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Scheepvaart van Zoeterwoude 
Beknopt overzicht van een verdwenen bedrijfstak. 

door Drs. H.J.A. Dessens 

Vaktermen zijn gemerkt met *, zie verklarende woordenlijst aan het eind van dit artikel. 

Inleiding 

In de jaren na de tweede wereldoorlog vond de ondergang plaats van een eeuwenoude bedrijfstak 
in het poldergebied ten zuiden van de lijn Leiden-Alphen aan den Rijn. Deze bedrijfstak zal het 
onderwerp zijn van twee artikelen, waarvan het eerste in deze aflevering van Suetan en het tweede 
in de volgende aflevering. 

Het gaat om de regionaal gebonden scheepvaart in 
dit poldergebied, die talloze schippers een bestaan 
bood. Maar niet alleen schippers. De scheepvaart 
hield ook andere beroepen in stand, zoals dat van 
scheepmaker, schippersknecht, brug- en sluiswach
ter, zeilmaker, blok- en pompmaker, touwslager, 
etc. En met deze scheepvaart hing een hele infra
structuur samen. Het was mogelijk om bijna iedere 
plek in dit poldergebied per vaartuig te benaderen, 
en vanuit Zoeterwoude was het mogelijk om via 
een stelsel van vaarten, sloten en verlaten (sluis
jes) binnendoor naar Hazerswoude en zelfs Bos
koop te varen. De ondergang van deze regionale 
scheepvaart heeft zich tamelijk geruisloos vol
trokken. Als we nu geen onderzoek plegen en de 
resultaten vastleggen, zal binnenkort vrijwel nie
mand meer iets afweten van deze bedrijfstak, die 
het dagelijks leven van zeer velen bepaald heeft. 
Immers, mensen die nog informatie kunnen geven 
over de tijd dat de scheepvaart nog hoofdzak'3lijk 
met wind- en handkracht plaatsvond behoren al 
tot de zeer ouden. En omdat schriftelijke bronnen 
veelal ontbreken zijn we aangewezen op monde
linge informatie. Daarbij komt dat als er schrifte
lijke bronnen bestaan, de eigenaars of eigenaressen 
hiervan de waarde meestal niet inzien. Zo zijn hele 
werfarchieven de laatste jaren via kachel of vuil
nisman voorgoed verloren gegaan. 

In deze twee artikelen hopen wij een beeld te kun
nen geven van deze bedrijfstak aan hen die hem 
nooit gekend hebben, en hen die hem wél gekend 
hebben te stimuleren meer informatie te geven, en 
deze artikelen critisch te volgen. 

Verder zijn deze artikelen bedoeld als inleiding tot 
de komende tentoonstelling: "Zoeterwoudse Schip
pers en Scheepvaart", opening 28 mei a.s. 

Het landschap 
Zoeterwoude is gelegen in een polderlandschap. 
De polders rondom het dorp zijn in de loop der 
eeuwen geleidelijk ontstaan, voor een groot deel 
in de 17e eeuw, deels zelfs al inde 14een 15eeeuw. 
Het middel van bestaan in dit gebied overwegend 
uitgeoefend, de landbouw, riep een omvangrijke 

transportbehoefte in het leven. Ook de vele veen
derijen en het onderhoud van de vele wateren, 
wegen en kaden en dijken vroegen om transport
middelen. 
I n vroeger tijden was het goedkoopste middel van 
vervoer het schip, alleen een schip kon zoveel la
ding tegelijk meenemen. Het laadvermogen van een 
boerenkar, met paard ervoor, was beperkt tot 
enkele honderden kilo's, maar een scheepje van 
ongeveer 14 meter lang, waarmee men zelfs in 
smalle wateren nog aardig uit de voeten kon, 
vervoerde ongeveer 15 ton lading. Het schip kon 
niet alleen meer lading meenemen, het voordeel 
was ook dat het schip gebruik maakte van vaar
wegen, die het overgrote deel van het jaar in een
zelfde conditie waren. Dit kon bepaald niet ge
zegd worden van de wegen in dit gebied, nog 
merendeels onverhard. De wegen waren een groot 
deel van het jaar slecht begaanbaar, als gevolg van 
de lage ligging van het land, en de overvloedige 
regenval. De waterbeheersing in Rijnland was al 
vanaf de 13e eeuw in handen van het Hoogheem
raadschap van Rijnland, die nauwkeurig toezicht 
hield op de toestand van de waterwegen. Een goed 
onderhoud van deze vaarwegen was vanuit de 
taakstelling van het Hoogheemraadschap in de 
eerste plaats noodzakelijk om een goede afwate
ring te garanderen, maar de scheepvaart pikte hier 
wel een graantje mee: zo werd ieder jaar het gehele 
vaarnet vrij gemaakt van waterplanten, en werden 
jaagpaden, beschoeiingen en kaden het gehele 
jaar door onderhouden. 

Diverse waterkaarten zullen worden tentoongesteld 
in "Suetanborgh" vanaf 28 mei a.s. Reeds genoemd 
kunnen worden: een met de hand getekende kaart 
gedateerd 13 September 1800 en de nieuwe Stoom
vaart, zeil en ijskaart van :i: 1905. 

Het aangewezen vervoermiddel 

Uitgezonderd in perioden met ijsgang, doorgaans 
niet meer dan enkele weken per jaar, konden sche
pen het gehele jaar hun vracht halen en brengen, 
in de vorm van mest, zand, puin voor wegen en 
dijken, turf, hout, riet, enzovoort. Dit vervoer 
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vond plaats met vaartuigen die eigendom waren 
van/of gevaren werden door schippers, wier be
roep het varen was. Daarnaast vond er een om
vangrijk transport te water plaats door middel 
van kleine vaartuigjes als roeiboten, vIetschou
wen, pramen en dergelijke, die eigendom waren 
van boeren, tuinders, en, later in Boskoop, 
boomkwekers. Boeren voeren hun vee dikwijls 
naar het land, en roeiden of boomden hun 
schuit met melkbussen tussen het land en de 
boerderij. Als een schipper een lading zand of 
mest had afgeleverd, moest deze lading dikwijls 
uitgevlet worden met kleinere vaartuigen. 

Veel schippers van Zoeterwoude verdienden hun 
brood niet alleen met het verzorgen, van het 
transport in eigen regio, of voortkomend uit 
de landbouw in die regio, maar voeren ook 
vracht voor bedrijven uit de stedelijke sfeer: 
Leiden, Den Haag, Rotterdam. Zij voeren alles 
wat de grotere binnenschepen uit de landelijke 
vaart ook vervoerden: stenen, hout, brandstof, 
graan, grondstoffen voor fabrieken, en inciden
teel ook "verhuisvrachtjes" . Een aantal Zoeter
woud se schippers legden zich hier uiteindelijk op 
toe, en voeren met een schip van een formaat, 
waarmee men in het polderland om Zoeterwoude 
nauwelijks meer uilde voeten kon. 

Samenvattend was het schip, vóór de komst van 
de vrachtauto, en vóórdat verharde wegen alge
meen waren, hét aangewezen vervoermiddel voor 
dit gebied. Het was het goedkoopste transport
middel,omdat het vracht op de snelste manier 
kon halen en brengen, enerzijds omdat het 
laadvermogen groter was dan bij een kar .het ge
val was, anderzijds door de goede staat van de. 
waterwegen in net gebied ten zuiden van de lijn 
Leiden - Alphen aan den Rijn. 

