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Hel OPENBAAR VERVOER 
• In en om OUD.ZOETERWOUDE 

door J. C. van Gent 

Het openbare vervoer dat wij heden ten dage kennen, heeft een eigen geschiedenis. 
De verbindingen in het verleden met de omliggende plaatsen waren afhankelijk 
van goede wegen en vaarwater. Hierdoor is de ligging van de Hoge Rijndijk aan 
de Rijn ten opzichte van het dorp veel gunstiger. 
Via de Rijn en de aangrenzende weg was en is men rechtstreeks verbonden met 
Leiden, Alphen, Woerden, etc. 

Vooral het water, vaak een bron van zorgen, heeft in onze waterrijke omgeving 
zeer goede diensten bewezen . Zo kon men reeds in 1636 met de trekschuit naar 
Delft reizen. 

De trekschuit vaart op de Vliet, vanaf Delft naar Leiden (1765); het paard verricht zijn trekkersarbeid 
op het Delftsche Jaagpad. 
Dp de achtergrond ziet men Leiden al opdoemen, met O.a. de Pieterskerk en de Koepoort. 



De trelcschuit 

Door de aanwezigheid van de Vliet, aange
legd door de Romeinen onder le iding van 
Corbulo, hoefde men geen trekvaart te 
graven. Met het bouwen van commissaris
huisjes, stallen voor de paarden en bruggen 
over de talloze zijsloten was de Vliet ge
schikt voor een regelmatige verbinding met 
Delft. Een van die commissarishuisjes is de 
Leidsche Schouw aan de Vliet ter hoogte 
van de oude Hofweg, schuin tegenover 
Allemansgeest. 

Het uit 1638 daterende gebouw is eenvoudig 
van opzet, met inde voorgevel de wapens van 
Leiden en Delft. Het diende als huisvesting 
voor de schouwman en als vergaderplaats 
voor de commissarissen van de trekvaart. 
De uit de vergaderruimte afkomstige eiken 
schoorsteenmante l en het goudleerbehang 
is op fraaie wijze toegepast in de staal
meesterkamer van "De Lakenhal" . 
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Het t rekpad versprong hier, zodat het 
paard van de noordweste lijke naar de 
zuidoostel ijke oever moest worden over
gezet met een schouw of pont. Dat gebeurde 
juist op deze plaats doordat Leiden op d ie 
manier op eigen grond kon blijven en niets 
t e maken had met de Ambachtsheer van 
Voorschoten (het Ambacht Zoeterwoude 
was in 1610 door het toedoen van IJsbrand 
de Merode verworven door Leiden). 
Door deze handeling was er h ier voor de 
Oud-Zoete rwoudena ren gelegenheid om in 
te schepen op de trekschuit. De re is duurde 
lang, maar was veel comfortabeler dan over 
het land in hotsende koetsen langs wegen 
vol kuilen . 
Wie heel comfortabel wilde reizen, huurde 
de roef. Hiervoo r betaalde men in 1729 : 
16 stuivers voor een reisje van Leiden naar 
Delft . 's Nachts een gulden, maar dan had 
men ook het gratis gebruik van vier kussens. 

Het trekpaard en de scheepsjager worden met het pontje overgezet, van het Commissarishuis "De Leidsche 
Schouw" (rechts) naar A/lemansgeest. 
In die tijd was dat allemaal Zoeterwouds gebied, zij het onder toezicht van de Stad Leiden, als Ambachts
heer van Zoeterwoude. 



In 1656 volgde de Trekvaart naar Haarlem 
en in 1663 werd over de Rijn de trek
schuitenverbinding met Utrecht geopend. 
Na een plan van de landmeter Jan Dou, 
die een kaarsrechte verbinding wilde graven 
via Bodegraven (kosten f 460.000,-) wat 
op veel tegenwerking van Gouda stuitte, 
werd uiteindelijk besloten om geen nieuwe 
trekvaart te graven, maar langs de Rijn een 
trekpad aan te leggen. Met de voltooiing 
hiervan was Leiden met drie belangrijke 
steden verbonden, wat borg stond voor een 
regelmatige verbinding en ten goede kwam 
aan de handel. 

