
In de zeventiende eeuw 

ontstond in Holland van-

wege de sterk groeiende 
economie behoefte aan 

goedkope arbeidskrachten. 

Met name in de landbouw 

met haar seizoensarbeid 

vormde het tekort aan 
arbeiders een probleem. 

Zo was het niet eenvoudig 

om voor het maaien van 

het gras personeel te vin-
den. 

In Duitsland bestond ech-

ter juist een tegenoverlig-

gende situatie. Vele arme 

landarbeiders konden daar 
amper het hoofd boven 

water houden. Van de he-

renboeren hadden ze veel-

al een huisje met een daar-
bij behorende groentetuin 

kunnen huren. Daarnaast 

mochten ze soms het wei-

nige vee dat men bezat 

onder hoede van de heren-
boer laten grazen op de 

gemeenschappelijke gron-

den, de zogenaamde mar-

ken. De huur werd verre-
kend met een aantal dagen 

verplicht werken voor de 

herenboer. De huren wa-

ren overigens niet hoog, 

maar daar stond tegenover 
dat de daglonen dat ook 

niet waren. De verreke-

ning werd op een kerfstok 

bijgehouden.  

Voor de landarbeiders 
bleef zodoende een margi-

naal bestaan over. Om het 

gezinsinkomen enigszins te 

verhogen, togen vele man-

nen en jongens jaarlijks 
naar Holland om daar als 

maaier seizoensarbeid te 

gaan verrichten. Ongeveer 

een kwart van hen was 
ongehuwd.  

De tocht werd grotendeels 

te voet afgelegd. Bepakt 

met een zwaar bagagepak 

trok men in groepen naar 
Holland toe. In hun leren 

plunjezakken zaten naast 

kleding en voedsel ook 

zeisbladen, slijpstenen, 
haarspitten en haarhamers 

om hun zeisen aan te 

scherpen  De meeste kans 

op werk had men in Hol-

land en in Friesland. Voor 
het bereiken van het eerst 

genoemde gewest moest 

men de Zuiderzee overste-

ken. De pikmaaiers uit het 
noordelijk deel van Duits-

land kwamen daarbij nabij 

Coevorden ons land bin-

nen. Dan volgden ze de 

noordelijke oever van de 
Vecht.  Uiteindelijk kwa-

men ze dan in Hasselt uit, 

om zich daar in te laten 

schepen. 

In de zeventiende eeuw 
moet het jaarlijks om on-

geveer 9.000 trekkers heb-

ben gegaan. Dat aantal 

groeide waarschijnlijk in de 

achttiende eeuw uit tot 
14.000 tot 15.000 perso-

nen.  

Natuurlijk probeerde het 

nabij gelegen Zwolle een 
graantje mee te pikken. De 

aanleg van het Varkensgat 

dat aan de monding van de 

Vecht ligt, was mede om 

dit doel geschied. Een hevi-
ge concurrentiestrijd was 

soms het gevolg. Vroeg 

een Hasselter beurtschip-

per vier stuiver voor de 
passage, de Zwollenaren 

gingen daar onder zitten 

door drie stuivers te vra-

gen.  

Voor de Zwolse economie 
was het vervoer van deze 

hannekemaaiers slechts 

één van de bestaansbron-

nen, voor Hasselt was het 
echter één van de voor-

naamste bron van inkom-

sten. Niet alleen de beurt-

schippers verdienden aan 

hen, maar ook de plaatse-
lijke middenstand. Met na-

me de herbergiers profi-
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teerden mee.  

Een deel van de pikmaaiers 

gaf aan Hasselt de voor-
keur boven Zwolle. Bij 

binnenkomst via de Enk-

poort deden de katholie-

ken nog even de Heilige 

Stede aan. 
 

In de negentiende eeuw 

bedroeg  het aantal passan-

ten in Hasselt nog altijd 
zo’n tien tot twaalf duizend 

man. In het midden van de 

veertiger jaren van die 

eeuw nam het aantal af tot 

vijf à zes duizend. Voor 
een deel had dat te maken 

met de aanleg van de 

straatweg Zwolle– Meppel. 

De arbeiders voor het 
noorden bogen voortaan af 

om via Rouveen en Stap-

horst naar Friesland te rei-

zen.  

Ook het aantal passages  
naar Holland liep terug. In 

toenemende mate onder-

vond men concurrentie 

van de stoomboot. Voor 
75 cent mochten de pik-

maaiers in de derde klasse 

meereizen. Voor de Has-

selter beurtvaarders was 

dit de doodsteek. In 1849 
vond geen enkele wekelijk-

se vaart meer plaats en 

een jaar later waren over 

het gehele jaar genomen er 

nog maar 32 afvaarten. 
Voortaan reisden de han-

nekemaaiers per stoom-

boot. Ze zagen er over het 

algemeen arm, smerig en 
onverzorgd uit. De prijs 

die zij voor hun overtocht 

betaalden, stond hen niet 

toe om bij regen en wind 

zich in de roef op te hou-
den. Zij moesten aan dek 

blijven of bij heel slecht 

weer mochten ze in 

het vooronder plaats-

nemen.  Ze hadden 
veelal al een lange reis 

achter zich. Sommigen 

hadden een voettocht 

van zo’n 200 kilometer 

achter de rug.  In hun 
zware bagagepakken 

sleepten ze hun mond-

voorraad bestaande uit 

spel, ham, worsten en 
broden met zich mee.  

Verwachtingsvol reisde 

men af. De dagen wa-

ren echter lang, de 

onderkomens beroerd 
en de verdiensten vie-

len veelal tegen.  

Zo meldde de burgemees-

ter van Steenwijkerwold 
dat in zijn gemeente in 

1811 in totaal 160 vreem-

delingen werkzaam waren, 

voornamelijk als turftrek-

kers en hoyers. Ze waren in 
mei of juni aangekomen en 

om vervolgens in juli of 

augustus  te vertrekken. In 

tussentijd verbleven ze in 
de zogenaamde poepeten-

ten. Anders dan het woord 

doet vermoeden, waren 

dit houten optrekjes van 

vijf bij vijf meter. Elk op-
trekje bood onderdak aan 

twaalf man. Het was er 

vochtig, rokerig en be-

nauwd. Ook het werk was 

zwaar. Men stond de hele 
dag voorovergebogen. Ve-

len hadden dan ook last 

van gezwollen benen. 

De verdiensten vielen te-
gen. Uit het verslag van 

bovengenoemde burge-

meester bleek ook dat de 

veenarbeiders  - 160 man - 

in totaal 4.000 gulden mee 
naar huis namen, ofwel 25 

gulden de man. Voor dat 

geld had men van zonsop-

gang tot zonsondergang 

moeten werken.  
Niet duidelijk is of dit het 

bruto of netto bedrag is 

wat men naar huis mee-

nam. 

Een andere -  Duitse  -  
bron vermeldt  dat in Amt 

Ehrenburg in 1767 in totaal 

415 seizoenarbeiders met 

in totaal 3.563 Reichstalers 
terugkeerden, of wel acht 

tot negen Reichstalers per 

man. Dat was ongeveer 

een derde van hun bruto-

verdiensten die in totaal  
11.052 Reichstalers hadden 

bedragen. Per man had 

men dus iets meer dan 26 

Reichstalers verdiend.  
Tweederde deel was als 

kosten opgegaan. Tot die 

kosten konden ook de 

twee overtochten gere-

kend worden.  Ook aan 
eten en drinken zal het 

nodige zijn opgegaan. Zoals 

we zagen hebben de Has-

selter herbergiers hier het 
nodige profijt van getrok-

ken.  
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