Waterwegen rond Zoeterwoude 

We kunnen de waterwegen waarvan Zoeterwoudse 
schippers gebruik maakten, onderscheiden naar de 
grootte van de schepen die er op konden varen. 
Al lereerst de grote kanalen en rivieren als de Vliet, 
de Rijn, de Gouwe, het Aarkanaal en de Zijl. Na 
1916 komt daar het Rijn-Schiekanaaal bij dat de 
Vliet en de Zijl met elkaar verbond. Dezewateren 
waren bevaarbaar voor de in die tijd (rond 1900) 
grootste zeilschepen van ong. 100 ton (20-25 
meter lengte). 
Op de tweede plaats de wateren die we aanduiden 
als de "bredere sloten": de Meerburger Wetering, 
de Vrouwenvaart, de Weipoortse Vliet. Deze 
waren bevaarbaar voor schepen tot ong. 25 à 
30 ton laadvermogen (lengte ong. 14 meter). 
Op de derde plaats de sloten die aftakken van de 
bredere sloten en kanalen met een breedte van 
2-3 meter, en de sloten die geen open verbinding 
hadden met het boezemwater. Deze waren be-

vaarbaar voor scheepjes van ong. 1 tot 5 ton 
(lengte ong. 3-7 meter). 

Op deze drie soorten wateren troffen we de 
volgende vaartuigen aan: 

Op "1" 

Tjalken, Klippers, 
Aken etc. 
De (Zand)bok 
De Westlander 
De Kagenaar 

Op "2" 

Westlander 
(Zand)bok 
Kagenaar 

Op "3" 

Roeiboot 
Vletschouw 
Praam 
Bok 

De Westlander is te zien op afbeeldingen 1, 2 en 
3; de Kagenaar op afbeelding 2; de Vletschouw 
op afbeelding 4. De grotere schepen als Tjalken, 
Klippers en Aken speelden in zoverre een rol voor 
Zoeterwoude dat deze vaak produktenals turf, 
stenen etc. over de Rijn aanvoerden, en daar ge
lost werden in de kleinere scheepjes die de lading 
naar de afnemers brachten (het zg. "uitvletten"). 
We zullen hier verder niet ingaan op deze grotere 
zeilschepen van de landelijke vaart, maar ons be
zighouden met de Westlander, Bok, Kagenaar, 
Vletschouw, Roeiboot en Praam, en hun bouwers 
en gebruikers, i.c. schipp~rs, vissers en boeren. 

Atb. ,. De Westlander" Vier Gebroeders" gebouwd 
bij de Gebr. Van Beveren 't 1900. Na een restau
ratie van twee en een halfjaar kwam het schip in 
1980 weer onder zeil. 

De kleinere typen 

Vrijwel iedere boerderij in en rondom Zoeter
woude had de beschikking over één of meer kleine 
houten vaartuigen om in het eigen vervoer op en 
rond het erf en in de weilanden te kunnen voor
zien. Allereerst was daar de gewone roeiboot, 
die iedereen bekend is: een houten boot van ong. 
4 meter lang, met platte vóór- en achterkant 
(het "voorbord" en "achterbord") . Er bestond 
een variant op de gewone roeiboot ten behoeve 
va n de zoetwatervisserij. Dit was de roeiboot met 



Afb. 2. De "Vier Gebroeders" met op de achter
grond een zeilende Kagenaar. Beide schepen zijn 
op weg naar een reünie voor Westlanders in Schip
luiden in juni 1982. 

een bun erin gebouwd. In dat geval werd er mid
den in de roeiboot een bak getimmerd die via 
een rooster in open verbinding met het buiten
water stond. Zo kon de vis levend en vers gehou
den worden. In 1807 bouwde Westhof voor H. 
Reijsberg een "visboot" van 11 ~ x 4 voet, 
voor f 28 .. ·. 

Scheepswerf Westhof 

Nu de naam van de werf Westhof toeh gevallen 
is, zullen we over dit oude Zoeterwoudse bedrijf 
iets meer vermelden. Vanaf het laatste decennium 
van de 18e eeuw, tot in jaren '60 van deze eeuw 
speelde deze werf een belangrijke rol in de scheep· 
vaart van Zoeterwoude . Deze werf bouwde diverse 
houten scheepstypen ten behoeve van schippers 
en boeren, en verzorgde ook het onderhoud aan 
zowel houten als (later) ijzeren en stalen schepen. 
Westhof bouwde aanvankelijk ook zeilschepen, 
maar ging zich later geheel concentreren op de 
bouw van zg. vletschouwen, platboomde vaar
tuigjes van ong. 4·8 meter lengte. Dit vaartuig 
was bij uitstek geschikt voor het boerenwerk 

Afb. 4. Vletschouw met de heer P. Westhof. 
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Afb. 3. Deze foto laat de uitstulpende boegen zien. 
Het is de kop van de Westlander van dhr K. Pro.nk 
uit Monster die het schip na een jarenlange repara
tie in 1982 weer onder zeil bracht. 

in dit waterrijke gebied. Het kon geboomd* 
worden, maar ook geweegd* vanaf de kade 
(zie afbeelding 5). 

Afb. 5. Een vletschouw wordt vanaf de kade ge
weegd. Hiertoe ·diende een weegboom, meestal 
gemaakt van een spar, die tegen de weegbalk 
geplaatst werd, een krommer die over de breedte 
zowel voor als achter in het vaartuigje was aan
gebracht. Het poststempel vermeldt 1904. 

I n de 18e en 1ge eeuw bouwde Westhof echter 
méér typen : zo bevat het werfarchief bestekken 
en rekeningen die betrekking hebben op Roei
boten, Pramen, Bokken, Aken, "Schuytjes", 
Koeschouwen en "Reynschepen". Hiervan waren 
in ieder geval de Bok, de Schuyt en het Reyn
schip zeilschepen. We kunnen dit opmaken uit 
het bestek. Hier duikt echter een moeilijkheid op 
en wel de vraag: wat is de betekenis van de woor
den "Bok", "Praam", "Schuytje" etc . Deze bena
mingen zijn nl. zowel aanduidingen van specifieke 
scheeptypen als algemene aanduidingen voor van 
alles wat vaart en drijft. We mogen niet zonder 
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meer konkluderen dat de "Bok" gebouwd bij 
Westhof dé Bok (Zandbok) is, al maakt het bestek 
van dit schip dit wel aannemelijk . 

Zee r werkwaard ig is dat Westhof later in het 
geheel geen andere typen meer bouwde dan 
vletschouwen, roeiboten, melkboten en visboten . 
Wat is hiervoor de reden? Kwamen er geen be
stellingen meer, nam de concurrentie werk over, 
of was het bewuste keuze van de werf zich maar 
op één type toe te leggen? 
De werf bleef uitsluitend in hout bouwen, ook na 
1885 als de ijzer- en even later de staalbouw zijn 
intrede doet in de Nederlandse bouw van binnen
schepen, en de bouw van houten binnenschepen 
snel verd rong. Dan rijzen de vragen waarom de 
werf zoals zovele andere deden, niet overscha
kelde op de ijzerbouw, en waarom de werf geen 
Westlanders of Kagenaars ging bouwen . Vragen 
waarop we het antwoord nog niet weten, mis
schien dat nader onderzoek hier uitsluitsel over 
kan geven. 

Niet alleen nieuwbouw, ook onderhoud 
Naast de bouw van vletschouwen verzorgde de 
werf ook het onderhoud van deze scheepjes. 
Een boer had dit eventueel zelf kunnen doen, 
maar de werf beschikte over het gereedschap 
om het toch vrij zware schip op de wal te trek
ken , te krabben, breeuwen * en teren, en even
tueel delen van het schip te vernieuwen . Als 
een klant zich aangediend had (in het zomer
seizoen) ging de werfbaas met zijn knecht met 
een kar met spullen lopend naar de boerderij. 
Aldaar aangekomen werd er een paal in de grond 
geslagen , en door middel van een lijn die over 
een aantal blokken geschoren was, werd de 
vletschouw op de kant getrokken. De aangroei 
en oude teer werd van het schip gekrabd , en naden 
werden gebreeuwd* . Het scheepje werd van 
nieuwe teer voorzien, en als delen van het hout 
beschad igd of rot waren, of het ijzerwerk was 
kapot, dan werd dit vernieuwd. De Schouw kon 
er dan weer een jaar tegen en ging de sloot weer in. 