Voor de Oud-Zoeterwoudenaren waren er 
rond 1790 verschillende diensten over het 
water, zoals wij kunnen lezen in de "De 
Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver": 

REISGELRGENDHEEDEN 

Twee keeren per weel'. vaart du Dorpsfchuit op L"Ji 
lIen , eB ook twee keer per week uic do WeypoorteenS:huit 
op dico , velders kan men met de ordinaire MHkt en Veer
fehuiten. als ook met de Beurtfcheepen van het Leidfche 
Schouw. en aan Lammen, dagelyks van hier DOir alle 011-

liggende Pioatfcn hoolllen. Alle Wr.kon vure van hier CD 
Leyd,uJ"p een Schuit op Jlmfldtiam en ter u,. 

Twee keeren per week, vaart de Dorpsschuit op 
Leyden, en ook twee keer per week uit de We v
poort een Schuit op dito, verders kan men met 
de ordinaire Markt en Veerschuiten, als ook met 
de Beurtscheepen van het Leidsche Schouw, 
en aan Lammen, dagelyks van hier naar alle 
omliggende Plaatsen koomen. Alle Weeken 
vaart van hier en Leyderdorp een Schuit op 
Amsteldam en terug. 

Met de opkomst van de stoomboot in de 
loop van de 1ge eeuw was het gedaan met 
de trekschu it. I n de periode van 1890 -1900 
werden de meeste diensten gestaakt en nu 
herinneren aan dit vervoermiddel nog 
slechts straatnamen, als het Delftsche Jaag
pad en het Utrechtse Jaagpad. 
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Stooml,ootdiensfen 

De stoomboot had tegenover de trekschuit 
veel voordelen. Door de grotere afmetingen 
konden er meerdere personen zich in
schepen en het comfort worden verhoogd. 
De aandrijving door middel van een stoom
machine stond borg voor een grotere snel
heid en mindere gevoeligheid voor invloeden 
van de natuur, zoals het trekpaard, de wind 
en de stroming van het water. 

In 1852 kreeg de Leidsche Stoombootmaat
schappij toestemming om een "schroef
stoomboot" in de vaart te brengen. De 
maatschappij startte met een dienst tussen 
Leiden en Amsterdam, over Alphen. Onder 
de naam "De Volharding" breidde de Leid
sche Stoombootmaatschappij zich verder 
uit met de dienst Leiden-Alphen-Gouda. 
Rond 1870 werd door "De Vereniging" 
een bootdienst verzorgd Leiden-Alphen
Woerden; deze onderneming ging in 1879 
ook varen op Gouda. I n hetzelfde jaar deed 
rederij W.O. Carsjens dat eveneens zodat er 
toen drie maatschappijen een dienst op 
Gouda onderhielden; twee hiervan, "De 
Vereniging" en "Carsjens", voeren re"gel
matig door op Rotterdam. 
Waarschijnlijk door de grote concurrentie 
gaf in 1900 "De Vereniging" de strijd op. 
De nog resterende lijn Leiden-Woerden 
werd overgenomen door "Carsjens". Vele 
andere diensten werden rond de eeuw
wisseling zeer frequet gevaren, waarbij 
"De Volharding" wel de toon aangaf. 
In 1904 bezat "De Volharding" vijftien 
boten, waaronder drie salonboten, "welke 
ook door hun Electrische verlichting en 
zeer practische inrichting met de meeste 
moderne vaartuigen kunnen wedijveren". 
De boten vertrokken van het kantoor aan 
de Haven en deden bijna zes uur over de 
tocht van Leiden naar Amsterdam. 
Langs de Rijn waren er verschillende 
aanlegplaatsen, zo ook in Zoeterwoude. 
Eén was er in de Bruggestraat bij de oude 
Leiderdorpse brug en één ter hoogte van 
de monding van de Does. Op het laatste 
punt kon men zich inschepen aan de 
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Eén van de fraaie stoomboten van "De Volharding" in de thuishaven. 

Leiderdorpse zijde; om hier te komen van 
Zoeterwoudse zijde werd gebruik gemaakt 
van het hier ter plaatse aanwezige overzet
veer. 
Voor een enkele reis tweede klas naar Am
sterdam betaalde men f 1,- ; wilde men 
eerste klas reizen dan was de vergoeding 
f 0,40 meer. Maar h iervoor genoot men 
dan ook de voordelen van bediening door 
de hofmeester en zijn bedienden, terwijl 
men ook over al de dekken mocht wandelen. 
Om de reis te veraangenamen waren er 
gratis dam-, schaak- en andere spelen ver
krijgbaar. Voor het lenen van een kaartspel 

betaalde men een vergoeding; hazard
spelen waren aan boord verboden . 
Door kolengebrek maar ook door concur
rentie van de nieuwe spoorlijnen en later 
ook door de autobuslijnen, werden vrijwel 
alle bootdiensten in 1917-1918 stopgezet . 
Een uitzondering hierop vormde "De Vol
harding" die haar naam eer aandeed en 
eerst in 1930 haar diensten beëindigde. 

