is voor mij zeer de vraag, trouwens er is hier (in 1594) sprake van een aan te leggen voetpad. 
Ook v. E. is kennelijk tot die conclusie gekomen en hij vervolgt dat men hieruit zou kunnen opmaken dat deze brug (de Lange 
brug) oorspronkelijk een loopbrug is geweest. 
Van deze mening komt hij terug als hij ontdekt, dat op 10 juni 1615 de voogden van "de tweehonderd deijmt" (zo heette het 
stuk land waardoor de nieuwe weg was aangelegd) klagen, dat haar gouw vernield werd door "de waeghens, die deselve 
daeghelijks berijden" zodat deze ´s winters onbegaanbaar wordt. 
Vervolgens haalt v. E. de kaart erbij "geteeckent door mr S.N. Boonacker in 1628." Uit deze "Caarte van de Buijcksloter, 
Broecker en de Belmer Meeren in Waterlandt" blijkt dat de verkeersweg die van Amsterdam (over Nieuwendam en Sunderdorp) 
naar Broek en Monnickendam liep "de Wagenwech" was. De reizigers bereikten komend uit ´t zuiden over de Langebrug het 
Zuideinde. 
v. E. komt daarom tot de slotsom: "Omstreeks 1600 is er dus in Waterland een goed onderhouden verkeersweg, waarover een 
dagelijkse wagendienst werd geëxploiteerd. Bijzonderheden over dit vervoermiddel zijn hem niet bekend, doch hij kan zich 
voorstellen dat daarvan gebruik gemaakt werd voor het vervoer van personen en goederen". 

 
 



´n Voetpad. 

Uit een onderzoek blijkt dat er omstreeks 1600 nog geen wagenweg aanwezig was en dat er inderdaad alleen maar 
sprake was van een voetpad, dat vanaf de Langebrug werd aangelegd. Er wordt wel over gesproken om ´n wagenweg 
aan te leggen. De eerste keer gebeurt dat op 7 maart 1593. Dan wordt ´n gezamenlijk besluit genomen door 
burgemeesters en de vroedschap van Monnickendam om Jan Brasscher toestemming te geven om met de 
burgemeesters "ter dagvaart" te reizen en die van Edam te verzoeken een wagenweg te maken van Edam naar 
Monnickendam en van Monnickendam naar de Hogedijk (tegenover Amsterdam). 
Reeds op 24 maart van ´t zelfde jaar wordt besloten, dat de burgemeesters ook zullen spreken met die van Hoorn, Enkhuizen 
en Medemblik betreffende de wagenweg en hoe men dit ´t best zal kunnen aanpakken. 
 
Maar vóór 1600 wordt er niets meer over de uitvoering van ´t plan geschreven. 
Op 11 december 1593 is door burgemeesters van Monnickendam toestemming verleend "om die van Broeck te hulpe te comen 
een bregge te maecken, so dat die van Broeck kunnen gaen op de Sunderdorper gou". 
Dit moet wel ´t ontstaan zijn geweest van de Langebrug. 
Op 20 februari 1594 overleggen deze burgervaderen zelfs om  

"´t lant tot de voetwech van Broeck tot aen de Sunderdorper gou te coopen ende soe de eijgenaers van de landen daertoe 
niet en cunnen verstaen (dus weigeren) daerop octroije mogen versoucken" (toestemming vragen om ´t land af te nemen 
tegen een getaxeerde vergoeding). 

Op 28 februari 1597 delen Jan Jacobsz., Schout en de schepenen van Broek, Pieter Cornelisz. en Claes Claesz., mede dat voor 
hen is verschenen "Lijsbet Jansdr wede wijlen Dirck Claesz., onse buerinne, geassist. met Jan Dircksz. haer outste soon ende 
voogt , die bekende vercocht te hebben aan de burgemrs en raden van Monnickendam eenen vrijen euwigen overganck of 
voetwech vande brug over de Dije tot Broeck tot aen ´t heck van de wech naer Sunderdorp. In de breete van seven voeten  (dus 
plm twee mtr, wat heel wat beter past bij ´n voetpad.) 
De overgang zal ten westen van de hofstede lopen en gebeurt op voorwaarde dat de grond ervan met de vruchten, die daarop 
groeien eigendom zullen blijven van Lijsbeth Jans en haar erven. 
Dus de Langebrug was inmiddels gebouwd. 
 
Tussen de jaren  1595 en 1609 laten de resolutieboeken ons in de steek. (hierin worden de besluiten opgetekend die door 
vroedschappen en burgemeesters werden genomen.) 
In een journaal, waarin overeenkomsten en contracten worden geregistreerd, vinden we op 8 mei 1605 de mededeling, dat de 
stad Monnickendam enige jaren geleden van Jonge Jan Nannesz. van Broeck cum socijs (met deelgenoten) 134 roeden en 32 
voeten gekocht heeft uit een stuk land genaamd Brant Werffcamp ten behoeve van de nieuwe gemaakte weg van Broek naar 
de Sunderdorper gou. 
 

Een wagenweg. 
In het voorjaar van 1608 blijkt dat er nog steeds sprake is van een voetpad, want op verzoek van Sijmon Jacobsz. Groot, Jacob 
Jacobsz. Brasker en Bouwen Heijnsz. (allen van Edam) wordt aan de burgemeesters en regeerders van de steden 
Monnickendam en Edam aangeboden onder bepaalde voorwaarden een wagenweg door de landen van Waterland tot de 
Hogedijk tegenover Amsterdam op hun kosten te maken. 
De stedelijke regeringen ging dit echter te ver en zij willen ´t initiatief niet uit handen geven. Daarom werd op 25 juli 1608 met 
genoemde participanten een overeenkomst gesloten (zie hiernaast) om dit samen uit te voeren en werd bepaald wie de kosten 
zou dragen en hoe de eventuele opbrengsten verdeeld zouden worden. 
 
De burgemeesters en regeerders van Edam (aan wie het verzoekschrift van de participanten was gericht) beloven een 
geschikte wagenweg te maken van de Zedde af recht door ´t land van Catwoude tot aan de Lagedijk (de noordelijke bedijking 
langs ´t Stinkevuil) corresponderende met de opgang van de Nieuwendam (aangelegd door Hertog Albrecht in ´t Stinkevuil 
tegen dijkdoorbraak van de binnenmeren) even buiten de Noorderpoort van Monnickendam. Deze wagenweg daarna te 
onderhouden en de bruggen te bouwen, die daarvoor nodig zullen zijn, geheel op eigen kosten. 
Terwijl zij tevens een stevige brug zullen bouwen en met ´n behoorlijke hoogte en wijdte om met schepen door te varen over 
de Deeck (de Dijksbrug) als ook een brug of schouw (overzetplaats) te maken om van Broek op de Sunderdorper gouw te 
komen. Verder zullen wij ervoor zorgen dat de gouw strekkende van Broek af door Sunderdorp en tot de Hogedijk niet alleen 
verhoogd, maar ook verbreed wordt. 
 
Daarentegen hebben de burgemeesters en regeerders van Monnickendam aangenomen een geschikte wagenweg te maken 
ten zuiden van Monnickendam en deze verder op hun kosten te onderhouden en het aardewerk voor de deexbrugge te 
verrichten. De opbrengsten van de wagenweg zullen voor 3/4 parten naar de burgemeesters en regeerders van de stad Edam 
en de participanten gaan, terwijl de burgemeesters en regeerders van Monnickendam 1/4 part daarvan zullen ontvangen. 



 

 



 
Deze acte is in 2-voud aanwezig op het Streekarchief Waterland in Purmerend. De twee acten zijn in verschillend handschrift 
geschreven en te vinden onder nr 827 van het Monnickendams archief. 
De een is gezegeld met ´t wapen van Edam en getekend door K.H. Loen, secretaris van Edam, terwijl de andere acte door Frans 
Dircksz. Pont, burgemeester van Edam en twee van de participanten, genaamd Sijmon Jacobsz. Groot en Jacob Jacobsz. 
Brasker, getekend werd. Ik vermoed, dat in ´t Edamse gemeentearchief ´n dergelijke acte te vinden is, die door de 
Monnickendammer burgemeesters is getekend. 
 

Toch weer de Lange brug. 
´t Valt op dat in voorgaande acte toch weer gesproken wordt over een te bouwen brug of een te maken schouw, waarmee 
men van Broek op de Sunderdorper gouw kan komen. 
Ik heb de heer J.W. Niemeijer (oud bestuurslid van de Ver. Oud Broek in Waterland) hierover benaderd en deze was zo 
vriendelijk mij ´n afschrift te sturen van het artikel "Bij de wieg van de Lange brug" van W. van Engelenburg, dat in oktober 
1972 ter nagedachtenis van de schrijver werd opgenomen in Broeker bijdragen. Jammer genoeg bracht dit geen nieuwe 
gezichtspunten, omdat v. E. niets wist van de hierboven besproken overeenkomst uit 1608. Ik denk wanneer v. E. hiervan op 
de hoogte was geweest, dat hij zijn oorspronkelijke conclusie "dat de Lange brug eerst een loopbrug is geweest" staande had 
gehouden en dat hij ´t met mij eens was geweest dat bij de aanleg van de wagenweg tussen 1608 en 1615 de loopbrug moet 



zijn vervangen door een bredere, waarover zware wagens konden rijden. Een bewijs voor 't bestaan van 't contract van 1608 
levert v. Engelenburg zelf door in zijn artikel te vertellen, dat de weg in 1615 volgens de voogden van "de tweehonderd Deijmt" 
's winters onbegaanbaar was "niettegenstaande Edam aangenomen had de weg te herstellen." Deze verwachting stamde uit 
het contract van 1608. 

 
 

´t Onderhoud van de wagenweg. 
In de kladresoluties van de vroedschap van Monnickendam tussen 1609 en 1616 (G.A. Monnickendam nr 21) vinden we niets 
over de gereedgekomen wagenweg vermeld. 
Pas in 1623 hebben we weer de beschikking over de genomen beslissingen van de raad en dan is ´t meteen raak. 
"Op verzoek van de heren burgemeesteren van Monnickendam wordt op 12 oktober 1623 besloten dat de "Sunderdorpse 
wagenweg" van de Set (Zedde) af tot Nieuwendam voortaan door deze vergadering vanwege (op last van) ´t Gemene Land 
(Waterland?) zal worden onderhouden en geadministreerd. 
Op 3 september 1623 had men in vergadering van burgemeesters en vroedschappen te Monnickendam besloten naar Den 
Haag te gaan om de Staten hun plan voor te leggen om de Belmermeer groot 300 morgen te omdijken, droog te maken en in 
cultuur te brengen. Kennelijk hebben ze tegelijkertijd het onderhoud van de wagenweg ter sprake gebracht. 
 

De droogmaking van de Waterlandse Meren. 