De werf beschikte over een scheepshelling aan 
het Watertje, en al werden er nooit ijzeren of 
stalen schepen gebouwd, de werf verzorgde wel 
het onderhoud van Westlanders en Kagenaars. 
Vroeger besch ikten de werven nog n iet over 
een compresso r en een hoged ruk-waterspuit 
waarmee het onderwat ersch ip tegenwoordig 
schoon en bijna roestvrij gespoten kan worden. 
Het schoonmaken en ontroesten moest gehee l 
met krabbers, steekijzer en staalborstel geschie
den . Veel schippers deden dit zelf, om kost en 
te sparen, en betaalden de werf dan alleen 
hellingge ld en de gebruikte teer. Onderhoud aa n 
de grotere schepen al s Westlanders vond voorna
melijk plaats in de tijd dat er weinig vraag was 

naar transport, en wel in de zomer. Nieuwbouw 
van Vletschouwen was typisch winterwerk bij 
Westhof. 

Beschrijving van twee scheepstypen 
a. De Bok 

Vletschouwen en roe iboten waren in gebruik bij 
boeren en tuinders. Er waren geen schippers die 
met dergelijke vaartuigen een eigen bedrijf uit
oefenden. Zij bedienden zich van grotere zeilen
de vaartuigen, waarmee het mogelijk was meer 
lading te vervoeren, dus voldoende inkomsten te 
verkrijgen, en grotere afstanden af te leggen, en 
waarop het mogelijk was aan boord te verbl ijven 
gedurende de nacht en maaltijden te gebruiken. 
Tot het eind van de negentiende eeuw was het 
algemene hier inheemse schip voor het Zuid
Hollandse en Utrechtse weide-, plassen- en venen
gebied de Bok, ook wel Zandbok genoemd. De 
benaming kan aanleiding geven tot misverstan
den . Het woo rd wordt in Nederland gebruikt om 
er diverse schepen en scheepjes mee aan te du i
den. Wij gebruiken de benaming "Bok" hier 
echter voor een zeer specifiek type, nl. een zeil
schip dat als belangrijkste kenmerken had een 
rechte , voorover vallende voorsteven *, brede 
boeisels* die zich in de kop plotseling versmal
len en in een punt samenkomend de steven 
raken. Voorts had de Bok geen gangboorden *. 
De luiken liepen van boord tot boord, en rustten 
op merkels* en steekleren*. Bokken werden ge
bouwd in diverse formaten: er waren er van ong. 
12-15 meter, maar op enkele oude foto 's komen 
er ook voor die de 20 meter halen . Er is zeer 
weinig over de Bok bekend, in de literatuur die 
handelt over de Nederlandse binnenscheepvaart 
is tot op heden weinig aandacht geschonken aan 
dit eens wijdverbreide type . De verklaring h ier
voor ligt waarschijnlijk in het feit dat de zeilende 
Bok nooit in ijzer of staal is nagebouwd, en als 
type kort na de laatste eeuwwisseling is ver
dwenen. Auteurs die over de Bok geschreven heb
ben, (Le Comte, Lunenburg) melden dat de Bok 
geen roef had, maar een verblijf je in het vooron
der . Le Comte beeldt een Bok ook als zodan ig 
af. Er bestaan echter afbeeldingen zowel prent en 
als foto 's, van grote Bokken met een pav iljoen 
(dat is een won inkje onder een iets verhoogd 
achterdek) of een roef op de achterplecht, zoal s 
ook bij de West lander het geval was . Op enkele 
oude foto's van grotere Paviljoenbokken zien we 
oo k vrouwen kinderen aan boord (o .a . op een 
foto van de werf van de Gebr. van Beveren van 
rond 1900) . Het lij kt aa nnemelijk om te stellen 
dat op de kl einere Bokken met verblijf in het 
vooronder over het algemeen niet gewoond werd 
door het schippersgezin , maar dat dit hokje met 



1 of 2 kooien een kacheltje en wat kastjes uit
sluitend beschutting bood aan schipper en 
knecht als zij op reis waren. Het gebruik van dit 
scheepje op deze wijze ging later over op de 
Westlanders, de opvolgers van de Bokken. 
Op de grotere Bokken woonde het schippers
gezin in het paviljoen, al moet men dat wonen 
wel tussen aanhalingstekens plaatsen, want de 
ruimte besloeg bij benadering niet meer dan een 
3x2 meter, met een hoogte van ong. 1.50 meter. 
Hier woonden hele gezinnen in! 
Zowel de kleinere als de grotere Bok zijn al lang 
uitgestorven . De kleine Bokken werden opgevolgd 
door de Westlanders en de grotere Bokken zijn 
vermoedelijk opgevolgd door de Zuid-Hollandse 
paviljoentjalkjes. Dit waren tjal.ken met een 
lage kruiphoogte, en eveneens een wOninkje in 
het paviljoen, met een laadvermoglln van ong. 
40 ton. 

Waarom stierf de Bok uit? We weten het niet en 
ook de oudste nu nog levende informanten zijn 
nog te ,.jong" om het uitsterven van de Bok be
wust meegemaakt te hebben of te kunnen verkla
ren. Op zich lijkt het raadselachtig dat de Bok 
opgevolgd is door de veel moeilijker (dus duurder) 
te bouwen Westlander. Mogelijk waren de zeil
eigenschappen van de Westlander en de paviljoen
tjalk beter. En inderdaad weten we dat het vlak 
(bodem) van de Bok vrijwel recht was, en het 
water dus moeilijker losliet in hei: achterschip. 
Het vlak van de Westlander en de Tjalk was ge
bogen in de kop en de kont, wat de zeileigen
schappen zeer ten goede kwam. 

Ook Westhof bouwde in de 1ge eeuw na verloop 
van tijd geen Bokken meer (we nemen aan dat 
het hier inderdaad om dé Bok ging). Uit het werf
archief wordt niet duidelijk of het hier ging om 
de Bokken met een verblijf je in het vooronder, of 
de grotere Paviljoenbokken. Er komt in het werf
archief één koopovereenkomst/schuldbekentenis 
voor waarin het gaat om een in 1833 nieuw ge
bouwde Bok van 12 ton, dus een klein scheepje 
van vermoedelijk niet langer dan 12 meter. 

b_ Westlanders 

De Westlander is een zeilschip dat - hoe kan het 
anders - zijn oorsprong heeft in het Westland. 
Het schip is ontstaan met de ontwikkeling van 
de tuinbouw in het Westland. De tuinbouw ont
stond in de tweede helft van de 1ge eeuw, en 
kwam voort uit de landbouw die al langer in het 
Westland werd bedreven. De Westlander verdrong 
de Zandbok als scheepstype. Op de oudste foto's 
(van ca. 1890 of eerder) treffen we nog herhaal
delijk de Bok aan, maar hoe verder we komen in 
de tijd, hoe meer de Bokken van de foto's ver
dwijnen, en uiteindelijk maken ze plaats voor de 
Westlanders. Eerst houten Westlanders, maar 

11 

vanaf ong. 1885 ijzeren en stalen. Vóór de tijd 
van vóór het tijdperk der fotografie zijn we af
hankelijk van prenten en tekeningen. Hierop 
vinden we regelmatig Bokken terug (Le Comte, 
Grèvel. maar nooit Westlanders. Hieruit blijkt 
dat de Westlander een relatief jong scheepstype 
is. We kunnen ons afvragen of de Westlander 
wellicht is afgeleid van de Bok. Deze veronder
stelling lijkt zo slecht nog niet als we kijken 
naar het gemeenschappelijke vaargebied en ge
bruik, en een aantal opvallende overeenkomsten 
tussen de beide typen. We beschikken helaas niet 
over harde bewijzen, daar we geen bronnen tot 
onze beschikking hebben die dit aantonen. 

