
TREKVAARTEN

Sedert de verschijning (1978) van het standaardwerk van Jan de Vries 'Barges and Capitalism'

over het trekvaartenstelsel in Nederland van de zeventiende tot en met de negentiende eeuw zijn

we goed ingelicht over deze zeer Nederlandse wijze van vervoer van weleer. Het transport door

middel van door paarden getrokken (gejaagde) schuiten in ten dele nieuw aangelegde kanalen

langs daartoe bepuinde paden

was vooral in Holland, Fries-

land en Groningen wijdver-

breid. De nadruk lag oorspron-

kelijk op het vervoer van men-

sen. Trekvaarten en jaagpaden

werden in eerste instantie dan

ook aangelegd tot 'dienst en

gerie£f van de algemene inge-

suln-ncn, «>!»<!«• voor de vrtvmclc

reyst-nde man'. Mei de op-

komst van du snelle postkoet-

sen (diligences) gedurende de

achttiende: miw «:n de trvin na 1HS» kwam er geleidelijk een einde aam deze relatief gerieflijke,
stipte i'n snelle wijze van personen vervoer, hoewel trekschuiten voor het goederenvervoer tot de
komst van de vrachtwagen in de jaren twintig van belang bleven. In de zeventiende eeuw werden
in Friesland en Groningen in totaal 3O6 kilometer trekweg aangelegd, waarvan 171 kilometer in
Groningen.

in Friesland en Groningen

/Vleindert Schroor

Harlinger Trekvaart in 1844 gezien vanaf Bitsumazy! richting
Dettrom op een schilderij van jacon Bonga

Het trekschuitenstelsel dat rond het midden van
de zeventiende eeuw tot grote bloei kwam was
niet uit de lucht komen vallen. Zo liet bijvoor-
beeld Amsterdam kort voor 1600 een trekweg
aanleggen langs de Amstel naar Uithoorn. In
feite was het een kombinatie van bestaande
ingrediënten: een vaart of kanaal, een schip en

een paard. De langwerpige trekschuit had één
soms met een of meerdere stagen verstevigde
mast waaraan een lijn werd bevestigd die door
een paard langs een parallel aan de vaart
lopende trekweg werd gejaagd. Karakteristiek
voor het systeem waren voorts de rolpalen die
langs bochten van de vaart stonden om de
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jaaglijn te geleiden. Verder uiteraard de diverse
tollen, verlaten en pleisterplaatsen waar de
inwendige mens kon worden versterkt en paar-
den worden ververst. De innovatie school in de
kombinatie van deze drie elementen gepaard
aan een strak tijdschema. Dat laatste verleende
de trekschuiten een groot voordeel boven de
zeilende beurtveren, afhankelijk als die waren
van de grillen van de wind. Daarom ook leenden
zij zich uitstekend voor het personenvervoer. Een
gekombineerde behoefte aan grotere veiligheid,
accuratesse en snelheid leidde tot de stichting
van de eerste trekvaart, Amsterdam-Haarlem.
Het varende verkeer tussen beide steden moest
tot de opening van de dienstregeling op deze
nieuw gegraven vaart in 1632 gebruik maken
van het vaak onstuimige IJ, wat trouwens ver-
geleken bij de Haariemmertrekvaarteen omweg
inhield. Trekvaart, trekweg en trekschuit bleken
een onmiddellijk succes. Ingeval de kanalen
dichtgevroren waren konden de passagiers
gebruik maken van de trekwegen die een hele
verbetering betekenden vergeleken met de
doorgaans onverharde wegen van die tijd. Geen
wonder dat de faam van dit nieuwe vervoers-
stelsel zich snel verbreidde en elders in Holland
en Vlaanderen binnen enkele jaren leidde tot de
aanleg van trekvaarten of, waar reeds een
goede vaarweg bestond, trekwegen.