Op 12 augustus 1622 werd met de toedeling van de kavels de drooglegging van de Purmer beëindigd. Het was vlot verlopen 
want de octrooiverlening dateerde van 28 juli 1617. 
Zonder de wegen en sloten konden 149 kavels van 20 morgen worden uitgegeven, dus bijna 3000 morgen omgeven door 6000 
roeden dijk. De regeerders van Monnickendam hadden dit als voorbeeld genomen en wilden de Belmermeer "op naam van de 
stad" dus zelf als bedijkers laten uitvoeren. Reeds op 18 dec. 1623 werd het octrooi tot bedijking verleend. Nu bleek dat de 
burgemeesters en vroedschappen van Broek in Waterland in hun vergadering van 7 dec. 1623 vergunning gevraagd hadden om 
de Broeker - en Buikslotermeer in te polderen. 
Het stadsbestuur van Monnickendam, dat de Waterlandse dorpen tot nu toe niet geïnformeerd had over de plannen, wilde nu 
´n gesprek over een gezamenlijke aanpak en vond de burgemeesters en regenten van Ransdorp, Zuijderwoude en Broek bereid 
om te praten over bedijking van vier Waterlandse meren, de Buijckslooter (in acte Beuckelslooter genoemd), de Broecker, de 
Bleijcker en de Belmermeer. Op 29 januari 1624 vindt een eerste overleg plaats en nog geen drie weken later n.l. op 15 
februari wordt een verdrag in 12 artikelen getekend. Zie hier de wijze waarop men het wilde aanpakken: 
 
Art  1: Samen met de drie voorsz. dorpen zullen de burgemeesters van Monnickendam de hrn Staten om ´n octrooi vragen 
de Buiksloter en de Broekermeer te mogen bedijken, uitmalen en tot land te maken. 
 
Art  2: De burgemeesters van Monnickendam zullen voor de helft in alle morgentalen (grondbelasting) participeren, die 

binnen de ringdijk van de vier meren zijn gelegen. 
 



Art  3: De drie Waterlandse dorpen zullen de wederhelft van de morgentalen genieten. 
 
Art  4: De stad Monnickendam zal drie hoofdingelanden en een heemraad mogen aanstellen. 
 
Art  5: De magistraten van de voorsz. drie dorpen zullen ieder een hoofdingeland en een heemraad mogen aanstellen. 
 
Art  6: De gezamenlijke hoofdingelanden van de stad en de drie dorpen zullen de dijkgraaf, de penningsmr en de secretaris 

mogen kiezen, mits deze drie beambten burgers of inwoners van Monnickendam zijn of worden. 
 
Art  7: Het salaris van de dijkgraaf, heemraden, penningmr en secretaris zal worden vastgesteld door de gezamenlijke 

hoofdingelanden naar ´t aantal uitgebrachte stemmen. 
 
Art  8: Event. schenkingen aan bepaalde instanties zullen door beide partijen worden gedragen. 
 
Art  9: De kosten die reeds betaald zijn en nog uit te geven zullen half om half gedragen worden. 
 
Art 10: De hoofdingelanden zullen verantwoordelijk zijn voor het maken van en op doelmatige diepte houden van de 

ringsloten tot handhaving van de scheepvaart en het koopmanschap. 
 
Art 11: De uitschrijving van vergaderingen van de hoofdparticipanten zal bij stemming van de dijkgraaf en de heemraden 

plaatsvinden, de plaats zal worden vastgesteld zonder onderscheid te maken tussen de stad en de drie dorpen. 
Art 12:  Welke condities en voorwaarden de voorsz. hrn burgemeesteren van stad en dorpen beloven getrouwelijk zonder 

arge of list na te komen. 
 
Aldus getekend in Monnickendam op de 15e februari 1624 door C. Brouwer en Sijmon Petersz. Meijer als burgemeesters van 
Monnickendam. Cornelis Lasmanse gecommitteerde van Ransdorp en Claes Hardijsz burgemeester van Ransdorp. Claes Claesz. 
Groot als burgemeester van Suijderwoude, Frans Jacobsz. Bardis gecommitteerde van Suijderwoude. Claes Simonsz. Verlaen en 
Cornelis Heinisz. Timmerman burgemeesters van Broek en verder getekend door A. van Heuvel, secretaris. 
 

 
 
De vergunning voor het octrooi om de twee resterende meren te mogen inpolderen liet niet lang op zich wachten, reeds op 24 
maart 1624 werd deze verleend. 
De steden Edam en Purmerend hebben echter kans gezien de werkzaamheden, door kleine bedingen te stellen, twee jaren op 
te houden o.a. doordat zij wilden dat de ringsloten een halve voet dieper werden gegraven en voor Edam moest in de Wiltsloot 
een overtoom worden vervangen door ´n sluisje om veerschuiten op Amsterdam gebruik te laten maken van de ringsloten, die 
nu niet meer over de meren zouden kunnen varen, (een overtoom is een dam tussen twee wateren met een ongelijk peil, 
waarover kleine vaartuigen b.v. damschuiten met behulp van rollen en een windas overgehaald werden). 
Deze laatste kwestie werd niet opgelost doordat er al 9 sluizen en 2 duikers in Waterland lagen en het polderbestuur tegen 
uitbreiding van dit aantal was. 
In juli 1626 kon men eindelijk doorgaan met de ontwatering en met de bedijking beginnen. 
Nu maakte ´t Gemeneland van Waterland bezwaar tegen het plan van de bedijkers om rondom de drie grote meren één 
ringdijk te leggen. Ze werden derhalve gedwongen elk van de meren afzonderlijk in te dijken. Dit had tot gevolg dat het 



dijklichaam veel langer moest worden, terwijl al geconstateerd was dat in  tegenstelling tot de voorgaande inpolderingen de 
bodem louter uit veen bestond. 
Om een vergelijking te maken met de Purmer, die 3000 morgen groot was, deze kon men inpolderen met 6000 roeden dijks. 
Om de drie Waterlandse meren, groot slechts 800 morgen, moest een dijk met een lengte van 4800 roeden gelegd worden, 
terwijl men voor de stevigheid van het dijklichaam veel meer grond nodig had, omdat deze zo licht was. 
 

De kosten stegen de pan uit. 
Op 31 juli 1631 (7 jaren na het begin van de werkzaamheden) werd hierover een brief aan de Groot Mog. heren Staten van 
Holland en Westfriesland gezonden en ik vertaal deze zo goed mogelijk uit het toen gebruikte Nederlands: 

"De gezamenlijke bedijkers van de Buiksloter-, Broeker- en Belmermeer in Waterland delen u mede dat zij begonnen zijn 
met genoemde drie meren, tesamen groot omtrent achthonderd morgen, in te polderen. In tegenstelling tot de 
verwachtingen om één ringdijk om de drie meren te mogen leggen moesten de meren elk afzonderlijk worden bedijkt, 
hetgeen betekende dat om de voorsz. 800 morgen 4800 roeden dijk moest worden geslagen. 
De Waterlandse grond (hier "spijse" genoemd) waarvan zij de dijken moeten maken is echter zo licht en opgeblazen 
("bolle") dat hiervoor wel drie tot viermaal zoveel grond verspit ("verdolven") moet worden dan wanneer deze materie vast 
en gebonden is. Hierdoor verzakt de ondergrond van de dijken ook steeds en wordt weggedrukt in de ringsloten. Als de 
bedijkers zich tot taak zouden stellen voorsz. dijken in korte tijd op de vereiste "stijfte en hoochte" te brengen, zouden zij 
nog lange jaren moeten doorwerken om deze behoorlijk stabiel te maken. Vastgesteld werd dat reeds f 475,- per morgen is 
verdijkt en zij hiermee de dijken niet hoger hebben kunnen brengen dan tot 2 à 2 ½ voet, terwijl de kavelsloten tot zesmaal 
tot op 4 ½ voet diep gepland op niet meer dan 3 voeten hebben kunnen houden. 
Tegenover deze ondragelijk lasten hebben de bedijkers tot tevredenheid en voordeel van de stad Monnickendam en ´t 
gehele noorderkwartier eerst de wagenweg van Buiksloot door de Buikslotermeer gemaakt om deze verder door het 
oude land te trekken langs het water de Slochter tot aan de wagenweg die door de Broekermeer loopt naar 
Monnickendam, zodat langs deze weg vanuit alle plaatsen in ´t noorderkwartier naar Amsterdam en ook verder zuid-
waarts en terug met wagens  kan worden gereden en met trekschuiten gevaren. 
Daarom vinden zij dat nu eerst de weg langs de Slochter moet worden aangelegd. Met een breedte van 3 ½ roeden (´n 
roede is 14 voet, dus 13,72 mtr) en een lengte van 325 roeden (of 1275 mtr) zal dit meer dan f 16.000,- gaan kosten, 
zonder de 5 bruggen mee te tellen die over de ringsloten geslagen zullen moeten worden. 
Daarbij komt dan nog ´t onderhoud van de weg, dat noodzakelijk wordt met ´t oog op de gezwollen ("bolle") en sponzige 
("spongiense") materie waaruit de grond bestaat. Gedurende enkele jaren zal deze van tijd tot tijd verzwaard en 
verstevigd ("verstijfd") moeten worden. Op deze manier zal deze weg met de kosten die daaraan kleven wel f 50.000,- 
gaan kosten." 

 

 
Dit document van doortastendheid en volharding van de bedijkers werd geschreven om de opbrengst van de impost 
(belasting) op de tappers-wijnen en -bieren over het gebied van de meren te mogen innen ten behoeve van de wagenweg voor 
een periode van 15 jaren. Nuchter bekeken was dit project een flop. 
De grond was slecht, zowel voor wegenaanleg als voor de landbouw en in vergelijking met de inpoldering van de Purmer veel 
te kostbaar. Het langdurig overleg door inspraak van andere steden en de grote tegenvallers met de bewerking van de grond 
hadden de zaak geheel uit de hand laten lopen. 



Ik denk dat dit nog jarenlang de uitgaven van de betr. stads- en dorpen- financiering heeft beïnvloed. 

Nieuwe mogelijkheden voor 't verkeer. 
Op elke afbeelding betr. de inpoldering van de meren in Noord Holland wordt 1628 vermeld als 't jaar, dat de drie Waterlandse 
meren drooggevallen zijn (o.a. in "Wie water deert" van J.J. Schilstra blz 210). 
Maar "drooggevallen" wil nog niet zeggen, dat ze al bedijkt waren of reeds verkaveld, zoals de kaart van mr S.N. Booonacker 
uit 1628 doet vermoeden. Het betreft hier slechts 'n plan hoe men de polder wilde verdelen door met sloten en wegen de 
kavels aan te geven. 
In maart 1631 heeft het bestuur van Monnickendam enkele arbeiders aangetrokken om de stadslanden in de Belmer- en 
Broekermeer te laten klaarmaken "om de ruijchte van 't riet daeruijt te krijgen" en wil ondertussen proberen 't land te 
verhuren. Uit de acte van 31 juli 1631 blijkt dat de bedijkers reeds een gedeelte van een wagenweg hadden aangelegd. 
 

Met dit project werd in 1629 gestart. 
Op 29 augustus van dat jaar verschijnen bij Peter Ruttens, notaris bij de Hove van Holland binnen Amsterdam Pieter Jacobsz. 
Ketel, burgemeester van Monnickendam en de heren Sijmon Pietersz. Meijer en Pieter Laeckeman de jonge, beide oud-
burgemeesters van deze stad als gecommitteerden ter eenre en 
d'eerzame heren Volchard Nanningsz. van Aijtha en Willem Kemp ingezeten kooplieden van Amsterdam als participanten en 
ingelanden van de drie Waterlandse meren namens de verdere participanten en ingezetenen, welke comparanten verklaarden 
met elkander gecontracteerd te hebben: soo belooven de voorsz.Volchard van Aijtha ende Willem Kemp inde voorsz. qualité 
met den eersten tot gemeene costen vande voorsz. meeren te doen maecken een bequamen wagenwegh langes de Slochter, 
ten minsten derdehalff roeden breed (dus 2 ½ roeden gelijk aan 9.80 mtr), wel breeder maer niet smalder, behalve de sloot van 
een roede breed (3.92 mtr) met de bruggen daertoe behorende soo tot broeck als alle die daer toe noodich sijn, het land te 
koopen ende het werck terstont te voltrecken, midts dat bijde heeren regierders der voorsz. stede Monnickendam, daertoe eens 
vooral datelijcken naerde voltreckinge (afloop) vant werck sal bekosticht ende betaelt worden, een somme van vijftienhondert 
guldens sonder meer ende voordere kosten sullen comen ende moeten gedragen werden tot laste van de voorsz. meeren met 
oock het onderhoud vande voorsz. wech voor nu ende altijd ten eewigendagen." 
 