De Bokken en Westlanders werden gebouwd op 
zeer kleine. pré-industriële ambachtelijke werf
jes waar zelden of nooit van tekening af gewerkt 
werd. De scheepmakers bouwden "op het oog", 
en zetten weinig op papier. De romp van de 
Westlander heeft duidelijke overeenkomsten 
met typen als de Zandbok, de Praam, en de 
Aalsmeerse Bok: een vlak met hierop geplaatst 
een voorover vallende steven, een rechte achter
steven. De Bok en de Westlander hebben gemeen: 
het voor en achter versmallende boeisel*, de 
rechtop staande tijde, het ontbreken van gang
boorden * en het aanwezig zijn van steekleren *. 
Verder de constructie van het inwendige van 
de kop, de indeling van de ' plecht*, de vorm 
van het roer, de strijkinrichting van de mast. 
Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de West
lander een variant is op de Bok, maar ook een 
andere veronderstelling voor de oorsprong van 
de Westlander is mogelijk. Het is mogelijk dat in 
het Westland, vóór de ontwikkeling van de tuin
bouw, inheemse vnl. geboomde* en geweegde* 
scheepstypen bestonden, bestemd voor het 
agrarisch gebruik. Met de ontwikkeling van de 
tuinbouw ontstond de behoefte aan een snel 
zeilschip dat het toen nodige transport kon ver
zorgen naar de grote steden, de Zuid-Hollandse 
eilanden en van het mestleverende gebied ten 
noorden van Schiedam. Aldus zou de Westlander 
ontwikkeld zijn uit een bepaald soort "Westland
se praam", en niet rechtstreeks uit de Bok, en 
zou deel uitmaken van een schepenfamilie waar
toe zowel Westlander als Bok behoren. 

Waaraan herkent men een Westlander? 
Een Westlander is te herkennen aan de volgende 
kenmerken. 

een lang, relatief smal en laag schip, met een 
lengte/breedte verhouding van 5 op 1 en zelfs 
7 op 1. De geringe beedte verschafte de West
lander toegang tot sloten en poldervaarten 
en de grote lengte moest daarbij het laadver
mogen vergroten. De geringe kruiphoogte 
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(ong. 1.50) stond de Westlander toe lage 
vaste bruggen te passeren. 
de boegen* van de Westlander lijken op 
wangen omdat deze voordat ze de steven 
raken, iets terug vallen naar achter. Soms 
is dit zo extreem dat het lijkt alsof het schip 
in de kop uitgezakt is. De voorsteven is flauw 
gebogen, en valt schuin voorover. 
de Westlander heeft geen gangboorden * . 
De luiken rusten op merkels* en steekleren* 
de indeling is van bovenaf gezien als volgt: 
klapmuts-voorplecht-ruim-achterplecht met 
roef je-klapmuts. Aanvankelijk werden in de 
ijzerbouw de plechten en het roef je nog van 
hout gemaakt. 
de mast van de Westlander was zo lang dat 
deze in gestreken toestand niet voorbij de 
roef uitstak . De schipper had er aldus onder 
het sturen nooit last van. Deze relatief korte 
mast beperkte het zeiloppervlak van de West
lander aanzienlijk, maar omdat de Westlander 
meestal zijn vaargebied had in smalle wateren, 
met lage bruggen, en slechts korte dagaf
standen voer, woog het comfort op tegen een 
hoge snelheid onder zeil. De mast van de 
Westlander was aan de voet verzwaard met een 
zwaar contragewicht (wegerij) van enkele 
honderden kilo's. De mast was hierdoor door 
één persoon te strijken en te zetten . 

De bouw van een Westlander 

Tot ver in de 20e eeuw werden de meeste binnen
schepen in ons land nog gebouwd door zeer kleine 
ambachtelijke werf jes. Dit "kleine" slaat op de 
omvang van de bedrijfjes, en bepaald niet op de 
resultaten, want die getuigen nog steeds van een 
enorm vakmanschap. Op verreweg de meeste 
werven bouwde men schepen "op het oog". Dat 
wil zeggen: men bouwde niet van een tekening af, 
waarop in detail alle maten staan aangegeven, 
met een gedetailleerd spantenraam, en de uit
slagen van de huid . De werfbaas nam notie van 
de wensen van zijn klant, en bouwde het schip 
in een vaste volgorde van werkzaamheden, en 
dit geheel op het zicht. Daarbij maakte hij ge
bruik van eventueel een eenvoudige schets met 
wat hoofdmaten, en van bestaande mallen, die 
de rondingen of de vormen van bepaalde onder
delen hadden. Deze mallen waren het "geheim 
van de werf" , en werden zorgvuldig hewaard. 

Deze manier van bouwen gold ook voor de 
werven waarop Westlanders op stapel werden 
gezet. Met name in de tijd van de houtbouw 
moet het bouwen van een Westlander een am
bachtelijk hoogstandje geweest zijn : vooral de 
boegen, die in hout zeer moeilijk te construeren 
waren. Het enige centimeters dikke eikehout 
moest in een zeer korte bocht gebogen worden, 

en precies passend op de voorsteven en ernaast 
liggende gangen aansluiten. De invoering van ijzer 
en staal vanaf ongeveer 1885 op de Nederlandse 
werven maakte de bouw van binnenschepen 
aanzienlijk eenvoudiger. IJzer en staal laten zich 
nu eenmaal gemakkelijker buigen dan eikehout. 
De ijzeren en stalen Westlanders kwamen er hier
door ook sierlijker uit te zien dat de houten ex
emplaren, die tamelijk "hoekig" aandeden. 

Klinkverbindingen (zie afbeelding 7) 

Tegenwoordig worden in de staalconstructiebouw 
stalen platen of profielen elektrisch aan elkaar ge
last. Het elektrisch lassen is echter een nog vrij 
jonge techniek. Pas na de tweede wereldoorlog 
vond dit algemene toepassing in de scheepsbouw. 
Daarvoor was het klinken de algemeen toege
paste werkwijze. De spanten en gangen, de 
stevens en plechten, werden door middel van 
klinken aan elkaar verbonden. Het klinken hield 
in dat in de aan elkaar te bouwen delen gaten 
werden geboord, en vervolgens stak men door 
deze gaten een gloeiend heet gestookte klink
nagel. Nadat de hete nagel in het gat gestoken 
was, werd er aan de kant waar geen kop zat met 
een klinkhamer op geslagen, zodat het hageleind 
zich verwijdde, en het gat afsloot. De nagel 
koelde nu snel af, en kromp zodat de twee stalen 
delen strak tegen elkaar getrokken werden. 
Goed klinkwerk was waterdicht. Ongeveer een 
decimeter verder kwam de volgende klinknagel 
en het zal duidelijk zijn dat er zeer vele klink
nagels in een schip gingen. In een klein scheepje 
als een Westlander gingen volgens bestekken van 
de werf Gebr. Boot in Leiderdorp ongeveer 
15.000 klinknagels. Die moesten stuk voor stuk 
met de klinkhamer vele malen bewerkt worden. 
Het zal u niet verbazen dat er vrijwel geen klinker 
was die niet doof was! Het heetstoken van de 
nagels gebeurde vlak naast de plek van aanbouw 
in een veldsmidse, een soort barbecue op pootjes, 
maar in plaats van het vleesrooster lag er op de 
bak waarin de kolen gloeiden een plaat met 
gaatjes waarin klinknagels gestoken werden om 
heet te worden. Het vuur werd aangehouden 
door een nageljongen, meestal nog een jonge 
kracht . Hij gaf de gloeiend hete nagels aan een 
volgende knecht (met een tang natuurlijk) die 
de nagel in het gat duwde en met een "dolly" 
(een ijzeren staaf) de nagel goed op zijn plaats 
hield, want aan de andere kant begonnen de 
klinkers met hun hamers op de nagel te slaan. 

Op de reeds eerder genoemde tentoonstelling 
zullen enige oude instructieboeken voor klink
verbindingen te zien zijn en enige door de Hr. 
P. Westhof vervaardigde klinkverbindingen. Red. 
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kll NKVERBINDINC,EN. 