Thans zorgt de rederij Avifauna sinds enige 
jaren gedurende de zomermaanden voor 
het vervoer van Leiden naar Alphen (recrea
tiepark Avifauna). 
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=========Zoeterwoudse scJ.ippers ========= 

Onder de tal rijke schippers, die in Zoeter
woude woonden, waren er een paar die op 
gezette tijden naast het vrachtvervoer hun 
boot inrichtten voor personenvervoer. 
Zo was het in de dertiger jaren de schipper 
Ares van der Kragt, die in de zomermaan
den vanuit de Weipoort op Katwijk voer. 
Het was een jaarlijks terugkerend evene
ment, dat zo typerend werd weergegeven 
in een van de revue's uit de dertiger jaren. 
Het is te vinden in de revue "Laat ze 
Lachen", onder de Zang van de Maanden, 
met de woorden: 

In Augustus is de vacantie daar, 
Ares van der Krogt z'n boot ligt klaar, 
Hij neemt daar alle kinderen mee 
Om pootje te baaien aan de zee. 

Ook de enig overgebleven Zoeterwoudse 
schipper, de Fam. Oostdam, heeft in de 
jaren voor de oorlog gevaren op Katwijk. 

Meer bekend zijn de boten van Oostdam 
van de rondvaarten door Zoeterwoude, 
tijdens het grandioze feest ,,700 Jaren 
Zoeterwoude". Het was een fantastische 
belevenis om vanaf het water Zoeterwoude 
te verkennen en te genieten van het natuur
schoon met zijn fraaie vergezichten. 
Een belangrijk aandeel levert schipper 
Oostdam voorts al meer dan tien jaar aan 
de Geuzentocht. Elk jaar wordt omstreeks 
3 oktober door de Vereniging "Water, 
Land en Ruimte" de weg van de Water
geuzen in 1574 gevolgd, dus langs alle 
plaatsen die toen bij de onderwaterzetting 
van het gewest en bij het Ontzet van Leiden 
van belang zijn geweest. 
Het eerste deel van zo'n Geuzentocht gaat 
met de bus, waarna men tenslotte bij de 
Noord Aa in de boot stapt, om over dat 
water en de Weipoortse Vliet naar Leiden 
te varen . 

Met de boot van schipper Oostdam, varend op de Weipoonse Vliet. 
Een heel bijzondere ervaring! 
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=========Hef vervoer over de weg ========= 
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Het openbaar vervoer over de weg bestond 
zo'n honderd jaar geleden in Zoeterwoude 
slechts bij gratie van de bereidwilligheid 
van de boeren die op de marktdagen naar 
Leiden reden: soms was er dan nog een 
plaatsje over op de brik. Was er geen plaats, 
dan werd de reis lopend gemaakt om het 
doel te bereiken of de boodschappen in 
Leiden werden verzorgd door de beurt
schipper. 
De wegen waren redelijk en goed verzorgd. 
Zelfs waren er omstreeks 1790 gescheiden 
rijwegen en wandelpaden. De wandelaar 
liep op een "beschulpt" voetpad (aange
stampte schelpen), afgezet met wit geverfde 
palen ten opzichte van de rijweg. Op de 
weg tussen Zoeterwoude en Leiden vond 
men palen met het Wapen van Leiden, 
waarop in roeden de afstand stond vermeld; 
zo was de afstand vanaf de kerk aan de 
Dorpsstraat tot Leiden 1130 roeden en 
van Zoeterwoude via de Hofweg naar Voor
schoten 1461 roeden. 

De eerste autobus in onze regio deed 
ook Zoeterwoude-Rijndijk aan/ het 
was een dubbeldekker op massieve 
banden (1912). 