Men had dus het plan om de oude Sunderdorper wagenweg te verplaatsen en vanuit Broek door twee Waterlandse polders 
naar Amsterdam te laten lopen. De route vanaf Broek zou dan plm 2 km korter worden en door de Broekermeer langs de 
Slochter naar de Buikslotermeer worden geleid naar de Volewijk. 
 

De Sunderdorpers protesteren. 
De Sunderdorpers, die zien aankomen dat het verkeer zich zal gaan verplaatsen, hebben op 20 april 1630 'n request 
gepresenteerd aan de Gecommitteerde raden tot Hoorn, waarin zij verzoeken gemachtigd te worden om "de wech ofte gouw 
van hun dorp af tot aen de Nieuwendam toe te mogen beplancken tot costen van alle degenen, die daer gegouwslaecht 
(aandeel in 't onderhoud van 'n weg waaraan men een perceel heeft liggen) zijn geweest. De stad Monnickendam, die daar een 
aantal aaneen gesloten akkers heeft gekocht om daar de weg aan te leggen ziet zich bedreigd, protesteert hevig en stelt: "dat 
sulcx alleen bij diegene die daervan proffijt genieten becosticht mag werden." 
 

't Zit de Monnickendammers niet mee. 
De dijkgraaf van de meren bericht op 29 september 1630 dat hij een vergadering zal beleggen met de hoofdingelanden om te 
beraadslagen over 't geen die van de Beemster en de Purmer voorhebben namelijk om een weg te maken van Ilpendam af tot 
aan 't Zuideinde van de Broekermeer (het Schouw genaamd). 
Ze begrijpen, dat ook de burgemeesters van Monnickendam op deze bijeenkomst zullen moeten verschijnen, omdat hetgeen 
dat voorgesteld wordt wel eens ten nadele van de stad zal kunnen zijn. 
 
Binnen regeringskringen van Monnickendam ontstaat nu toch een gevoel, dat hun plannen hierdoor doorkruist zullen worden 
en op 8 oktober 1630 wordt besloten om twee burgemeers naar Volchard Nanninghsz. (van Aijtha) te zenden om hem te 
herinneren aan zijn contract met en beloften aan de stad volledig na te komen. 
Ze vragen hem meteen of hij de weg van Monnickendam op Broek de voorkeur zal geven in plaats van de weg die de heren van 
de Beemster en de Purmer voor hebben vanuit Watergang te maken en in ieder geval zijn oorspronkelijke beloften na te 
komen. 
Na lange gesprekken en beraadslagingen aangaande de te maken wagenweg door de hoofdingelanden van Amsterdam, 
Beemster en anderen om deze door Ilpendam te maken tot nadeel van de stad Monnickendam is op 16 maart 1631 
goedgevonden twee burgemeesters en twee vroedschappen naar de hoofdingelanden van Amsterdam te zenden om met 
name Vinck Davelaer ("de stadt toegedaen sijnde") en anderen te vragen wat die van Amsterdam beweegt de weg door 
Ilpendam te maken en niet door Monnickendam. Ook te bespreken wat en hoeveel de stad Monnickendam aan de weg zou 
moeten bijdragen als deze door hun stad zou lopen. 



Een ander aanpak. 
Op tweede paasdag 1631 wordt in de raad van Monnickendam voorgesteld het rapport van de afgevaardigden inzake de 
wagenweg op Amsterdam, vanwege de vele obstakels daarover, te laten lopen ("gevallen"). 
Men wil nu enige lieden uit eigen collegie naar de gecommitteerde raden te Hoorn sturen om over 't zelf aanleggen van wegen 
te spreken met name die van hier naar Broek en de weg naar de Sed (Zedde), over 't aannemen van zulke projecten en een 
event. subsidie daarvoor. 
 
Op 22 juni 1631 blijkt dat de gecommitteerden van de hoofdingelanden van de meren 'n request aan de heren 
gecommitteerde raden te Hoorn hebben gestuurd waarin deze raden verzocht worden zelf de Slochterweg aan te leggen. 
Aangezien het bedoelde request op onrechtmatige wijze om enige ondersteuning vraagt is besloten direct iemand uit 't college 
te Monnickendam naar de hoofdingelanden van Amsterdam te sturen en te verzoeken alsnog aan het contract, met de stad 
gemaakt, te voldoen. 
Op de 28 juni 1631 wordt nogmaals herinnerd aan de resolutie van de 22

e
  juni waar onze gecommitteerden bij de 

hoofdingelanden van Amsterdam hebben aangedrongen om het contract betr de aanleg van de weg langs de Slochter uit te 
voeren en dat zij bij nalatigheid of weigering eerst zullen beginnen met de brug en weg tussen Broek en de Broekerringdijk. 
Op 5 juli 1631 wordt besloten de aanstaande week twee burgemeesters met de vroedschappen Meijer en van Sanen naar 
Hoorn te sturen om de heren gecommitteerden een subsidie voor de weg van Monnickendam naar Broek te vragen.  Evenwel 
wanneer men niet over het vermaken van de weg tot een akkoord kan komen of geen subsidie hiervoor krijgt, dan zullen zij 
hiermee toch doorgaan. 
 

Voor 't eerst over een trekvaart gesproken. 
Om het gevaarlijke Haarlemmermeer te vermijden (denk aan 't scheepskerkhof Schiphol) werd voor de reizigers tussen 
Amsterdam en Haarlem in 1631 besloten een vaart te graven voor het personenvervoer per trekschuit. Wie waren eigenlijk in 
Monnickendam de burgemeesters die met zoveel doorzettingsvermogen nog 't zelfde jaar aan 'n dergelijk project durfden 
beginnen. 
Het waren de voor één jaar op 9 augustus 1630 gekozen heren 
  Jan Gerritsz. Buijes, "Outraat" of pres. burgemeester 
  Cornelis Claesz. Brouwer 
  Adriaen Jacobsz. Baen 
  en Pieter Willemsz. Houtingh 
Op 12 juli 1631 (bijna aan 't eind van hun regeringsperiode op 9 augustus 1631) beslissen zij eenparig, dat zij allereerst met een 
request aan de Staten van Holland zullen verzoeken de landen tussen Monnickendam en Broek nodig om een vaart te graven 
en de wagenweg te verhogen en verbreden te mogen aantasten (onteigenen). 
Dit zou dan getaxeerd moeten worden door de gecommitteerde raden of degenen die daarvoor zouden worden aangesteld. 
Reeds een week later (op 19 juli 1631) zijn de burgemeesters van Monnickendam 's morgens om 8 uur in Broek bijeen met hun 
ambtsgenoten aldaar om de plaats van de weg en de brug vast te stellen waar deze gelegd moet worden door de 
hoofdingelanden van de meren tussen Broek en de Broekerringdijk, rekening houdend met de aanleg van een trekvaart naar 
Monnickendam. 
 

De landen bestemd voor wagenweg en trekvaart mogen worden onteigend. 
't Octrooi om de landen te mogen aantasten, die gebruikt moeten worden voor de aanleg van de wagenweg en de trekvaart 
naar Broek komt op 26 juli 1631 binnen. 
Alles schijnt op rolletjes te gaan en men wil zo spoedig mogelijk, nog deze zomer, 't werk voortzetten. 
Maar eerst moet door een landmeter een strook van 4 ¼ roeden (plm. 16.70 mtr) breed worden "afgestoken" (afgebakend) en 
zoveel mogelijk een rechte weg worden aangehouden. 
De gecommitteerden uit de raad voor de weg brengen op 3 augustus rapport uit op welke manier de landmeter Jan Jansz. 
Backer de route heeft uitgezet. Ze willen zijn werk nog eens inspecteren en laten afsteken zonder landmeter maar tot 
tevredenheid van de stad en burgerij. Deze week zal ook de taxatie moeten plaatsvinden van de landen, die voor weg en vaart 
zijn onteigend, waartoe de heren Lakeman en Remmetsz. worden aangewezen. 
Zij blijken een beetje afkerig om deze verantwoording op zich te nemen en willen dit liever niet doen. 
Daarom zal men een dubbeltal nomineren om hieruit de taxateurs te kiezen; vier van Monnickendam en 2 van Broek. 
 
De volgende landen zijn in de banne van Broek door de stad afgenomen voor de aanleg van de wagenweg en de vaart. 
  Land van      per deijmt: 
137 roeden  Jonge Jan Puijnders land     ligt in de 17 stuijvers 
186 roeden Claes Jansz v. Sanens achterven    ligt in de 17 stuijvers 
373 roeden Broeren Werfkamp     ligt in de 20 stuijvers 



226 roeden Drogers land      ligt in de 17 stuijvers 
375 roeden Lobben ven       ligt in de 15 stuijvers 
3 ¼ deijmten minus 3 roeden       f. 6.5.- 
 
Uit het register van de landen afgenomen door de stad Monnickendam voor de aanleg van de weg ende vaart naar Broek in de 
banne van Zuiderwoude. 
    land van    per deijmt 
108   roeden Sijmon Pietersz Meije  ligt in de  1 gld 8 st  2 penn 
147  roeden Sijmon Jansz Groot     2  "   6  "  7  " 
127 3/5  roeden Claes Pietersz Kuijt     2  "   6  "  7  " 
126 9/10  roeden Meijns Cornelis      2  "   6  "  7  " 
122 5/6  roeden Claes Jansz Breed      2  "   6  "  7  " 
184  roeden " Gerrit Piertersz Schagen     2  "   6  "  7  " 
189  roeden " Lijsbeth Claes de Borses     2  "   6  "  7  " 
149  roeden " Thijs Jansz Groot      2  "   6  "  7  " 
700  roeden " Cornelis Jansz Braer   19  " 12  " 
156 2/5  " De arme weesen       1  "   8  "  2  " 
139 3/5  " Arent Arntsz Roos    19  " 12  " 
332  roeden " Pieter Houtingh      1  "   8  "  2  " 
212  roeden " Grietgen Kelders      1  "  8  "  2  " 
113  roeden " Trintgen Heijnes      1  "   8  "   
164  roeden " Dirck Pate      1  "   8  " 
7 deijmten en 171 1/3 roeden     f 11  . 15  .  2 
of 7.43 deymt           
 
De prijs per deijmt (of 71 a 80 ca) liep dus tussen de 15 stuivers en 2 gld 6 st 7 penn. 