Scheepswerf Van Beveren te Zoeterwoude 
Zoals gezegd, de meeste Westlanders werden op 
het oog gebouwd, en niet van een tekening af. 
Alleen de werven rondom Rotterdam en Dor
drecht, die veelal op de - moderne - zeevaart 
gericht waren, bouwden vaak wel van een teke
ning af. I n de jaren 1880 werkte op de werf van 
Van den Adel in Papendrecht, - bekend om de 
aldaar gebouwde Klippers voor de binnenvaart -
een knecht, genaamd Van Beveren. Zijn vader 
had een werfje waar nog in hout gebouwd werd, 
maar omdat hij geen toekomst meer zag in de 
houtbouw had hij besloten zich het vak eigen te 
maken op een werf waar in ijzer gewerkt werd. 
Daar leerde de zoon het bouwen vanaf een 
scheepstekening, en toen de vader een erfenisje 
kreeg en daardoor in de gelegenheid kwam voor 
zichzelf te beginnen nam hij in 1887 het bestaand 
werfje over aan de monding van de Weipoortse 
Vliet in Zoeterwoude-Rijndijk. Daar zette de 
zoon het geleerde voort, en ging Westlanders 
bouwen vanaf een tekening. 
Hij sprong in op de populariteit die de West
lander genoot onder de schippers van polder
gebieden en ging deze scheepjes bouwen in ijzer 
en staal. Van Beveren verkocht deze scheepjes, 
maar bouwde ook een grote verhuurvloot op van 
Westlanders en Kagenaars (die Van Beveren 
"Bokken" noemde). Schippers die (nog) geen 
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geld hadden om een eigen schip te kopen, of 
boeren, of een aannemer die tijdelijk een schip 
nodig hadden konden bij Van Beveren een 
Kagenaar of Westlander huren, zowel met zeilen 
als zonder tuigage. 

"De Vier Gebroeders" 
Eén van deze voormalige verhuurwestlanders is 
de "Vier Gebroeders" die jarenlang verhuurd 
werd aan schipper Koolmoes uit Leiderdorp, en 
daarna aan de Leidse bloemenhandelaar Nieuwen
burg. Het schip meet volgens de eerste meting 
in 1944 door de scheepsmetinsdienst 19,547 ton 
(d.w.z. het gewicht dat als lading ingenomen kon 
worden). Als een binnenschip gemeten werd, 
werden er aan weerszijden vier "ijken" ingebei
teld, die een nummer en een of meer letters ver
meldden . Deze ijken gaven ook de maximaal toe
gestane diepgang aan als het schip geladen was. 
Dankzij deze ijknummers kOn in 1979 de werf 
van aanbouw achterhaald worden, na een tele
foontje naar de scheepsmetingsdienst in Amster
dam: de werf van aanbouw was de werf van de 
Gebr. van Beveren in Zoeterwoude. Het bouw
jaar was onbekend, maar ligt waarschijnlijk rond 
1900. 

(wordt vervolgd) Drs. H.J.A. Dessens 
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Afbeelding 7. 

Naschrift van de redactie: 
De heer Dessens verschafte ons nóg een aantal 
foto's met bijschrift die wij gaarne (aangevuld 
met enige opmerkingen van oude Zoeterwoude
naars) hierbij opnemen. 
Op afbeelding 7 is te zien dat schipper C. van 
Velzen uit Zoeterwoude pulp lost uit zijn West
lander. De foto werd vermoedelijk rond 1920 
vanaf de Noordbuurtseweg genomen, links is 
het Z.g. "Eiland" te zien, het meest linkse huis is 
het huis van de fam. Hulsebosch, het huis daar-

Afbeelding 8. 

naast is tegenwoordig bewoond door de fam. 
Onderwaier. ScMpper Van Velzen was de laatste 
zei/schipper van Zoeterwoude. 
Op afbeelding 8 zeilt de voorloper van de West
lander, een - houten - Bok, over de RIjn voor 
Koudekerk. Het schip vaart pal voor de wind, ge
zien de stand van de fok. Deze foto is waar
schijnlijk rond de eeuwwisseling genomen. 

C.A. Warmerdam 

Verklarende woordenlijst 

*achterplecht : achterdek. 
*boeg : voorsteven . Wroefje : woonruimte. 
*boeisel : deel van de romp boven de *spanten : haaks op de bodem bevestigde, 

schuurl ijst rondom het schip. meer of minder gebogen dwars-
*bomen : een schip met een vaarboom bal ken, waaraan de scheeps-

door de schipper vanaf het huid wordt vastgemaakt. 
schip voorduwen. *steekleren : losse houten schotten die aan 

*breeuwen : het dichten van naden van de kanten van de laadruimten 
houten schepen. gestoken kunnen worden, zo-

*fok : driehoekig zeil vóór de mast. dat de hoogte groter wordt. 
*gangboord : looppad aan weerszijden van Daardoor kan ermeer volume 

het schip. meegenomen worden . Op af-
*kiel : diepste punt in het midden beelding 1 te zien. 

van het schip. *steven : kromhout aan de voor- en ach-
*klapmuts : vóórste deel van de vóórplecht terkant van een schip, vaak 

en het achterste deel va"n de ook gebruikt als naam voor de 
achterplecht. gehele voor- en achterkant 

*merkels : losse dwarsl iggers van stuur- van een vaartuig. 
boord tot bakboord in de vorm *voorplecht : voordek. 
van een goot. Ze dienen tot *wegen : een schip voorgeduwd door de 
steun en waterafvoer van de schipper, lopende op de wal-
luiken.Onder de naad van twee kant, waarbij de weegboom, 
luiken ligt een merkel. meestal gemaakt van een spar, 

*plecht : vóórdek of achterdek van het in een opening op het schip 
schip. gestoken is. Zie ook afb. 5 



Bestek Westhof 

Bestek van een "Schuit" gebouwd door Westhof in 1840. Het betrof een zeilschip, daar in 
het bestek genoemd worden: een zijlbalk, een koker (voor de mast), zwaarden, mast en giek. 

15 
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Model van ijzeren Westlander, 
begin twir.tigste eeuw. 
Gebouwd in de werk-
plaats van het Maritiem 
Museum 'Prins Hendrik' 
te Rotterdam. 

Heerlijk,helderHeineken. 
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Scheepvaart van Zoeterwoude 
Beknopt overzicht van een verdwenen bedrijfstak, deel 2. 

door Drs. H.J.A. Dessens 

Vaktermen zijn gemerkt met *, zie verklarende woordenlijst aan het eind van dit artikel. 

Inleiding 
Nadat in de vorige aflevering vooral de schepen centraal hebben gestaan willen we in deze aflevering 
het een en ander vertellen over de schippers van Zoeterwoude . Maar eerst nog iets over de scheeps
bouw, en wel de overgang van het houten naar het ijzeren , en later het stalen schip . 

De overgang van hout- naar ijzerbouw 

In Suetan nr . 47 beschrijven zowel de heer 
Warmerdam als ik hoe de overgang van hout
naar ijzerbouw op de werf van Van Beveren 
plaatsvond, nadat de werf in 1887 gekocht 
was van Boot, de vorige eigenaar. 
Willem Jacob had ervaring opgedaan als 
knecht bij Van den Adel in Papendrecht, in 
die tijd een zeer bekende werf, waar onder 
anderen ook Westlanders gebouwd werden. 
Willem Jacob van Beveren had goed door dat 
dit type zeer in trek was in het poldergebied 
rond Zoeterwoude. En: hij had geleerd in 
ijzer te bouwen. De houtbouw werd eraan ge
geven en de werf ging ijzeren, en lat~r stalen 
schepen bouwen. (noot: ijzer, ook wel puddel 
ijzer genoemd, is zachter en brozer dan staal. 
Staal bevat koolstof, en is daardoor sterker 
dan ijzer. Staal roest echter aanzienlijk sneller.) 