De "Dorpsbeschryver" van 1790 zei het zo: 

Het Dorp, zynde dit het gedeelte van het Ambacht, al. 
waar de Kerk werd cevontlen. i~ Ir 30 Roeden, het welite 
l'uim ! uur gaans is • v~n de Stad L.yd,n geleegen • om den 
wandel" .. den .mand der weg te doen kennen, vin4 men 
lIon de weg tus'tchen L'yden en Z'iOttnvowle houte Paaien, 
"'.arop het Wapen der St.d Is geneld. CIJ op welke Pa.lel) 
het &etal d~r Roeden is albeteekend , t«wyl de Kerk op het 
Dorp den .mand van 'll30 Roeden aantoont; doch wann .. t 
11lende lengte van ZOelenvoudt langs ae HoHaart rekend ... I .. , 
'(jan is den .mand tot Voo,rchou" 1461 Roeden. 

De weg vaG beyden na31 Zoetu'Wou .ie is alleraangenaamst 
'en t,ffens zeer gemakkelyk •. zo wel ten op :igte der Rey. 
weegen , als voor d.:n vVnndelaar t werdende voor 

den I.alne een zeer net beCchulpt Voetpad. het I:een 
door wit te ~evetfJe Paaien van deo RylVeg is afgcf::lei· 
de!!. gevonden; - deeze we~ loo)'t door bet Dorp tot a~n 
& ompwyk . en zo vtrders naa, den Leidfchen Dam, en eld.rs. 



Met de bus 
De komst van de auto leidde een nieuw 
tijdperk voor het vervoer in . Nadat eerst de 
auto werd gebruikt voor familie· en zaken· 
reizen, werd later de auto uitgebouwd voor 
vracht en personenvervoer. 

De allereerste busdienst in onze regio werd 
verzorgd door de onderneming "Vooruit". 
Deze onderhield een dienst tussen Gouda 
en Leiden, waarbij de Hoge Rijndijk werd 
aangedaan . 
Deze bus was een dubbeldekker op massieve 
banden, die omstreeks 1910 regelmatig 
reed. I n de eerste wereldoorlog werd de 
dienst gestaakt wegens gebrek aan brand· 
stof en onderdelen. 

........ .in het Dorp 
Na de eerste wereldoorlog duurde het tot 
1923 eer er sprake was van een regelmatige 
dienst. 
De heer Nic. van der Akker was de pionier 
met de lijn Zuidbuurt·Weipoort·Dorp· 
Cronesteijn·Leiden (Herenstraat) ; in het 
voorjaar van 1924 werd het eindpunt in 
Leiden verlegd naar de Papenstraat. 
De lijn ging in 1930 over naar P.Z . Dubbe· 
laar, die in 1924 was gestart met een dienst 
Centrum Leidschendam·Stompwijk·Zoeter· 
woude·Leiden; vimaf 1928 werd de lijn 
ingekort tot Stompwijk·Zoeterwoude· 
Leiden. 
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Foto 

Vóór de lijn van Nic. van der Akker was er 
nog de onderneming de Koning & Kwak, 
die hun garage hadden nabij de oude 
Asschuurbrug (de afrol) en die een zeer 
onregelmatige dienst reden met een zwart 
Fordje voorzien van een zeildoek, dat bij 
warm weer kon worden opgerold. De 
dienst heeft maar kort bestaan. 

Rond 1936 was de Autobusonderneming 
van A. G. Boonekamp & Zonen aktief op 
het traject Leiden·Zoeterwoude·Stompwijk· 
Leidschendam. Volgens de dienstregeling 
werd er afwisselend gereden naar Stompwijk 
over de Schinkel en over de Zuidbuurt. 
Vanuit de Weipoort werd er op zondag een 
kerkdienst gereden, voor de prijs van 
10 cent per rit . 

De diensten waren niet regelmatig, meestal 
werd alleen op die tijden gereden dat er een 
groot vervoersaanbod was (spitsuren en op 
marktdagen). De exploitatiekosten bleven 
daardoor laag maar de grote concurrentie 
had tot gevolg, dat vele ondernemingen 
slechts kort bestonden. 

Dit was ook het geval met de autobus· 
onderneming Z.A.B.O, die in 1923 een 
busdienst opende met de lijn Zoetermeer· 
Stompwijk·Zoeterwoude·Leiden (Douza· 
straat), welke al weer na een jaar werd 
opgeheven. 

J.C. van Gent 

De reis wordt in het volgende num· 
mer voortgezet. .. ..... . 

... ... .. intussen houden wij met een 
moderne bus halt, midden in het 
Dorp, bij onze monumentale kerk. 