 
Opvallend is 't verschil in vergoeding per deijmt in de banne van Broek in vergelijking met die van Zuiderwoude. 
Op 23 augustus 1631 besloten de nieuw verkozen burgemeesters dadelijk door te gaan met het aanleggen van de trekvaart en 
de verbreding van de wagenweg naar Broek. Door Gerrit Pietersz lieten zij een bestek maken. 
Bepaald word de vaart op een "wijtte" (doorsnede) van vier roeden min een kwart en de weg breed drie roeden en een kwart 
(dus de vaart 14.70 mtr breed en de weg 12.75 mtr samen 27.45 mtr). 
Het werk zal openbaar "bij parken" (vakken) worden aanbesteed, zo groot of klein als de heren burgemeesters raadzaam 
vinden. 
Het uitbesteden zal door de schout en schepenen gebeuren, die ook de executie van voorvallende "breuken" (in gebreke 
blijven) zullen behandelen. 
Op 1 september 1631 is men al begonnen met 't graven van de trekvaart. Dit blijkt uit een geschil dat is ontstaan met de 
burgemeesters van Broek over 't doorspitten van de Buijtenweergouw, waardoor zij menen schade te hebben opgelopen. 
Omdat niet zo snel op de klacht gereageerd werd, hebben ze de Hove van Holland een request gestuurd. 
De Buijtenweergouw (die van de Leek naar 't Nauwe Eng voert) kruist de wagenweg en de vaart halfweg tussen 
Monnickendam en Broek. In de trekvaart is daar duidelijk een knik naar links te zien. Op 27 september wordt dit conflict door 
de burgemeesters van Monnickendam opgelost, die beloven in plaats van de doorgegraven gouw een draaipost ('n soort 
bruggetje) met leuningen aan beide zijden te maken passend om de koebeesten over de vaart in de wei te brengen. 
(zie hiernaast de afbeelding ontleend uit "Waterland" getekend door, Cornelis Schoon en beschreven door A.P. Bruigom op 
pag's 178 en 179) 
 

Alweer en conflict. 
Een jaar later, toen een gedeputeerde van Monnickendam op 19 september 1632 "ter dagvaart" was in Den Haag kreeg hij een 
request onder ogen op naam van de burgemeesters van Edam en gericht aan de Gr. Mog. hrn Staten van Holland waarin zij om 
'n octrooi verzochten een trekvaart, jaagpad en wagenweg te maken beginnende bij de sluis te Ilpendam en verder lopend 
langs de oostzijde van Watergang tot 't begin van de Slochter (aan de onderkant van de Broekermeer, tegenwoordig 't Schouw 



genaamd). 
Onwetend hiervan besluit de Monnickendammer raad gelijk de gedeputeerden aan te schrijven om zich met alle kracht 
hiertegen te verzetten, terwijl ze de heer de Wael, pensionaris van de stad in Den Haag om advies vragen hoe te handelen in 
deze netelige kwestie. 
Verbazingwekkend is de onderlinge tegenwerking, die de verschillende steden en dorpen van Waterland aan de dag legden en 
ook de afgunst die er was, waardoor menigmaal de medewerking aan plannen ontbrak. 
Hoe was 't mogelijk, dat het stadsbestuur van Monnickendam op 30 december 1632 aan de Waterlandse dorpen een oproep 
deed om die van Edam te beletten door 't sluisje van Ilpendam te varen, omdat deze stad voornemens was een nieuwe vaart 
met trekweg door Waterland te maken. 
Op 16 januari 1633 zal de raad van Monnickendam "'t gene dat die van Edam voorhebben" toch voor de Hove van Holland in 
proces brengen, ondanks dat de dorpen van Waterland zich eraan onttrokken, zodat de kosten geheel voor de stad zullen 
komen. Aan de pensionaris de Wael wordt gevraagd 'n extra advocaat in te schakelen. 
Op 12 februari echter komt Purmerend met 'n request bij de Staten van Holland om een trekvaart en wagenweg te mogen 
maken. Sindsdien horen we niets meer over 't proces tegen Edam. 

De trekvaart werd in 1633 in gebruik genomen. 
't Verzoek van Jan Gerritsz. op 22 oktober 
1633 om een huisje voor enige paarden 
buiten de kerkpoort alhier op zijn kosten 
aan de weg te mogen plaatsen "tot gerief 
van de trekvaart" wordt voorlopig 
toegestaan. 
Op 15 november 1633 worden de 
burgemeesters van Monnickendam 
gemachtigd om de wagenweg tussen 
Monnickendam en Broek alsmede langs de 
Slochter bij deze wintertijden voor 't rijden 
van wagens te sluiten. "Sulcx sij bevinden te 

behoren" staat er achter en bedoeld wordt "zoals na waarneming behoort te worden gedaan". 
In de zomer van 1634 staat er nog iets vermeld over de toestand van de trekvaart in het resolutieboek van de raadslieden van 
Monnickendam: 
Gevraagd wordt of men de "koijers" (eendenhouders?) nog verder zal laten werken aan de nieuwevaart en besloten wordt dat 
wanneer er bij de draij- en de deexbrugge (dijksbrug) nog iets "gediept" (gebaggerd) wordt men er gemakkelijk met de 
schuiten zal kunnen varen. 
Maar van vreugde over het bereikte resultaat of een feestelijke opening is geen spoor te vinden in de boeken, dat was in die 
tijd niet gebruikelijk. 
 

Het jaar 1629 was ook belangrijk voor de organisatie van de trekvaart. 
De bekende Broeker historicus A.P. Bruigom (schrijver van "Waterland getekend door Cornelis Schoon") vertelt in genoemd 
boek op blz 118 dat vanuit Broek diverse plaatsen rond 1600 beter over water bereikbaar waren. Over land lagen er slechts 
verspreid enkele voetpaden, zodat niets vervoerd kon worden. 
"Monnickendam was vanuit Broek te bevaren langs de Luijendijk naar de Leek en verder over de Monnikenmeer, maar uit oude 
stukken blijkt dat de gangbare waterweg door de Gouwsloot liep, vervolgens een stuk sloot langs de Buitenweerdergouw, de 
Jeltesloot en de Monnickenmeer". 
Langs genoemde waterwegen (de Jeltesloot is mij onbekend en komt op geen enkele kaart voor) moeten de schuiten (maar 
dan in omgekeerde richting) zich hebben voortbewogen op weg naar Amsterdam, voordat de trekvaarten en ringsloten in 
Waterland werden gegraven. 
Van "trekken" was in veel gevallen geen sprake omdat langs de sloten, dieën (riviertjes) en meren géén jaagpaden lagen zodat 
de schuit niet doormiddel van een paard aan een lijn kon worden voortgetrokken. 
Toch moest er met een zekere regelmaat gevaren worden en daarin kon een zeil ook niet alleen voorzien. 
Bij gebrek aan wind zal de schuit wel voortgeduwd zijn geworden door middel van een paal of vaarboom, maar daar was weer 
heel wat mankracht voor nodig. 
 
Het paard was daarom de oplossing, maar dan moesten er rechte paden (zonder bomen of andere obstakels) langs de 
vaarwegen aanwezig zijn, zodat de schuit aan een lijn vanaf de kant kon worden voortgetrokken. 
In 1629 (nadat de Waterlandse meren waren drooggevallen) zag men dit vanuit Monnickendam plotseling werkelijkheid 
worden en nu moest er ook een plan  gemaakt worden om een trekvaart naar Broek te graven. 
Daarom bezon men zich in regeringskringen ook om wat meer regelmaat in de diensten op Amsterdam te brengen, omdat dit 

 



tot nu toe een particuliere wilde vaart was geweest. 
Maar dan moest deze dienst in handen van de stad komen, zodat men dit in goede banen kon leiden. 
 

Ordonnantie op 't veer van Amsterdam. 
Op 6 januari 1629 wordt deze ordonnantie (verordening) opgesteld en gepubliceerd: 
"Alsoo 't noodigh is tot gerief van de burgeren ende inwoonderen deser stede Monnickendam ten dienste van der selver 
neeringe en coopmanschappen oock mede van alle reijsende luijden deser stede frequenterende (menigvuldig) een goede en 
vaste ordre ende reglement gestelt ende onderhouden te werden op 't veer van dese stede op Amsterdam, waernae de 
verluijden hen voortaen sullen hebben te reguleren (schikken). Soo ist dat mijne heeren schout, burgemeesteren en schepenen 
deser stede met goetvinden en last van de vroetschapppen geordonneert (verordend) ende gestatueert (vastgesteld) hebben 
bij desen:" 
en dan volgen de punten waaraan de veerlieden zich hebben te houden. 
 

Statuten voor de veerlieden. 
 1. De veerlieden zijn gehouden de burgers te dienen door bij weer en wind te varen met goede schuiten en op iedere schuit 

met twee veerlieden te varen. 
 2. De veerlieden moeten het gehele jaar de beschikking over een schuit hebben, die iedere morgen precies om 4 uur tot gerief 

van de burger en de reizende man zal moeten afvaren en dezelfde schuit zal in de zomer in Amsterdam moeten blijven 
liggen tot half drie en 's winters tot 2 uur, doch 's maandags en vrijdags zal in de zomer bovendien 's morgens om 5 uur nog 
een schuit moeten varen, die in Amsterdam zal moeten blijven liggen tot 3 uur 's middags (de zomertijd genomen vanaf de 
1

e
  maart tot de laatste september) in dat geval mag de schuit van 4 uur 's morgens niet langer in Amsterdam blijven dan 

tot 2 uur in de middag. 
 3. Hij zal de reizende man 't zij burger of vreemdeling, die een schuit voor hem of haar verlangt op Amsterdam altijd van dienst 

moeten zijn en van de 1e maart tot de laatste september, zolang 't geen 12 uur is, moeten varen voor 36 stuivers en na 12 
uur voor 42 stuivers maar vanaf 1 oktober tot de laatste februari tot 10 uur voor 40 stuivers en daarna voor 45 stuivers, 't 
welk de huurder of huurders voor vracht aan de veerlieden zullen moeten betalen, tenzij dat er zoveel personen zijn, dat de 
veerlieden liever hun gewone vracht per persoon ontvangen, het welk zij in zo'n geval zullen mogen doen. 

 4. De veerlieden varende op Amsterdam zullen in de ringsloten van de meren (droogmakerijen!) zelf moeten trekken of op 
haar kosten moeten laten trekken zonder de passagiers ('t zij burger of vreemdeling) in haar schuiten daarmee te belasten 
(dus er waren al jaagpaden voor de trekpaarden langs de ringsloten). 

 5. De veerlieden zijn steeds verplicht te Amsterdam, zolang zij zich daar gewoonlijk met hun schuiten ophouden, een van hen 
bij de schuit of schuiten op de kade te laten blijven en daar aanwezig te zijn om de vrachtgoederen en brieven in ontvangst 
te nemen en alles uit te voeren tot gerief van degenen die van de dienst gebruik willen maken. 

 6. Het is niet toegestaan meer dan 30 personen van de kade of van elders in een openschuit mee te nemen naar Amsterdam 
en wanneer 't gebeurt dat er een persoon meer is, zullen de veerlieden verplicht zijn met 'n extra schuit te varen. 

 7. Ze zullen van de sluis te Buiksloot direct moeten doorvaren, zodra de schuit door de sluis geschut is. 
 8. Hierna te noemen veerlieden zullen haar veren niet mogen verkopen dan aan degene die door de burgemeesters van 

Monnickendam zijn goedgekeurd en aangesteld. 
 9. De prijs van de verkoop van een veer zal niet hoger mogen zijn dan f 800.-.-; wel minder, doch niet meer. 
10. De veerlieden zijn verplicht als ze in de nacht varen de sleutels van de bomen (toegang tot de Monnickemeer) te halen bij 

de wacht in 't stadhuis en deze bomen na vertrek weer te sluiten en de sleutels weer terug te brengen bij de wacht op 
straffe bij nalatigheid van dit voorschrift elke keer 2 ponden te verbeuren. 

11. Het openen van de bomen mag alleen gebeuren t.b.v. hun eigen schuit of 'n klein schuitje dat aan de veerman toebehoort, 
niet voor anderen. Dit op gelijke boete als onder punt 10. 