Een overgang van de eeuwen lang beoefende 
houtbouw naar de moderne ijzerbouw dus. 
Maar toch ging deze overgang minder abrupt 
dan we misschien veronderstellen . Zo bouwden 
de Westlanderwerven, waaronder Van Beveren, 
de ijzeren en stalen Westlanders nog lange tijd 
met een houten voorsteven, houten plechten 
(: dekken), en een houten roef je. Ook de dek
balken die de plechten droegen waren van 
hout. Van Beveren stond hierin, nogmaals, 
niet alleen, vele werven bouwden de casco's 
van ijzer, en legden hier houten dekken in . 

Waarom deze combinatie? 

Een aantal redenen zijn door auteurs op dit 
gebied gegeven . Een eerste reden is mogelijk 
geweest een traditionele inslag die nog in 
stand bleef. Mogelijk vond men hout ook 
mooier. Een tweede reden kan zijn dat houten 
plechten beter isoleren dan ijzeren en stalen . 
Immers, stalen plechten koelen sneller af, en 
zijn vrijwel het gehele koude seizoen bedekt 
met druppels condens aan de binnenzijde . 

Houten plechten, en een houten roef, hielden 
's zomers de warmte beter tegen, en 's winters 
beter de koude. Een derde reden is mogelijk 
geweest het prijsverschil tussen hout en ijzer 
in die tijd (1880 -1900). In tegenstelling tot de 
huidige tijd was het materiaal dat in een schip 
verwerkt werd rond 1900 de grootste kosten
post . Materiaal was duurder dan arbeid. Ijzer 
of staal was duurder dan hout. (meestal 
eikenhout) . 

Houten plechten waren mooi, maar hadden ook 
nadelen: ze vergden meer onderhoud, want ze 
moesten zeker tweemaal per jaar geteerd wor
den, en een houten plecht "leefde" en was 
zelden geheel waterdicht. Naden trokken vaak 
open want hout krimpt bij warmte en droogte. 
Verder gaat een houten plecht minder lang 
mee. Op den duur zijn de houten plechten en 
roef jes alle vervangen door stalen. Voor zover 
ons bekend, bestaat er nu niet één Westlander 
meer met houten plechten. Het zou echter de 
moeite waard zijn als een restauratie van een 
Westlander weer eens zou resulteren in deze 
gedeeltelijke houtbouw, zowel uit historisch 
als esthetisch oogpunt. Dit zou echter een 
zwaar financieel offer vergen: eikenhout is nu 
zeer duur, en aanzienlijk lastiger te verwerken 
dan staal. 

Hoe werd men schipper? 
Zoals dat tot voor kort in het ambachtelijke 
bedrijf gebruikelijk was werd men ook in de 
schipperij veelal schipper "van vader op zoon". 
Geen wonder dat we in de archieven al rond 
1850 familienamen aantreffen van schippers, 
die we in de "laatste generatie" Zoeterwoudse 
schippers nog aantreffen . Verder onderzoek 
zou aan het licht kunnen brengen tot hoever 
deze overdracht van het beroep teruggaat, en 
ongetwijfeld een interessante bijdrage zijn voor 
de geschieden is van deze autochtone scheep
vaart . 
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Laten we een paar namen noemen. Oud
schipper waren in het gebied van Zoeterwoude
Zoetermeer en Benthuizen : Bijnsdorp, Van 
Schagen, Oostdam, Van Velzen, Van der 
Krogt, Van Teylingen, Van der Velden , Ver· 
meer, De Langen, Van Haastrecht, Pipping, 
Vaaneman , Slingerland , Va n Diemen , Dam, 
Ligthart , Sentel, Bos, Voorwinden, Van Aalst 
en Van Veen . Uit Hazerswoude kwamen bij· 
voorbeeld : Slootweg, Blijleven, Van Leeuwen 
en Wiegman. Er moeten er echter nog veel 
meer geweest zijn, we noemen er hier maar 
enkele. 

De generatie Zoeterwoudse schippers die 
rond 1890 -1900 geboren is, is globaal geno· 
men de laatste generatie geweest die nog het 
beroep van hun vader overnamen, en d ie de 
tijd dat zij het oude famil ieberoep uitoefen · 
den , vrijwel geheel heeft volgemaakt. Zij heb· 
ben veelal nog gezeild, en zij maakten eveneens 
de overgang mee van zeil- naar motorschip, in 
de jaren '20 van de twintigste eeuw. De genera· 
tie van ca 1920 en later stapte meestal meteen 
op een motorschip. Enkelen van hen kun
nen zich nog herinneren dat hun vader nog 
een zeilschuit had . 

Het opgeven van het oude familieberoep, en 
dientengevolge het overstappen naar andere 
beroepen, heeft ons inziens hQ.ofdzakelijk 
plaatsgevonden bij de generatie geboren na 
ca. 1920: de zonen van de 1900-generatie. 
Voor zover we daar op dit moment uitspraken 
over kunnen doen lijkt het dat zij met name 
na 1945 het schippersberoep massaal hebben 
opgegeven . 

De Schipperij 
We kenden en kennen in de binnenscheep
vaart diverse vormen van bedrijfsvoering. 
Om de Zoeterwoudse schipperij te kunnen 
vergelijken met die van de rest van Nederland, 
zullen we deze vormen hier noemen en in het 
kort uitleggen. 
Een oude vorm van binnenscheepvaart, die 
teruggaat tot de middeleeuwen, (gildenmono
poliesl, is de beurtvaart. Beurtvaart houdt in 
dat schippers slechts het recht hebben heen en 
weer te varen tussen bepaalde plaatsen (bij
voorbeeld Rotterdam-Brielle om maar wat te 
noemen) en dat alleen mogen doen als zij daar
voor een vergunning hebben. De beurtvaart 
bood de schippers vroeger een tamelijk be
schermde positie, en vrijwaring van concur
rentie. 
Met de industrialisatie van Nederland, na 
1850, nam ook de vraag naar transport· 
middelen enorm toe . Als gevolg van de hier
mee samenhangende wetgeving werd vanaf 

1880 het vervoer van goederen en personen 
geheel vrijgelaten. De beurtvaart verloor zijn 
u itzonderingspositie, en de zg . Wilde vaart 
kwam op . 
Wat was een Wilde-vaartschipper? Een wi lde
vaartschipper pakte in principe iedere lading 
aan die h ij met zijn schip kon vervoeren . 
Dat kon vandaag graan zijn, en volgende week 
mest . De liberale wetgeving had tot gevolg dat 
het aantal van deze schippers enorm toenam 
resulterend in een overcapaciteitscrisis rond 
1930. 

Een andere vaart is de Relatievaart: een schip
per heeft een contract met een onderneming 
om hiervoor te varen . (bijvoorbeeld een graan
handel of een steenfabriek). 

De Wet op de Evenredige 
Vrachtverdeling, 1933 

De economische crisis van 1929 had na enkele 
jaren tijd ook catastrofale gevolgen voor de 
Nederlandse binnenscheepvaart . De vloot was 
na 1880 gigantisch gegroeid , en nu zakte het 
aanbod van vracht als een pudding in elkaar. 
Veel schippersgezinnen vervielen in diepe ar· 
moede , en vielen ten prooi aan bevrachters die 
zeer lage vrachtprijzen aanboden , of hoge pro· 
visie eisten. Om de gevolgen van deze crisis in 
de binnenscheepvaart te verzachten en de schip· 
pers tegen de bevrachters en tegen elkaar te be
schermen, werd de Wet op de Evenredige 
Vrachtverdeling ingevoerd. Eenvoudig gezegd 
hield deze wet in dat het aanbod van vracht 
verdeeld werd over zoveel mogelij k schippers, 
zodat zoveel mogelijk schippers een boterham 
konden blijven verdienen . De Wet op de Even· 
redige Vrachtverdeling was van toepassing - en 
daarom gaat het hier - op schepen van mini · 
maal twintig ton laadvermogen. 