Overheden nemen het initiatief

Ook in Noord-Nederland onderkende men al
snel de voordelen van de trekschuit. Daarvan
getuigt het feit dat in eerste instantie vooral
(stedelijke) overheden in aktie kwamen, die
dergelijke initiatieven doorgaans aan partikulie-
ren overlieten. Op 24 juli 1640 verkregen Har-
lingen, Franeker en Leeuwarden oktrooi van
Gedeputeerde Staten van Friesland tot het 'ter
handen neemen ende aenleggen (van) een
Trekpad van Leeuwaerden nae Harlingen'. Men
verwees daarbij naar 'loffelijcken exempelen
van de andere Steden in de nabuyrige Provin-
ciën'en legde ook hier het accent op een ver-
betering van het personenvervoer alles 'strec-
kende tot merckelycke welvaerdt van tgemene
Landt'. De oktrooiverlening aan de drie eerder-
genoemde Friese steden stond model voor vele
daaropvolgende oktrooien. De aanvragers
verkregen permissie tot het heffen van tol 'tot
hoedinge van de groote oncosten' ó\e overigens
door het uitgeven van stedelijke obligaties
werden gedekt. Afgezien van de vracht moest
ieder persoon van tien jaar en ouder per mijl (5,5
km) 12 penningen betalen, kinderen beneden de
drie jaren konden gratis mee, terwijl voor kinde-
ren tussen de drie en tien jaar oud half geld
diende te worden betaald. Ook indien men te
voet ging moest tol te worden betaald: acht
penningen de mijl. Vee en andere vaartuigen
dan de trekschuit vielen eveneens onder de
tolbepalingen. Kregen steden of partikulieren

een oktrooi dan ging de verdere procedure als
volgt: het oktrooi werd ingeschreven (geïnteri-
neerd) in een register nadat belanghebbenden
door het hoogste rechtscollege, het Hof van
Friesland waren gehoord en eventuele adressen
hadden ingediend. Het Hof bepaalde zich dan
verder tot het taxeren van de aangekochte en/of
onteigende gronden ten behoeve van de aanleg
van trekvaart of trekpad.

trekschuit (en regelmatig daarna) slattingswerk-
zaamheden dienden te worden uitgevoerd. De
trekwegen waren in alle gevallen nieuw. Op 29
maart 1646 voer de eerste trekschuit in Noord-
Nederland op hettrajekt Harlingen-Leeuwarden.
Claes Jurriens Fontein uit de Friese havenstad
kreeg toen permissie van de magistraat van
Harlingen zijn aanstaande bruid Antie Reinders
Jeddema per geleende trekschuit-die nog

Winschoterdiep O.Z. rond 1915. Rechts op de kade staan de trekpaarden gereed

Mobiliteit

Nu bezat Friesland aan de vooravond van de
trekschuit reeds een uitgebreid stelsel van water-
wegen. De belangrijkste latere trekvaarten
waren als zeilvaarten dikwijls reeds tijdens het
bewind van de Saksische hertogen (1498-1515)
in bevaarbare staat gebracht (Zwette, Har-
lingervaart, Bolswardervaart, Dokkumer Ee). Dat
nam niet weg dat er bij de invoering van de

Gedenkpenning geslagen door de stad Dokkum tgv. de opening
van de Stroobosser Trekvaart in 1656

officieel in de vaart moest komen - uit de Friese
hoofdstad op te halen. 'Het was doe - een
Paaschdag — uitermate mooi weder, en also
nooit in Frieslant een Trekschuit was geweest, so
was de Trekweg van Leeuwarden tot Deinum als
mefmenschen besait', aldus het gegraveerde
opschrift van een aan beider gelegenheden
gewijd trouwkistje. Net als bij de aanleg van de
spoorwegen, twee eeuwen later, botsten ook hier
soms belangen. Zo raakten de Franekers buiten
spel door tegenwerking van een der leden van
de magistraat, Cornelis Wellens die weigerde
land van zijn tichelwerk aan de trekvaartonder-
neming af te staan. In september 1645 sloot het
Hof Franeker uit van deelneming. De weigerach-
tigheid van de academiestad haar derde deel
aan de kostendekking af te staan leidde tenslotte
tot uitsluiting bij de Acte van Sociëteit die in 1650
door Harlingen en Leeuwarden met betrekking
tot de trekvaart werd gesloten. De schuiten
voeren vtjf keer daags in beide richtingen. Tot
1795 vervoerde de trekschuit tussen beide steden
gemiddeld 25.000 passagiers per jaar; het
trajekt Leeuwarden-Sneek gemiddeld 10.000 en
Leeuwarden-Bolsward 8.000 passagiers. De
trekschuit tussen Groningen en Winschoten had
een ongeveer even hoge gemiddelde bezetting
als die tussen Harlingen en Leeuwarden. Of-
schoon dit aantallen waren die vèr beneden die
van de trajekten tussen de grote Hollandse
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steden (elk meer dan 100.000 per jaar) lagen,
laat staan de huidige aantallen passagiers die
door de Nederlandse Spoorwegen worden
vervoerd was de deelname aanzienlijk. Gaan we
uit van het volstrekt hypothetische geval van een
afgeschermd marktaanbod van passagiers uit
louter Harlingen en Leeuwarden (te zamen
tenminste 18.000 inwoners in 1689) dan zou
iedere inwoner van beide steden jaarlijks ruim
een keer gebruik van de trekschuit hebben
gemaakt, hetgeen in een tijd die in vergelijking
met de onze een beperkte mobiliteit had aan-
zienlijk mag heten.
Het succes van de Harlingertrekvaart leidde
intussen tot een keten van oktrooï-aanvragen,
die alle leidden tot het begin van lijndiensten
tussen verschillende Friese steden:
1647 Leeuwarden-Dokkum
1648 Leeuwarden-Bolsward
1648 Leeuwarden-Hallum
1648 Bolward-Workum
1656 Dokkum-Stroobos-Groningen
1661 Leeuwarden-Sneek