12. Tot bescherming van de voor transport ingeladen goederen zullen de veerlieden stevige dekkleden moeten meevoeren. 
Wie bepaalde goederen door onachtzaamheid en verzuim nat of in slechte conditie aflevert zal de schade bij taxatie door 
de heren burgemeesteren moeten betalen. 

13. De veerlieden zullen zich getrouwelijk en ijverig van hun taak moeten kwijten en zich aan deze verordening en de lijst van 
het vrachtloon moeten onderwerpen zonder iemand te veel in rekening te brengen. Als onachtzaamheid, dronkenschap of 
andere vergrijpen worden vastgesteld zal dit door burgemeesteren worden bestraft. 

 
Dan volgt de lijst van vrachtlonen van Monnickendam op Amsterdam:  
o.a. van ieder persoon met zijn lijf   f.-. 2.8 ( 2 stuivers en 8 penn.) 

van een buitenpersoon    " -. 3.8 
van een brief     " -. 1.- 
van een pakje geld tot 100 gulden  " -. 2.- 
van een schippont was of kaas   " -. 3.- 



van een schippont hennip of touwwerk  " -. 2.8 
van een ton boter    " -. 5.- 
van een pijp wijn    " - 10.- 
van een vat bier    " -. 3.- 
van een boot Corenten (krenten)   " -.10.- 
van vier schock oosters linnen   " -. 1.8 
van honderd pond veren   " -. 2.8 
van een hoed colen    " -.14.- 
van een hoppe sack    " -. 8.- etc. etc. 

Voor allerlei soorten producten in bekende en onbekende inhoudsmaten is 'n tarief in de drie pagina's lange lijst te vinden. 
 
Alle veerlieden van hier (Monnickendam) op Amsterdam, hebben op 6 januari 1629 in handen van de burgemeesters beloofd 
de voorsz voorschriften en lijsten van vrachtlonen getrouwelijk na te komen met de handtekeningen 
van de oude veerluiden:    en de  nieuwe veerluiden: 
Heijn Moockers Arien Claesz.   Pieter Suijvereijns 
Willem Jansz. Dirck Florisz. Lam  Cent Jansz. 
Jan Arisz. Kornelis Pietersz.   Cornelis Gerrits Lansman 
Cornelis Pietersz.     Sijmon Claesz. 
Adam Jansen     Melis Jacobsz Kist 
Willem Claesz.     Jan Marts Boerlant 
Pieter Cornelisz.     Mues Sijmonsz. Honinch 

 
Twaalf van de zeventien veerlieden tekenden met een handmerk, "n bijzonder teken (b.v. een kruisje, als eenvoudigste 
voorbeeld) dat dienst deed als handtekening van iemand die niet schrijven kon. (zie hiernaast 'n afschrift van deze 
handmerken) 
 
Zolang de trekvaart naar Broek nog niet gegraven was bleven de schuiten vanuit Monnickendam vertrekken over de 
Monnickmeer, omdat deze met een grote doorgang met de grachten van de stad in verbinding stond. 
Zoals eerder vermeld bereikten zij over de Leek en de sloot langs de Luijendijk de ringvaart van de Broekermeer om via de 
Slochter en de Buikslotermeer naar Amsterdam te varen. 
Pas vanaf oktober 1633 konden zij gebruik maken van de gereed gekomen trekvaart naar Broek. 
 
Op 2 maart 1630 blijken er toch weer enige veerlieden tegen de belofte in haar veren (eigenlijk verdiensten) hoger dan voor f 
800.- verkocht te hebben, zijnde tegen de bedoeling van het 8e en 9e artikel. Wie van de veerlieden zijn veer wil verkopen om 
iets anders bij de hand te nemen is verplicht dit de heren burgemeesters alhier aan te bieden voor de som van f 800.-, wel 
minder, maar niet meer. Ook zullen zij hun veer niet met hypotheken mogen bezwaren. Tegen 't tweede artikel, betr. het op 
tijd afvaren, zowel van hier als van Amsterdam, wordt ook nog regelmatig gezondigd. 
In 't vervolg zal dit precies moeten gebeuren, op boete van 2 pond voor degene, die aan de beurt is om te varen. Ook de 
overtreding van artikel 6  om meer dan 30 personen mee te nemen zal in 't vervolg met gelijke boete worden bestraft. 
 

De IJ-veren naar Amsterdam. 



Op 20 januari 1632 blijkt uit de rekeningen van de 
Grafelijkheid van Holland, dat de burgemeesters en 
regeerders van Monnickendam (mede als bedijkers van de 
Buijcksloter-, Broecker- en Belmermeer) reeds in 1629 hadden 
verzocht voor een aantal jaren het veer vanaf Nieuwendam en 
de Voolwijck in pacht te mogen hebben. De opbrengst zou 
voor de nieuw aan te leggen wagenweg in Waterland worden 
gebruikt. 
Op advies van de rentmeester van Kennemerland en 
Westvriesland Johan Colterman is toen met genoemde 
burgemeesters overeengekomen voor een termijn van 9 jaren 
en met ingang van 1 maart 1629 deze veren op de bekende 
condities en voorwaarden aan hen te verpachten, daarvoor 
betalende per jaar 40 ponden, "van 40 groten 't pond" (dit gaf 
de waarde aan van 't gewicht van de zilveren munt). 
Hieruit blijkt dat men wel degelijk had nagedacht over de 
inkomsten van de aan te leggen wagenweg, waarvoor met de 
ingelanden van de Waterlandse meren op 29 augustus 1629 
een contract werd afgesloten betr. het gedeelte dat langs de 
Slochter zou lopen. Pas nadat de weg werd opengesteld voor 
verkeer zou men tol kunnen heffen (belasting voor het gebruik 
van wegen en kanalen). Hiermee was tevens de tocht van de 
trekschuiten over 't IJ naar Amsterdam gezekerd, want de 
veren stonden op naam van de stad die de pacht betaalde. 
 
In 1633 blijkt dat tegen de keuren en ordonnantiën op het 
veer van Buijck-sloot en Cadoelen nogal eens gezondigd wordt 
en daarom wordt een verbod uitgevaardigd om vanaf 1 
november 1633 passagiers komende uit Waterland en van 
andere kwartieren in Noord-Holland de rivier 't IJ over te 

zetten. 
Het plakkaat wordt als waarschuwing gepubliceerd door de Gravelijkheid van Holland op genoemde datum en beschermt 
degene die een van de volgende oversteekplaatsen in pacht heeft o.a. Oossaner-overtoom, Cadoelen, Buijcksloot en 
Nieuwendam. Zie hiernaast de afbeelding van 't verkleurde exemplaar. 
 

Onderlinge veten werden openlijk uitgevochten. 
"Op 21 maart 1634 hebben onze veerlieden zich tegenover de veerlieden van Edam ernstig misdragen" schreef secretaris 
Corthals in het resolutieboek van Monnickendam  en hij vervolgt "toen deze lieden door onze stad voeren hebben ze er met 
stenen naar geworpen. We zullen dit scherp afkeuren en hen voorhouden, wanneer dit weer gebeurt hen als voorbeeld voor 
anderen zwaar straffen." 
Nu de trekvaart naar Broek een paar maanden geleden was opengesteld hebben deze Edammer schippers maar eens 
geprobeerd of de vaarweg door Monnickendam beter en sneller bevaarbaar was dan de route langs de Wiltsloot en de 
Dijksloot naar de Broekermeerringvaart. 
Doordat de regering van Edam zo weinig medewerking had gegeven bij de afwerking van de trekvaart van de Zedde naar 
Monnickendam had dit bij de Monnickendammer veerlieden de nodige wrevel gewekt. Afgesproken was dat die van Edam het 
bruggetje bij de Sed zouden maken en onze stede het andere bij de Leegedijck, maar tot nu toe was daar niets van gekomen. 
In april van dat jaar tobt men met de lage waterstand in de nieuwe vaart, maar ook de binnengrachten van de stad zijn erg 
ondiep. Er zal met die van Waterland moeten worden gesproken om een vast peil aan te houden bij 't uitmalen van 't water. 
 

Behoorlijke vrachtprijsverhogingen. 
Ten behoeve van 'n bijdrage aan het onderhoud van de trek- of jaagweg worden op 24 oktober 1634 de redelijkste veerlieden 
ontboden om te overleggen wat zij zouden kunnen afdragen. 
Daarvoor zullen de voerlieden echter aan de burgerij voor ieder persoon aan vracht 4 stuivers (in plaats van 't bestaande tarief 
van 2 1/2 stuivers) moeten doorberekenen, kinderen beneden de 12 jaren halfgeld en die drie zijn of daaronder zullen vrij van 
vracht zijn. 
Tevens wordt afgesproken, in verband met een nieuw op te stellen ordonnantie van 't veer op Amsterdam, dat de veerlieden 
vanaf nu in wintertijd 's nachts om 2 uur en om 4 uur van hier moeten varen en 's morgens om 6 uur en terug van Amsterdam 

 



moet de laatste schuit 's middags om 3 uur afvaren. Degenen die met 'n jacht naar Amsterdam varen zijn verplicht de vracht 
aan de veerlieden te betalen. (Waarschijnlijk worden hiermee de privé-jachten bedoeld.) 
 
Op 7 november 1637 wordt door de burgemeester van Monnickendam 'n tussentijdse beslissing genomen om die van Edam op 
't veer naar Amsterdam niet meer dan vracht (vervoerskosten) te berekenen dan de eigen ingezetenen. Waarschijnlijk zijn de 
controversen wat versoepeld door 't overleg wat gevoerd is betr. het bruggetje bij de Sed (zedde). 
 

De veerlieden worden bevrijd van de schuldenlast. 
Na veel wikken en wegen wordt te Monnickendam op 29 juni 1638 in de vergadering van burgemrs en vroedschappen 
besloten "om de veerluijden te bevrijden van haer veeren, die de stad van haer sal neemen" ('t is een voor ons vrij lastig 
taalgebruik, want in dit geval lijken 't wel kippen die geplukt worden). 
Integendeel, de stad wil de schulden en de rentelast die hieruit voorkomt overnemen, mits er solide borgen worden gesteld.  
Tot nu toe waren de schuiten het eigendom van de veerlieden en moest er in de beloning die zij kregen (in de vorm van 
vergoeding aan vracht) 'n deel aan afschrijving worden gereserveerd, zodat de vervanging ervan kon worden betaald. 
Aan vervanging werd echter helemaal niet gedacht en daardoor verouderden de schuiten zienderogen. 
Het stadsbestuur wilde nu de veerlieden de door hen gestorte f 800.-, die zij voor functie en schuit bij in diensttreding hadden 
moeten betalen, teruggeven om zelf de beschikking en beheer over het vaarmateriaal te krijgen. 
De burgemeesters werden gemachtigd om zoveel geld als nodig was tot betaling van de veerlieden op interest te lenen om na 
taxatie de scheepjes en schuiten over te nemen. 
 

De taxatie van de schuiten. 
Op 1 juli 1638 wordt op verzoek van de 
burgemrs taxatie gedaan van de 
veerscheepjes en schuiten, die van hier op 
Amsterdam varen. 
Aanwezig zijn: Twee veerscheepjes ieder 
voorzien van 'n zeil en 'n fok (driekantig 
voorzeil), twee jachten samen met vier 
zeilen en drie fokken en zes andere 
veerschuiten samen met acht stuks zeilen en 
zes fokken, alle met verdere toebehoren 
zoals touwwerk en gereedschappen (ze 
moeten er dus wel heel anders hebben 
uitgezien als de latere trekschuiten omdat ze 
op eigen- of windkracht voortgestuwd 
moesten worden). 