Eigen Handel- Vletwerk 
Verreweg de meeste schepen die thuishoorden 
in Zoeterwoude, Benthu izen,Stompwijk en 
Zoetermeer maten echter minder dan twintig 
ton. Dat betekent dat de Wet van 1933 niet 
op hen van toepassing was. De schepen waren 
zo klein omdat de wateren hier zeer ondiep en 
nauw waren, en er in dit poldergebied zeer veel 
lage vaste bruggen lagen. Sommige polders wa· 
ren slechts door middel van een kleine verlaat 
toegankelijk. 

Een en ander had tot gevolg dat de Zoeter
woudse schippers hun werk bleven uitoefenen 
zoals vanouds. Dit hield in dat ieder voor zich 



klanten zocht, en een vaste klantenkring op
bouwde en in stand trachtte te houden .. 
Zeer veel vracht die de Zoeterwoudse schip
pers vervoerden was "eigen-handel", zoals dat 
genoemd werd. Een schipper kocht ergens een 
vracht op, en probeerde die met winst weer te 
verkopen . Hij was daarmee niet alleen vervoer
der, maar ook handelaar. Een ander zeer be
langrijk bestanddeel van het werk was het 
zogenaamde "vletwerk" . Uitvletten van een 
vracht is het overslaan van lading uit een gro
ter schip in kleinere vaartuigen, en deze lading 
vervolgens varen naar de afnemers . 

Varen voor de boeren 
Eigen handel en vletwerk zijn de sleutelwoor
den als we de Zoeterwoudse schipperi j willen 
karakteriseren. We zullen daarom hier wat 
verder op ingaan . 

Eigen-handel's vaart was vooral het varen van 
zand, mest, en puin . Vletwerk bestond meestal 
uit het varen van pulp, grind, Haagse bagger*, 
sik * en porrie *, en gedeeltelijk ook het varen 
van bieten. Zand had voor de oorlog, en ook 
daarna nog geruime ti jd, iedere veehouder 
nodig om in de stallen te strooien . Iedere mor
gen werd in het winterseizoen de mest u it de 
stal geschept, en ging er een laagje zand over 
de vloer. De schipper kocht z'n zand ergens 
in (u it Katwijk werd veel zand gehaald), als hij 
benaderd was door een boer, en sprak met 
hem een prijs af waarvoor hij de vracht. wi lde 
af leveren. Een boer kon in de regel een heel 
seizoen doen met een vracht zand van een 
West lander van ong. 15 ton . 
De meeste mest die uit de stal kwam werd door 
de boer over het land gestrooid. (Dit was zelfs 
verplicht als een boer land huurde), maar na
tuurl ijk werd de schipper nogal eens benaderd 
door een tuinder die mest nodig had. De schip
per ging dan op zoek naar een boer die hem 
"mist" (dat is vloeibare koemest) wilde ver
kopen, en de winst bij verkoop was dan voor 
de sChipper . 
Puin werd veel gevaren voor het verharden van 
wegen, en het verstevigen van kaden en dijken. 
Iedere schipper had een netwerk van leveran
ciers en afnemers en probeerde zijn vaste 
klantenkring in stand te houden . I n de winter 
voerden de boeren hun koeien bij met pulp, 
een afvalprodukt van de bieten gebruikt voor 
de suikerfabrikage. Het pulpvaren verschafte 
vele schippers een bron van inkomsten. De 
natte pulp werd met grote schepen vanuit Half
weg naar de Oude Rijn of het Rijn-Schiekanaal 
gevaren. De pulp was door de boeren gekocht 
van de suikerfabriek. Het was het werk van 
o .a. de Zoeterwoudse schippers om de pulp 
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u it te vletten naar de boerderijen. Honderden 
en nog eens honderden malen werd een water 
als de Weipoortse Vliet bevaren door schippers 
die met hun schuitje van ong. 15 ton de pulp 
de We ipoort in voeren. Behalve pu lp werd 
door de schippers ook veel Haagse bagger*, 
sik* en porrie" naar de boerderi jen gevaren . 
De boeren strooiden dit over het land uit als 
meststof. 
De conclusie lu idt dat de agrarische sector het 
leeuwendee l van het werk verschafte voor de 
Zoeterwoudse schippers. 

Relatievaart 
Voor de tweede wereldoorlog bestond de graan
handel (waa ronder veel ten behoeve van de 
veevoederindustri e) voor een groot deel nog 
u it relat ief kleine handelsbedrijf jes. Dienten
gevolge bestond ook het lirachtaanbod van 
graan vaak u it kleine hoeveelheden. Schipper 
Cees van Ve lzen (geb . 1890) voer enige tijd 
graan voor een Leidse handelaar van Rotterdam 
naar Leiden . Hetgraan moest hij uit zeeschepen 
halen die in Rotterdam gelost werden. Het 
graanvaren deed hij met een Westlander van 24 
ton , naar Zoeterwoudse begrippen een groot 
schip. Met lege zakken voer hij naar Rotterdam, 
hij schutte naar de Nieuwe Maas, en haalde zijn 
vracht op. Van Vel zen verzorgde ook het u it
vletten van grind voor de gemeente Zoeter
woude . Hij was hiervoor als het ware de vaste 
aannemer. Een grindschip vim 500 ton loste 
hij in een tijd van 8 dagen. Dat is 62 1/2 ton 
grind per dag, met een Westlander van ong. 15 
ton (hij had inmiddels een kleinere aange
schaft) . Per dag moest dus 4 à 5 keer heen en 
weer gevaren worden van het grindschip naar 
Zoeterwoude-dorp, en, nog erger, het grind 
moest met de hand geladen en gelost worden!! 

Het werk dat Van Velzen deed paste gedeelte
lijk in het beeld van de landelijke relatievaart. 
(Tot 1933). Het meeste werk dat de Zoeter
woudse schippers echter deden, verschilde van 
de landelijke schipperij daarin, dat zij zelden 
te maken hadden met beroeps-bevrachters. 
Zij voeren in het algemeen voor eigen klanten , 
met wie zij zelf hun prijzen afspraken. 

Een uitzondering was o.a. schipper De Jong 
aan de Hoge Rijndijk, welke graan vervoerde 
van Rotterdam naar Leiden met schepen van 
80 ton. Een interview met schipper De Jong 
zal in een der volgende Suetan 's verschijnen. 

Red. 
De werkdag van een schipper 
Naar huidige maatstaven werd er in de scheep
vaart, en daar niet alleen , zeer lang gewerkt . 
Men werkte van 's morgens vier of vijf uur 



10 

tot ..... .... het werk afgelopen was. Dit kon zeer 
variëren . Als de zeilschipper nét de wind mee 
had, dan voer hij liever de hele avond en nacht 
door, de andere dag kon de wind wel "op" zijn, 
of gedraaid. Oud-schipper Cees van Vel zen 
vertelde ons woordelijk: 

"Als we boerenwerk deden, vaarden we mees
tal tot een uur of acht 's avonds. We gingen 
's ochtends om vier uur varen. Je nam dan 
eerst een sneetje brood en een bakkie thee. 
Verder was eten d'r haast niet bij. We hebben 
wel gehad dat we naar Katwijk vaarden. Dan 
brachten we cacaopoeder naar die fabriek 
daar, en het afval daarvan, sik, namen we weer 
terug. Dan hadden we als we moesten bomen * 
een snee brood op de roef leggen, en voor op 
't mastgewicht ook. Als je voorop was dan 
nam je' daar een hap, want je kon niet stil 
gaan leggen, wélnt je was maar graag het eerste, 
want als je achteren kwam, dan moest je wach
ten . En als je achterop was dan nam je daar 
weer een hap. Ja, en je was wel eens nachten 
onderweg. In de tijd dat ik tarwe voer van 
Rotterdam naar Leiden dan was ik een paar 
nachten van huis. Dan had ik geen tijd om te 
slapen, want 's ochtends om zeven of acht 
uur kwam m'n baas pas(!), die me de opgave 
deed en dan ging ik varen de Vrouwenvaart af 
nàar de Vliet. Als je dan in Rotterdam aan 
kwam en het was hoogwater, dan werd je nog 
niet geschut. Dan dorst je niet te gaan slapen, 
want als je je versliep dan miste je de schut. 
Dan was het tarwe laden en de andere nacht 
voer je gelajen weer terug." 