Daarnaast werden haaks op de trekvaarten een
reeks kleinere verbindingen tot stand gebracht,
onder andere tussen Rinsumageest en de Ee
(1648}, Weidum en de Zwette (1663) en de
StroobosserTrekvaarten Damwoude (1664). Op
de grotere Friese trekvaarten bedroeg de da-
gelijkse frekwentie gemiddeld vier afvaarten in
beide richtingen.

Tegenvallende verwachtingen

Niet in alle gevallen brachten trekvaart en trek-
weg datgene op wat men ervan verwachtte. In
Dokküm bijvoorbeeld waren de verwachtingen,
naar spoedig bleek te hooggespannen. Ten tijde
dat de eerste trekschuit tussen Harlingen en
Leeuwarden voer, zag Dokkum de Friese ad-
miraliteit voor de drie noordelijke gewesten
vertrekken naar Harlingen. Naast het dichtslib-
ben van het Dokkummerdiep speelde bij die
verplaatsing vooral de gunstiger positievan
Harlingen ten opzichte van Holland en opponent
Engeland mee. Bovenal echter was Harlingen na
1580 uitgegroeid tot de aanzienlijkste zeestad
van Noord-Nederland. Het stadsbestuur van
Dokkum zag in de verlenging van de trekvaart
uit Leeuwarden richting Groningen een mogelijk-
heid een deel van deze tegenslag te kompense-
ren. In eerste instantie polste men de Leeuwar-
ders, maar die voelden daar weinig voor, te
meer daar men via het Bergumermeer en het
rond 1575 door Caspar di Robles aangelegde en
naar hem genoemde Kolonelsdiep een tamelijk
rechtstreekse verbinding had met Groningen.
ToenKollum in 1647 aanstalten maakte met het
graven van een trekvaart naar Gerkesklooster,
in de nabijheid van de grenzen van Stad en
Lande, namen de Dokkumers gelijk het initiatief
over. Stad en land en vooral stadhouder Willem

Aanleg Gorechtkanaal opengesteld in 1921

Frederik werden bewogen geld in de onder-
neming té steken. Het felbegeerde oktrooi om de
vaart te verlengen tot op de grens met Stad en
Lande werd op 13 maart 1652 verkregen. De
Staten van het laatstgenoemde gewest waren niet
ongenegen het als nieuw uit te voeren Hoendiep
ten westen van Noordhornertolhek (nu een deel
van het Van Starkenborghkanaai} door te trek-
ken tot aan Stroobos. In 1656, na twee jaar
graven was de vaarroute klaar. De aanleg van
de Stroobosser Trekvaart kostte Dokkum
245.755 gulden, die men uit de geheven tollen
meende te kunnen terugverdienen. Doordat de
verwachtingen tegenvielen was men in 1682
gedwongen de vaart met zijn toebehoren aan de
crediteuren over te dragen.

Snikke vaart

Met de vaart over Dokkum zijn we in Groningen
beland, waar de trekvaartinitiatieven eveneens
niet onopgemerkt bleven. Ook hier lag al een
uitgebreid net van kanalen en vaarten, dat
vooral dankzij de opkomende verveningen sterk
werd uitgebreid. Op 16 maart 1628 bereikte het
eerste schip vanuit de stad Groningen via het
Winschoterdiep Zuidbroek. Op 14 juni van
datzelfde jaar vaardigden Burgemeesters en
Raad der Stad een ordonnantie uit op het veer
tussen beide plaatsen. Uitgebreide bepalingen
waren opgenomen, onder andere hoe de schip-
per zich beleefd tegenover zijn passagiers moest
gedragen. Ofschoon De Vries abusievelijk de
jaren 1618-1622 aangeeft als de tijd waarin de
eerste trekschuiten - in Groningen ook snikken
genoemd - tussen beide plaatsen voeren, is niet
geheel duidelijk of zulks zelfs in 1628 reeds het
geval was. Mogelijk werden de eerste trek-
schuiten pas ingelegd na de verruiming en deels
het graven van het kanaalvak Groningen-Foxhol
ïn en kort na 1651. De rekeningen nemen een
aanvang in 1655, terwijl de stedelijke ordonnan-
tie en de trek- en wagenweg en de veerschepen