Samen worden ze getaxeerd op 1506 gld en 16 stuivers. Voor ieder van de 16 veerlieden komt er dus 'n aandeel in de 10 
vaartuigen van 94 gld, 3 stuivers en 8 penn. ter beschikking. 
Op 19 juli 1638 blijkt dat de meeste veerlieden flinke bedragen hebben moeten lenen (en bij diverse instanties) om zich als 
veerman in te kopen voor f 800.- 
De schulden zullen eerst moeten worden afgelost of moeten worden overgenomen door de stad. Als ze hiermee akkoord gaan 
zal de rest in contanten worden uitbetaald. 
 
Aan en voor de oude veerlieden wordt betaald: 
    1/16 part oude schuld contant bet totaal 
Aijan Claessoon   f   94. 3.8 f    -. -.- o f  705.16.8 f   800.-.- 
Pieter Claesz Duijts  "   94. 3.8 "  700. -.- n "    5.16.8 "   800.-.- 
Pieter de Soender   "   94. 3.8 "  700  -.- n "    5.16.8 "   800.-.- 
Jan Arissen   "   94. 3.8 "  700. -.- o "    5.16.8 "   800.-.- 
Simon Arissen   "   94  3.8 "  700. -.- n "    5.16.8 "   800.-.- 
Dirck Florisz. Lam  "   94. 3.8 "    -. -.- o "  705.16.8 "   800.-.- 
Adam Jansz   "   94. 3.8 "  700. -.- o "    5.16.8 "   800.-.- 
Willem Jansz Fittels  "   94. 3.8 "  700. -.- o "    5.16.8 "   800.-.- 
Jan Heijnsz Moocker  "   94. 3.8 "  700. -.- n "    5.16.8 "   800.-.- 
 
Aan en voor de nieuwe veerlieden wordt betaald: 
Jannetje Prickels wede 

 



Sijmon Claesz Kercker  f   94. 3.8 f    -. -.- o f  705.16.8 f   800.-.- 
Jan Jansz Speck   "   94. 3.8 "  544. -.- n "  161.16.8 "   800.-.- 
Cent Janssoon   "   94. 3.8 "    -. -.- o "  705.16.8 "   800.-.- 
Cornelis Gerritsz Lansman  "   94. 3.8 "  400. -.- o "  305.16.8 "   800.-.- 
Melis Jacobsz Kist  "   94. 3.8 "  600. -.- o "  105.16.8 "   800.-.- 
Mues Simonsz Honich  "   94. 3.8 "  705.16.8 o "    -. -.-  "   800.-.- 
Cornelis Simonsz Jongetelen "   94. 3.8 "  700. -.- n "    5.16.8 "   800.-.-  
Jan Adriaensz Hommert  "    -. -.-  "  800. -.- n "    -. -.-  "   800.-.- 
Totaal    f 1506.16.- f 8649.16.8 f 3443. 7.8 f 13600.-.- 
p.s. f 1.- = 20 st. 1 st. = 16 penn. f 1.- = 320 penn. 
 
Van de 10 veerlieden, die reeds in 1629 in dienst waren of in dat jaar werden aangesteld (aangegeven met o) zijn er 4, die hun 
schuld hadden afgelost en 6 man die nog schulden hadden:  
1 met 400, 1 met 600, 3 met 700 en 1 met 705 gld. 
Van de 7 man, die na 1629 in dienst kwamen (aangegeven met n) had niet één zijn schuld afbetaald en stonden in de schud: 1 
voor 544, 5 voor 700 en 1 voor 800 gld (sommigen met 7 jaren diensttijd). 
Ze hadden nauwelijks iets van hun oorspronkelijke leningen kunnen aflossen. Vandaar dat de vloot niet kon vernieuwen, de 
opbrengsten aan vracht waren veel te laag. 
 

Naar een betere organisatie. 
Voor de eerste maal worden op 10 juli 1638 overlieden aangesteld voor de tijd van een jaar. 
Het zijn de veerlieden Willem Janssen Fittels, Cent Janssen, Jan Arissen en Melis Jacobsz. Kist (twee uit de oude en twee uit de 
nieuwe ploeg) 
 

Er is weinig bekend over deze veerlieden. 
Meestal konden ze geen eigen huis kopen en woonden ze gehuurd, zodat we niet eens weten waar ze woonden. 
Wel valt op dat in die tijd van de 17 man er al 12 een achter- of bijnaam dragen, als zodanig al herkenbaar. 
Pieter Claesz. Duijts noemt zich alias Admirael. Hij was gehuwd geweest met Geertruijd Cornelisdr Admirael, maar zij was reeds 
overleden en begraven op 25 april 1633. 
Jan Heijnsz Moocker was met haar zuster getrouwd 'n Grietgen Cornelis Admirael. 
Men was er erg trots op als iemand uit 't nageslacht van Cornelis Dircksz Admirael stamde, de aanvoerder van de watergeuzen 
in de slag op de Zuiderzee in 1573. 
Genoemde Jan Heijnsz. Moocker, die zijn vader was opgevolgd als veerman, werd in de nacht van 23 op 24 maart 1639 
vermoord door zijn collega veerman Cent Janssen. 
Simon Arisz. (oud 50 jaren), Jan Adriaensz. Hommert (oud 31 jaren), Jan Arisz. (oud 61 jaren) en Cornelis Gerritsz. Lansman 
(oud 45 jaren) alle veerlieden, verklaarden op verzoek van de weduwe en vrienden van de overledene, dat Cent Jansz. in die 
nacht binnen de stad Monnickendam op de kade bij de veerschuiten enige woorden had met Jan Heijnsz. Moocker, mede 
veerman en gezien hadden dat deze Moocker (de naam zegt het al) de voornoemde Cent Jansz. met de hand geslagen had, 
voordat Cent Jansz. de genoemde Moocker met een mes gestoken heeft. 't Waren ruige jongens deze veerlieden. 
‘t Aardige van deze oude processen-verbaal is dat hierin de (meestal geschatte) leeftijd wordt vermeld, terwijl aan 't einde van 
de 16e eeuw de doopboeken vaak ontbreken.  

Meevaren met andere dan veerschuiten is verboden of..... 
Op 4 september 1638 komt er een request binnen van de veerlieden om vracht (vervoerskosten) te mogen opeisen van 
personen, die met hun eigen of andermans jachten goederen naar Amsterdam of elders brengen. 
Door 't stadsbestuur wordt er niet op gereageerd. 
Mede door de verhoogde vervoerskosten komen regelmatig klachten binnen over 't meevaren van "'t volk" op de jachten van 
particuliere burgers, waarover in februari 1640 wordt gedelibereerd door de heren burgemrs. Zij beslissen "dat eigenaren van 
particuliere jachten en schuiten voor 't afvaren van de veerschuit van halfzes 's morgens geen volk boven het eigen gezin van 
hier naar Amsterdam mogen vervoeren. Gebeurt dit wel dan zijn lieden die willen meevaren verplicht de normale 
vervoerskosten aan de gemene veerlieden te betalen. 
Ook degene die met de Edammer schuit na half zes van hier naar Amsterdam wil varen zal de halve vracht aan onze veerlieden 
moeten betalen, maar als deze persoon met een van onze veerschuiten terugkomt, zal de andere helft van de vracht aan 
dezelfde veerman betaald moeten worden. Als een van onze ingezetenen daartegen voor half zes met de Edammer veerschuit 
naar Amsterdam vaart zal hij de gehele vracht (vervoerskosten) aan onze veerlieden moeten betalen. 
'n Keur is een plaatselijke verordening of 'n ordonnantie. 'n Willekeur is 't zich laten leiden door 'n wens die ingaat tegen recht 
en regel. Ongelofelijk dat 'n stadsbestuur 'n dergelijke beslissing kon nemen om vrije burgers in hun bewegingen te 
belemmeren en deze bewegingen te belasten wanneer ze geen gebruik maken van de middelen die zij beschikbaar stellen. 



 

Twintig jaren later. 
Op 31 juli 1659 blijkt, dat de steden Hoorn 
en Purmerend toch weer een verzoek 
hebben gedaan om een trekvaart te mogen 
aanleggen. De burgemeesters van 
Monnickendam, die dit 25 jaren lang 
hebben weten op te houden (na het 
gereedkomen van hun trekvaart naar Broek) 
zien nu wel in dat zij zullen moeten 
zwichten, maar willen doormiddel van een 
landkaartje dat 't nut hiervan zal worden 
aangetoond. Op 6 december 1659 wordt 
door de burgemeesters van Monnickendam 
uitvoerig rapport gedaan van een door hen 
gehouden conferentie met collega's in 
Amsterdam over 't aanleggen van een 
trekvaart tussen Amsterdam en Hoorn en de 
wens, dat deze langs Monnickendam mag 
worden geleid. Voorgeslagen wordt de 
heren burgemeesters van Edam en Hoorn 
hierbij te betrekken en hun te overtuigen 
van het succes als de trekvaart langs deze 
steden komt te liggen. 

Op 9 december d.o.v. wordt gerapporteerd over een gesprek dat ze met de gedeputeerden van Edam hebben gehad en dat 
deze zich hadden laten overtuigen van 't nut om de trekvaart langs deze steden te laten lopen en niet ongenegen zouden zijn 
om deze zaak te steunen. 
Op 17 december 1659 blijkt echter dat de heren van Hoorn al zover zijn met hun toezeggingen aan de stad Purmerend, dat ze 
het verzoek van de steden Edam en Monnickendam niet kunnen inwilligen. 
Maandag d.o.v. zal er daarom een vergadering belegd worden met de steden Amsterdam, Hoorn, Edam en Purmerend. 
 

De vijf steden. 
Op 26 december 1659 komen "de vijf steden" (hier voor 't eerst als mogelijke combinatie genoemd) n.l. Amsterdam, Hoorn, 
Edam, Monnickendam en Purmerend tot de conclusie en beslissing, dat beide trekvaarten van Hoorn op Amsterdam, d'een 
door Edam en Monnickendam en d'ander voorbij Ilpendam ten dienste van deze combinatie moeten worden uitgelegd. De 
landmeter van de stad M'dam Melis Hagen wordt ingeschakeld om de plannen te beoordelen. Het jaar 1660 begint goed. 
Reeds op 14 januari wordt beslist het voorstel van de 26 dec. 1659, betr. de twee trekvaarten, uit te werken. 
d'Een van Hoorn op Oosthuizen en vandaar door de steden Edam en Monnickendam en d'ander van Hoorn op Purmerend 
voorbij Ilpendam en Watergang tot op de Slochter of daaromtrent en voorts op Amsterdam: "mits oock eenige haperinge van 
importantie voorvallende, 't selve nae wijsheijt sullen hebben te rechten" (beoordelen). Reeds op 13 februari 1660 wordt het 
project betr. het maken van de twee bedoelde trekvaarten in Den Haag geconcipieerd. 
 

Toch een voorbehoud. 
In Monnickendam wordt de inhoud van 
het plan op de 22e febr. goed bekeken en 
onderling vastgesteld met alle middelen 
tegen te gaan, dat de "achterdichtinge" in 
de ring van Waterland door de nieuw aan 
te leggen trekvaart wordt doorsneden. (de 
"achterdichinge" is aangelegd ter 
bescherming van Waterland aan de 
landzijde tegen overstromingen en te lage 
waterstanden. Deze voorziening loopt van 
Cadoelen bij de Oostzaander Overtoom 
langs de westkant van Landsmeer en Den 
Ilp en buigt ten zuiden van Purmerland 
naar de Burgesloot. In "de geschiedenis 

 

 



van Waterland" wordt dit uitvoerig beschreven door de heer H.P. Moelker.) 
Onze stadsgecommitteerden zullen worden gemachtigd ook nog enige formaliteiten in het te maken contract aan te brengen 
(alvorens om octrooi te verzoeken) namelijk dat uur om uur (bedoeld wordt beurtelings) de schuiten vice versa van Hoorn in 
beide richtingen zullen moeten varen. 
Alsmede dat de oude weg en trekvaart bij onze stad (voorheen met grote kosten gemaakt) nu tot laste van de vijf 
contracterende steden (zoals de nieuw te maken wegen en vaarten) gerepareerd en onderhouden zullen worden. Door het te 
maken contract zal ook het bestaande vrachtschuitenveer van onze stad naar Amsterdam niet benadeeld mogen worden en 
altijd moeten blijven. 
 

Het nieuw contract. 
De condities en voorwaarden, die door de gedeputeerden van de vijf steden zijn opgesteld op de 23e februari 1660 worden 
twee dagen later in de vergadering van burgemeesters en vroedschappen te Monnickendam behandeld: 

 
1 

De heren van Amsterdam zullen op eigen kosten een "schuifweg" (vaart?) van het Zuideinde van de Voolwijk naar de 
Waterlandsedijk maken en zal door iedere passagier voor 't vervoer een stuiver (incl. de 4 penningen voor tol of gabelle voor 
onderhoud van de weg) worden betaald. 

2 
Voorts zal de tegenwoordige vaart vanaf de Waterlandsedijk tot aan de Broekermeer (de ringsloot van de Broekermeer en de 
Slochter) voor beide richtingen worden gebruikt. 

3 
Vandaar zal dwars door het land worden gegraven (de plaats waar nu het Schouw ligt) en gemaakt worden een nieuwe vaart 
en trekweg achter Watergang en Ilpendam heen, langs het water de Burge genaamd en door de achterdichtinge tot aan de 
Spieringsloot en daar vanaf recht op Purmerend uitkomend bij de Amsterdam-merpoort. 
Ter plaatse van de gemaakte opening in de achterdichtinge zal een solide schutsluis worden gelegd (ter regeling van het 
Waterlandspeil). De heren van Monnickendam zullen daarvoor een opzichter mogen aanstellen. (Door de geleverde kritiek had 
men dit toch bereikt!) 

4 
In Purmerend zulen de passagiers moeten uitstappen en degenen, die daar niet blijven, gaan door de stad naar de 
Beemsterpoort, waar dan een andere schuit en paard aanwezig zal zijn. Van hier af zal de ringsloot van de Beemster worden 
gebruikt en de ringdijk als trekweg tot aan de Oosthuizer meelmolen. 

 5  
Vandaar zal een lijnrechte vaart worden gegraven door de Beets tot aan de Ouden Dijck bij het huis van ....... alwaar 
overgestapt en van schuit veranderd zal moeten worden. 

 6 
Van de Ouden Dijk af zal voorts regelrecht een zelfde vaart worden gegraven door Scharwoude tot de Naamsloot en zo voort 
tot aan de Westerpoort van de stad Hoorn. 



 7 
Langs de voorsz. vaart van de Oosthuizer meelmolen af tot aan de stad Hoorn zal mede worden gemaakt en onderhouden een 
solide wagenweg. 

 8 
Om overlast van water voor de passagiers te voorkomen zal de voorsz. vaart tussen twee kadijken geleid worden en het water 
van de Naamsloot en de Ringsloot van de Beemster gebracht moeten worden tot aan de Ouden Dijk. 

 9 
Bovendien zal tot gerief van de steden Edam en Monnickendam een vaart, trek- en wagenweg van de Oosthuizer meelmolen af 
door de Zeevang naar Edam en vervolgens door het land van Catwoude naar Monnickendam worden aangelegd. 
Van Monnickendam loopt langs de tegenwoordige wagenweg reeds een trekvaart en -weg tot aan de Broekermeer en voorts 
geheel te bevaren tot aan de Waterlandse dijk. 
(De heer T. den Herder, schrijver van een artikel over "het schuijtenveer" in "Ons Amsterdam" 12e jaargang nr 6 d.d. juni 1960 
ging hier in de fout, hij schreef "We zien hier dus (in 1660!) "het ontstaan" van de trekvaarten en wegen van Hoorn over 
Purmerend en -over Edam/Monnickendam naar Amsterdam". 
Sinds 1633 was er al een trekvaart en een goede wagenweg (de slechte was vervangen) van Monnickendam naar Broek 
aanwezig die aansluiting had door de ringvaarten van de meren op de Slochter. 

10 
Voorts zullen alle publieke wegen en doorgangen, die in de voorgaande opsomming te pas kwamen met zand, puin en andere 
steviger materialen duurzamer en de vaarten dieper worden gemaakt en daarna goed onderhouden worden. 

11 
Tot het maken en onderhouden van deze trekvaarten, wegen, paden, sluizen, schuiten en wat verder daartoe behoort, zullen 
de voorn. vijf steden gezamenlijk, elk voor een vijfde part, bijdragen in de kosten en lasten, maar tevens genieten van de 
opbrengsten, dien uit de voorn. trekvaarten zullen komen. 

12 
Verzocht zal worden om het nodige octrooi en krijgen wij dit spoedig dan zal nog deze zomer met 't werk worden begonnen. 
(Op 4 juni 1660 werd dit octrooi door de Staten van Holland en West-Friesland verleend! Ik heb mij afgevraagd waar zo gauw 
de arbeidskrachten om 'n dergelijk werk uit te voeren vandaan werden gehaald. Waren dit soms die veel besproken 
hannekemaaiers uit Münsterland?) 

13 
De verdere punten om tot een zo groot mogelijke perfectie te komen, zoals bepaling van de vracht- en vervoerstarieven, 
gabellen (door tol te heffen belasting), afvaarttijden van de schuiten en hetgeen hiermee in verband staat, zullen bij 
meerderheid van stemmen vastgesteld worden. 

14 
Voorts zal alles dat gemaakt en ontworpen moet worden, zoals kostenbegroting, perfekte kaarten, concepten en bestekken 
uitgevoerd worden door de volgende heren: 
 Cornelis Danckertsz., landmeter te Amsterdam, 
 Jan Hercksen de jonge, Fabrijckmr (dir. gem. werken) te Hoorn, 
 Huijbrecht Beets, schepen te Edam, 
 Melis Hagen, oud-schepen en landmeter te Monnickendam, 
 en Pieter Jansz. Backer, landmeter te Purmerend. 
 
Aldus gedaan binnen Amsterdam, 23 februari 1660. 
voor Amsterdam  : J. Huijdecroper, Cornelis van Vlooswijk, Adries de Graeff, en C. de Graeff. 
voor Hoorn  : M. Sonck, Jacob Sijms en Reijnier Langewagen. 
voor Edam  : Bartel Claesz. Del, Wigger Jacobsz., Jacob Brasker, P. Mieusz., Huijbert Beets en   
 Schorel. 
voor Monnickendam : J.J. Mars, Reijnier Rijser, Willem Houtingh, H.S.Leijcen, J.A. Baan en Gerbrant   
 Tedingh Berckhout. 
voor Purmerend  : H.J. Laurenius, P. Blauw en P. Bordingh. 
 

Een nieuw probleem: de weg naar Purmerend. 
Op 3 juli 1660 wordt in de Monnickendammer raad gediscussieerd over de garantie van de vijf steden, dat de jaagweg tussen 
de Broekermeer en Purmerend nooit als wagenweg zal worden gebruikt en of deze weg dan een breedte van 22 voet (plm 6.50 
mtr) moet hebben, is de vraag! De raad wil ermee akkoord gaan en de gecommitteerden hiertoe machtigen, mits er een 
behoorlijke straf op wordt gesteld, wanneer er toch met wagens over wordt gereden en op voorwaarde dat de bruggetjes niet 
breder dan vijf voeten breed worden. 
(De hierachter liggende gedachte was toch weer om te voorkomen, dat Purmerend aan een verkeers- of handelsweg kwam te 



liggen en daardoor meer, ging profiteren van de goederenhandel op Amsterdam. 
Het is gewoon dramatisch om te zien hoe de Noord-Hollandse steden elkander in de 17

e
 eeuw naar 't leven stonden en dit 

geval vormt hierop geen uitzondering. 
De huidige verkeersweg vanuit 't Schouw naar Purmerend, rechts van het Noord-Hollands kanaal lag er dan ook in 1760 nog 
niet. Alleen vanuit de overzetplaats (schouw genoemd) liep er een achterwegje op zo'n 200 mtr parallel aan de trekvaart naar 
Watergang. Het geprojecteerde jaagpad of trekweg liep aan de westzijde van het kanaal. 
In de vergadering van 6 juli 1660 wordt door commissarissen van de te maken trekvaart naar Purmerend aan de 
Monnickendammer raad gerapporteerd hoe de gezamenlijke commissarissen van de vijf steden hierop  reageerden: "De stad 
Purmerend zal met deze zienswijze geen genoegen behoeven te nemen". 
Toch kregen ze voor elkaar, dat deze heren zich verbonden dat de voorsz. trekweg tussen de stad Purmerend en de 
Broekermeer, "nooit ofte nimmermeer" tot een wagenweg zou worden gebruikt en dat er tot meerdere veiligheid van 
Monnickendam een acte zou worden gepasseerd "in allerbondigste forme" dat de bruggen, hekken en schouwen op de 
trekweg van Hoorn naar Purmerend zo zouden worden gemaakt en onderhouden, dat de betr. trekweg nooit tot een 
wagenweg zou kunnen of mogen worden gebruikt.) 
 

De plannen uitgewerkt. 
Inmiddels zijn op 9 juni 1660 de plannen uitgewerkt voor het maken en beramen van de trekvaarten tussen de vijf steden. De 
eerste twee punten geven alleen een inleiding. Punt 3 vertelt dat men gewerkt heeft volgens 't model en bestek van de 
trekvaart: 

a. tussen Haarlem en Leiden 
b. tussen Haarlem en Amsterdam. 

Voor de overstap te Purmerend hebben ze gekeken naar die van Halfweg tussen Haarlem en Amsterdam. 
Per stad zullen 12 schuiten worden gebouwd en onderhouden op eigen kosten. 
 4. 't Gehele jaar, zowel 's winters als 's zomers zal 's morgens bij 't openen van de poorten een schuit met    lijn en paard 

gereed moeten staan voor degene, die een schuit wil afhuren. 
 5. Dan volgende uren van afvaart resp. 's zomers van 1 april tot en met 30 september en 's winters v.a. 1 oktober tot en 

met 31 maart 
 Het veer   Hoorn - Edam - Monnickendam - Buijcksloot 
 's zomers 5.-  8.- `11.- uur 
 's winters 6.-  9.-   2.- uur 
 Het vee   Hoorn - Purmerend -   Buijcksloot 
 's zomers 6.-  9.-    4.- uur 
 's winters 7.- 10,-    3.- uur 
 Het veer  Buijcksloot - Monnickendam - Edam - Hoorn 
 's zomers 6.-   9.-  1.- 4.- uur 
 's winters 8.-  11.-  2.- uur 
 Het veer  Buijckloot - Purmerend - Hoorn 
 's zomers 7.-  10.- 2.- 5.- uur 
 's winters 9.-  12.- 3.- uur 
 (Op 31 augustus 1661 volgde er al een nieuwe dienstregeling, omdat deze in de praktijk niet beviel) 
 6. Bovendien zullen de heren van de steden Edam, Monnickendam en Purmerend tot gerief van de  passagiers nog 
 zoveel schuiten laten varen als zij  noodzakelijk achten. 
 7.  De schippers zullen gehouden zijn precies op 't uur, dat aangegeven staat, te vertrekken. 
 8.  Naast de gewone jachtschuiten zal nog een extra jachtschuit gereed moeten liggen voor de reizende man, die deze 

zou willen afhuren. 
 9. Als er op de vastgestelde vertrekuren meer volk aanwezig is om vervoerd te worden dan onder 

"de tenten" gemakkelijk kan zitten dan zullen de schippers ervoor moeten zorgen, hoe weinig ook in getal, een extra 
schuit in te lassen. 