tussen Groningen en Winschoten van 6 mei 1654
dateert. We gaan er derhalve van uit dat in ieder
geval in dat laatste jaar regelmatige trekschuit-
diensten een aanvang namen. Belangrijk was dat
de vaarweg een voortdurend gegarandeerde
doorgang bood, hetgeen gelet op de vele turf-
schepen, die nogal eens een turfje verloren niet
steeds het geval was. In 1667,1668 en 1675
vaardigde de stad plakkaten uit tegen het hinde-
ren van trekschepen door schuitenschuivers
(turfschippers), respektievelijk het vervuilen en
verondiepen van het Winschoterdiep o.a. door
de turfschippers.

Damsterdiep en Hoendiep

Zowel stad als gewest namen initiatieven op het
terrein van de trekvaarten. Op 20 april 1648 nam
het gewest Stad en Lande op zich een trekpad
aan te leggen langs het Damsterdiep tussen
Groningen en Delfzijl. Daarover bereikte men in
1650 overeenkomst met hetZijlvest der Drie
Delfzijlen. Het werd de eerste trekschuitver-
binding in Groningen. Ook hier moest de vaar-
weg regelmatig worden geslat (uitgediept}.
Tegen die tijd was men eveneens druk in onder-
handeling met Friesland (i.c. Dokkum) over de
aansluiting van het nieuw te graven Hoendiep op
de Stroobosser Trekvaart. Het omstreeks 1576 tot
stand gekomen Kolonels of Caspar Roblesdiep
betekende qua afstand reeds een hele ver-
betering met de oude route naar Leeuwarden die
gebruik maakte van het Reitdiep, de Lauwerszee
en de Dokkumer Ee. Niettemin was deze vaart,
vooral tussen Lutjesgast en Grootegast voor een
belangrijk deel dichtgelopen. In 1558 was er af
sprake van een Hoendiep —genoemd naar een
gebied ten westen van de stad — tussen Gronin-
gen en de buurtschap De Poffert, maar vandaar
moest men via het Leekstermeer en het Lettelber-
terdiep varen om het Kolonelsdiep bij Briltil te
bereiken. Daaraan maakte de stad Groningen
tijdens de jaren 1613-1616 een einde door een
recht kanaalvak te graven tussen de Poffert en
Enumatil. In de jaren 1654-1657 groef men vanaf
Noordhornerga op Stroobos aan de Friese grens
een kanaal in rechte strekking dat ook de naam
Hoendiep meekreeg. Dit deel werd verbonden
met het eveneens tot Hoendiep gepromoveerde
deel van het Lettelberterdiep tussen Briltil en
Enumatil. Men legde er aanstonds een jaagpad
langs, kompleet met een drietal verlaten bij
Hoogkerk, Gaarkeuken en Stroobos, waarvan
na 1864 alleen die bij Gaarkeuken — als schei-
ding met de Friese boezem — overbleef.

Boterdiep

Terwijl de trekschuit nu ook Groningen en Fries-
land en daarmee twee tot dan gescheiden trek-
vaartstelsels met elkaar verbond werd aan-
sluitend het Hoogeland vanuit de stad Groningen



'opengelegd'. Spil daarvan: het Boterdiep, in
1794 door de 'Tegenwoordige Staat van Stad en
Land', 'de algemeene trekvaart van Groningen
naar 't Hunzingo kwartier'genoemd. In de jaren
1623/24 kwam het opnieuw gegraven gedeelte
tussen Bedum en de Grondzijl (Noorderhooge-
brug) tot stand, terwijl kort daarop de Kleisloot
tussen het laatstgenoemde punt en de stads-
gracht werd uitgediept. Omstreeks 1653 voltooi-
de men het gedeelte Bedum-Onderdendam. Op
basis van een resolutie van de Staten van Stad en
Lande (dd. 31 juli 1658) kwam het jaar daarop
de trekweg tussen Groningen en Onderdendam
gereed. Op 15 april 1659 kwam nadat vele
plooien (o.a. aanspraken van rechthebbenden
op schadevergoeding, kompetenties e.d.) waren
rechtgestreken een overeenkomst tussen de
provincie en het betrokken waterschap, het
Winsumer- en Schaphalsterzijlvest tot stand, die
op 30 april 1662 werd bekrachtigd. Nog in 1660
bereikte men door (ten dele) gebruik te maken
van het tracé van de Oude Delf Middelstum,
vanwaar de vaart over Kantens werd door-
getrokken en twee jaar later Uithuizen bereikte.
In westelijke richting reikten de tentakels van het
trekvaartenstelsel via onder meer het Winsumer-
diep tot aan het dorp Ulrum (1660). Kort voor
1664 kreeg ook Warffum zijn trekpad naar
Onderdendam. De voor die tijd strakke dienst-
regeling van de trekschuit vereiste het opruimen
van allerlei barrières. Ten behoeve van het
nieuwe vervoermiddel werden zo de overtomen
bij Noorderhoogebrug en Bedum opgeruimd en
vervangen door schutsluizen. Een belangrijk deel
van de bepalingen kon men vinden in de be-
treffende ordonnanties, zoals die van 1660 op de
trekweg tussen Groningen, Ulrum, Warffum,
Kantens en Middelstum. Dergelijke publikaties
bevatten naast bepalingen over de tarieven en
de tollen, voorschriften over de vertrektijd en het
vrijhouden van de trekwegen van vee en andere
obstakels.

Rijks-, spoor- en tramwegen

Een uitzondering op de vooral door overheden
aangelegde trekwegen vormde het in 1652 door
de heer van Slochteren, Osebrand Johan Ren-
gers gegraven Slochterdiep. Dit liep van Slochte-
ren naar het Damsterdiep bij Ruischerbrug.
Rengers verkreeg in maart 1659 het recht om een
trekschuit in te leggen tussen Slochteren en de
Martinistad. Het laatste trekschuittrajekt in
Noord-Nederland kwam in 1695 tot stand tussen
Winschoten en Nieuweschans, zodat het nu
mogelijk was per trekschuit van Workum of
Harlingen naar deze noordoostelijke grens-
plaats van de Republiek te varen.
Na twee eeuwen kwam er een einde aan de
bloei van de trekschuit- of snikkevaart. We
memoreerden reeds de opkomst van snellere en
konkurrerende wijzen van vervoer, zoals de
diligences. De aanleg van Rijkswegen in de jaren
1820-1850 gaf het personenvervoer per trek-
schuit een gevoelige knauw. In 1863 kwam
parallel aan de oudste trekvaart, de eerste
spoorlijn in Noord-Nederland, Harlingen-
Leeuwarden in gebruik. In de twintig jaar daarna
bouwde men de overige spoorlijnen in Noord-
Nederland, waarvan veel lijnen in meer of min-
dere mate parallel liepen met de oude trek-
vaarten. De komst van tram- en lokaalspoor-
lijnen luidde na 1880 het definitieve einde in van
deze toentertijd trage, maar komfortabele wijze
van transport. Dat neemt niet weg dat er nog
jaren nadien transportschepen werden gejaagd
volgens het principe van de trekschuit ook op
vaarwegen waar nooit geregelde trekvaart-
diensten werden onderhouden. In deel I {Noord-
oostelijk Nederland) van de Wegwijzer voor de
Binnenscheepvaart in 1939 worden nog talloze
jaag- en trekpaden vermeld, vooral in de Gro-
nings-Drentse Veenkoloniën waar nog langs
vrijwel alle kanalen werd gejaagd. In Bareveld
staat een monument dat aan de vele scheeps-

jagers herinnert. De politiereglementen op de
waterwegen bevatten zowel in Friesland als
Groningen bepalingen als het staande hebben
van de masten voor vaartuigen die aan de trek-
pad- of trekwegzijde liggen, behalve in geval
van laden en lossen en mits de gezagvoerder de
lijnen van passerende vaartuigen vrijhoudt. Ook
was het verboden in de lengterichting van wegen
op de benedenberm te lopen om vaartuigen te
trekken, hetzij de giek of boegspriet over een
trekweg te laten strijken of uitsteken. Op een
aantal plaatsen in Groningen (Feerwerd, Bedum
en Onderdendam) kunnen we nog een enkele
rolpaal aantreffen, terwijl de bordjes 'Wissel-
plaats' langs de Stroobosser Trekvaart, naast de
oude trekvaarten zelf en de soms tot autowegen
of fietspaden omgebouwde trekwegen evenzeer
een fysiek bewijs vormen van deze verdwenen
wijze van vervoer. •
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