 (Hieruit blijkt, dat de passagiers onder tenten zaten, die op het dek stonden, voordat de roeven in 1775 
 verschenen.) 
10. De schippers zijn verplicht zelf met de jaagschuiten te varen zonder een knecht daarvoor in de plaats te mogen 

gebruiken. 
 Bij ziekte of noodzakelijke absentie staat zijn plaats ter beschikking van de commissarissen van 't veer om deze 

opengevallen plaats te bezetten. 
11. De schippers zullen elk één van de ter beschikking staande knechts moeten gebruiken en ook zelf moeten belonen. 

Het afvaren door dronken schippers of knechts zal door de opzichter worden belet. 
12. De schippers mogen onderweg niet aanleggen om volk in te nemen dan alleen bij 't veranderen van paarden, namelijk 



in Edam en in Purmerend en ingeval van overstappen, zoals bij de Ouden Dijk. Wel zullen zij onderweg degene mogen 
laten instappen, die aan de vaarweg zijn woning of land heeft en gereed staat op 'n bepaalde plaats of daar wil 
uitstappen, mits dat hij de vervoerskosten en de gabelle naar proportie van de afstand, die hij meevaart, betaalt. 

13. De respectievelijke burgemeesters van de 5 steden zullen ieder 8 schippers aanstellen en op tijd aanvullen, wanneer 
dat nodig is. 

14. De schippers zullen zelf de nodige paarden moeten kopen en onderhouden. 
15. Eenmaal per jaar zullen de jachtschuiten door de heren commissarissen worden gecontroleerd en de paarden aan de 

lijve gevisiteerd. 
16. De schippers zullen met de jachtschuiten niet anders mogen vervoeren dan personen met koffers, etenswaren, 

pakjes, zakjes, en korven en alleen wanneer de passagiers zelf aanwezig zijn. 
17. Iedere persoon zal voor de vracht (bedoeld wordt "vervoer") en de gabellen betalen: 
     voor vracht:  voor gabelle  totaal 

Van Hoorn op Purmerend      4 st       3 st     7 st 
van Buijcksloot op P'end      4 st       2 st     6 st 
van Hoorn op Edam      4 st       3 st     7 st 
van Edam op Monnickendam     2 st       1 st     3 st 
van M'dam op Buijcksloot      2 st       1 st     3 st 
en voorts omgekeerd van Buijcksloot naar Hoorn. 

18. Kinderen van 3 tot 10 jaren betalen half geld en die daar onder zullen       vrij zijn, mits zij niet op de banken, maar op 
schoot zitten. 

19. Voor een afgehuurde schuit van Hoorn tot Buijcksloot en terug met 1 tot 10 personen zal 5 gld en de gabellen moeten 
worden betaald en daarboven voor iedere passagier, die niet "geraapt" is, maar tot het  

 gezelschap behoort, op tussenliggende steden ingenomen naar proportie de gewone vrachtprijs moeten betalen. 
20. Bij vervoer van meer dan 10 personen in een afgehuurde schuit zullen de meerdere personen het normale 

vervoerstarief betalen. 
21. Na het afvaren van de laatste schuit zal voor een afgehuurde schuit boven de gabelle 7 gld en 10 stuiversoeten 

worden betaald. 
22. Niemand zal op de drie voornaamste dagen van kerstmis een schuit kunnen huren, maar zal met de  gewone 

trekschuit moeten varen. 
23. De passagiers zullen dadelijk na het afvaren van de schuiten aan de schipper voor 't vervoer moeten betalen en de 

schippers zullen de ontvangen penningen van de gabelle iedere avond en ten leste de volgende dag aan de opzichter 
moeten afdragen, die daarvan goede en accurate aantekening zal houden. 

24. Niemand zal in de gewone schuiten binnen of buiten de tenten tabak mogen "drinken" (bedoeld wordt "roken") 
25. De schippers zullen niet mogen gedogen, dat boven het gewone vrachttarief enig geld voor de jagers (van de paarden 

op de wal) of voor iemand anders wordt gecollecteerd. 
26. De schippers van de genoemde vijf steden varen in een "beurs" ('n fonds met een uitkering bij ziekte) op voorwaarde 

dat de heren commissarissen zullen vaststellen of en hoeveel 'n schipper, naar proportie voor zijn niet verrichte arbeid 
daaruit zal trekken en genieten. 

27. 27 De opzichters zullen door de heren burgemeesters in de 5 steden moeten worden aangesteld en "in dier voege" (op 
voorwaarde) dat zij eens per week aan de heren commissarissen de penningen van de ontvangen tol of gabellen 
moeten afdragen en verantwoorden. 

28. 28 Binnen de tijd van 8 dagen zullen per stad 2 commissarissen worden aangenomen om de verder af te  handelen 
zaken grondig te begeleiden. 

29. Ook moet worden vastgesteld de "poenen" (tarieven) die men volgens de voorschriften "verbeurt" 
 (verschuldigd is) en op welke plaatsen de tolhekken moeten komen. 
Hoeveel de marktschepen, grote en kleine schuiten en ook speeljachten die door de trekvaarten zullen varen, moeten 
betalen, afhankelijk van of zij met zeilen, met de hals worden getrokken of het trekpaard gebruiken, alsmede hoeveel 
ze op de trekwegen moeten betalen voor ieder paard, kar, wagen, karos of als ruiter en voetganger de tolhekken 
passeren. 

30. Blijft de uitdrukkelijke wens en noodzakelijke doorvoering ervan, dat alle personen, die met schuiten, schepen, 
wagens, karren, paarden etc. de trekwegen of -vaarten gebruiken hoofdelijk de vereiste gabelle zullen moeten 
betalen. 

31. Niemand zal met schepen of schuiten aan de zijde van de trekweg mogen aanleggen of de voortgang van de 
passerende trekschuiten mogen belemmeren. Alleen eigenaren en pachters van aanliggende landen in de  hooibouw, 
veeteelt en 't oogsten van vruchten zijn daarvan uitgezonderd. 

32. Jachtschuiten zullen geen andere schuiten mogen slepen. 
33. Schippers van jachtschuiten en hun knechten zullen ieder in hun eigen stad 's avonds na 't sluiten der poorten mogen 

binnenkomen zonder de portier iets te behoeven betalen. 



Aldus gedaan binnen Amsterdam 9 juni 1660 en getekend door de vertegenwoordigers van de vijf steden. 
Het verleende octrooi was binnen en de aanleg kon beginnen. 

Burgemeesters en regeerders werden gemachtigd om 
tot uitvoering van 't werk de benodigde gronden 
toebehorende aan particulieren "aen haer te mogen 
nemen", alsmede gebruik te maken van publieke dijken 
en wegen, enige wateren te overbruggen, huizen te 
verplaatsen en tuinen te verwijderen na een gedane 
wettige taxatie en behoorlijke vergoeding. Misschien 
heeft de samenwerking om dit grote project tot stand 
te brengen bijgedragen tot een betere 
verstandhouding tussen deze vijf steden. 
Het nieuwe stelsel van trekvaarten en wegen door 
Noord-Holland werd in 1664 voor 't verkeer 
opengesteld en de bouwvakkers moesten vertrekken. 
 

Ook de steden moesten zich aanpassen. 
In die tijd liepen de wagenwegen nog niet om de stad 
heen, zoals tegenwoordig, maar midden door de stad. 
In Monnickendam kon dit ook nog niet buiten om, 
omdat de Monnickmeer nog over een grote breedte 
met het grachtenstelsel in de stad in verbinding stond. 
Daarom moesten ook de hoofdstraten op het 
doorgaande zware verkeer worden afgestemd. 
Op 5 februari 1656 werd daarom in opdracht van het 
stadsbestuur de straat (of liever de bestrating) van het 
gehele Noordeinde van "de driesprong" af tot de 
Noorderpoort opgenomen en behoorlijk verhoogd. 
Daarna opnieuw aan weerszijden geplaveid met 
klinkers op hun kant ter breedte van vijf voet (plm 1.50 

mtr). 
In 't midden van de straat werd een richel van drie Brabantse gekloofde straatstenen gemaakt, zodat 't water van de goten de 
stegen ingeleid kon worden. 
Om aan te geven hoe hoog 't midden van de straat moest worden had men een spijker in de binnenstoep van het huis van 
burgemeester Martsen geslagen (10 duim van de rollaag?) en vervolgens een spijker boven Annetje Sijmons noordelijkste 
stoep ("wesende 7 duim min 'n quart") en dan weer een spijker in 't pothuis ('n laag huisje tegen de gevel van een huis 
aangebouwd) van een volgende huiseigenaar enz. enz. 
Zo werd in die tijd op aanwijzing van de stadsfabriek (directeur gemeentewerken) een straat verhoogd. 
De voerlieden uit Buiksloot, die de stad wilden passeren moesten de passagiers aan de Kerkpoort laten uitstappen. De wagen 
werd op een platte schuit door de trekvaart naar de Noorderpoort gebracht om de passagiers, die daar naar toe gelopen 
waren, weer op te nemen. Op 14 april 1656 wordt (na 't gereedkomen van het Noordeinde) 'n ordonnantie gepubliceerd, dat 
niemand met paard en wagen, met slee of te paard over de klinkerstenen van de zijkant van de straten binnen deze stad mag 
rijden en nog minder op de klinkers van het nieuwe wegdek van 't Noordeinde, op straffe 'n boete te moeten betalen van f 4.- 
door degene, die dit verbod overtreedt. Zo trots en zuinig was men toch op de nieuwe klinkers. 
 

Bewondering uit 't buitenland. 
De Britse historicus Geoffrey  Parker schreef met betrekking tot de internationale stemming in de 17e eeuw, dat de landen om 
ons heen met jaloezie en bewondering naar ons keken (profoundly  anti-Dutch) en hij getuigde: 
"De bewoners, die lager leven dan de vissen, plaveien hun straten zo kunstig, dat na een regenbui je schoenen niet nat worden. 
Hun maatschappij is zo geordend, dat je elk uur de boot van Delft naar Haarlem kunt nemen". 
 
Over trekschuiten en klinkers gesproken........ 
 
Met dank aan de heren: 
M.H. Hoek  en J.W. Niemeijer te Broek in Waterland 
 
Als lengtemaat 

 



  een roede is 14 voeten in Amsterdam In Waterland 
  een voet is  28 cm   30,26 cm 
  een roede is   3,92 mtr   4,24 mtr 
 
Als oppervlaktemaat 
  een morgen is 600 vierkante roeden  
  een vierkante roede is    17,95 m² 
  een morgen is   107 a 70 ca of 10.770 m² of 1,077 ha 
  een deijmt is 400 vierkante roeden of 2/3 morgen 
In Waterland leefde men dus op grotere voet. 
Let op: de Amsterdamse ingelanden maten in Amsterdamse voeten en roeden! 