Toen ik zelf eens hellingde* met de "Vier 
Gebroeders" bij De Jong in Gouwsluis werd 
er - uiteraard - over Westlanders gesproken. 
Over het vroeg opstaan van de schippers heb 
ik toen een grapje gehoord. (Of het waar was 
weet ik niet). : een Westlanderschipper die 
gewoon was om zeer vroeg op te staan, had 
zich verslapen. Het was namelijk al zeilen uur! 
Hij besloot toen maar die dag thuis te blijven, 
hij schaamde zich anders dood dat hij dan voor 
gek liep op het jaagpad langs de Rijn,om zeven 
uur 's morgens! 

Het verblijf aan boord 
Het roef je van de Westlander bood een gele
genheid om te overnachten voor de schipper 
en eventueel een knecht. Ook stond er een 
kacheltje of een petroleumstelletje waarop de 
schipper thee en koffie kon zetten, en waarbij 
hij zich kon warmen. In tegenstelling tot bij 
de watersport van tegenwoordig werd het hele 
jaar door gevaren. De zomer wat het klimaat 
betreft het prettigste jaargedeelte om op het 

water te toeven, was voor de schippers een 
slappe tijd. Ze moesten in het koude seizoen 
het grootste deel van hun jaarinkomen ver
dienen. Het altijd buiten werken heeft na
tuurlijk ook zijn aangename kanten, maar wat 
een werk moet het geweest zijn om ook in 
tijden van regen, sneeuwen ijs door te moeten 
varen. Als men een Westlanderschipper vraagt 
waarom hij een motor kocht, luidt het ant
woord steevast: "Omdat de tijd dat vroeg, en 
omdat het we'rk er gemakkelijker door werd". 
Met name voor de zeilschipper, die de meeste 
tijd in het Zoeterwoudse poldergebied moest 
bomen *, jagen * en wegen *, moet het werk 
zeer zwaar geweest zijn. Tegenwoordig hebben 
we de beschikking over lichte, waterdichte kle
ding en laarzen, maar dat was er toen nog niet 
bij. En als je overdag nat geregend was en je 
moest te kooi, dan was daar de gehele winter 
natuurlijk ook alles koud en klam. De roef jes 
waren niet geisoleerd dus alles zat onder de 
condens. Geladen en gelost werd er meestal 
met de hand, als het regende stond men dus 
voortdurend in de nattigheid. Misschien dat 
nu niet iedereen zich kan indenken onder hoe 
zware omstandigheden de schipper zijn kostje 
bij elkaar moest scharrelen. Ook eerstijds kon 
niet iedereen dat. Oud-schipper Van Velzen 
voer eens een vrachtje zand voor een boer, 
maar het vaarwater was al haast onbegaan
baar door het ijs. Toch sleepte hij zijn West
lander erdoor met behulp van een aantal andere 
mannen. Zijn treklijn brak hierbij, en het kost
te zeer veel inspanning de beloofde vracht toch 
af te leveren. Mede in verband met zijn schade 
vroeg hij een rijksdaalder meer voor het vrachtje 
zand, waarop hij meteen een vaste klant armer 
werd! 

Financiën 
Vrijwel geen schipper kon zijn schip in één 
keer betalen. Er moest dus een oplossing ge
vonden worden voor de financiering. Tegén
woordig financiert een schipper zijn schip 
meestal via een hypotheekbank, maar voor de 
tweede wereldoorlog werd dit niet of nauwe
lijks gedaan. Men leende geld van familie, of 
bekenden. Vooral boeren en tuinders leenden 
vaak geld aan een schipper. Ook kwam het veel 
voor dat een schipper crediet kreeg van de 
werf waar zijn schip gebouwd was. Overigens 
be,gon lang niet iedere schipper met een nieuw 
schip. Vaak huurde een beginnend schipper een 
scheepje van Van Beveren, of kocht een ge
bruikt schip. De nu nog levende oud-schippers 
begonnen allen als zelfstandig schipper op een 
ijzeren of stalen schip. (rond 1910). Houten 
schepen waren hier toen al een zeldzaamheid. 



Het was in de landelijke vaart gebruikelijk dat 
de schipper een vrachtboekje bijhield waarin 
hij zijn inkomsten en onkosten opschreef . Of 
dit in de kleine scheepvaart van Zoeterwoude 
en omstreken een gebruik was weten we niet 
zeker . In ieder geval is mij niet één geval be
kend waarin dit zorgvuldig is bijgehouden . Dit 
is zeer jammer want het zou interessant zijn 
om over een langere ti jd de ontwikkeling van 
het schippersinkomen te kunnen berekenen. 
Het reconstrueren van het inkomen aan de 
hand van fragmentarische mondelinge gegevens 
is een hachelijke zaak. De oud -sch ippers, weten 
zich hierover nog maa r we inig te herinneren, 
en kunnen zij zich vrachtprijzen herinneren 
dan wordt meestal niet duidelijk voor welke 
tijd die golden. Ook over de onkosten die een 
Zoeterwoudse Westlanderschipper maakte voe r 
bruggen en sluizen, en het onderhoud van 
schip en tuig, zijn we zeer slecht ingel icht . 

Motorisering 
Met de uitvinding van de gloeikop-dieselmotor 
werd het mogelijk om in de Nederlandse bin
nenschepen een motor in te bouwen . Een 
stoommachine was namelijk veel te omvang
rijk, nam te veel laadruimte weg en vereiste te 
veel personeel. Zelfs in kleine scheepjes als 
Westlanders en Kagenaars ("bokken" of "vlet
ten") kon echter een gloeikopmotortje van 
6 tot 8 paardekrachten worden ingebouwd. 
In Zoeterwoude bouwde de werf van de Gebr . 
Van Beveren motoren in. Als in een zeilschuit 
een motor geplaatst werd verdwenen de zeilen 
van boord . Ook zette Van Beveren nieuwe 
motorschep.en op stapel: z .g. motorscherpste
vens en voortbordurend op meer traditionele 
modellen, motorbokken en motorwestlanders . 
Van Beveren was dealer van de Zweedse 
"Skandia" motorenfabriek . De gloe ikopmotor 
maakte zijn opgang in de jaren twintig en 
reeds in deze tijd schaften Zoeterwoudse 
schippers zich er een aan. We weten (nog) 
niet precies de aantallen schippers die in Zui
delijk Rijnland in de jaren twintig afstapten 
van een zeilschuit en een motor kochten. Als 
we op mondelinge informatie van oud-schip
pers afgaan kunnen we zeggen dat de schippers 
in dit gebied t.o.v. de rest van de Nederlandse 
binnenscheepvaart bepaald niet achter liepen . 
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We hopen deze veronderstelling later met 
cijfermateriaal te kunnen toetsen. 

AI voor de tweede wereldoorlog beëindigden 
schippers hun bedrijf en zochten ander werk 
aan de wal. Ook kwam het voor dat een schip
per zijn bedrijf nog wel bleef voortzetten , 
maar dat zijn zoons ander werk gingen zoeken, 
omdat die al inzagen dat de regionale scheep
vaart geen lang leven meer beschoren zou zijn_ 
De grootste achteruitgang vond plaats na de 
tweede wereldoorlog. Oorzaken van het vrij
wel uitsterven van dit oude bedrijf waren : 

structurele veranderingen binnen het boe
renbedrijf (veehouderij) en juist die gaf de 
schippers het meeste werk! 
de opkomst van de vrachtauto, die al in de 
jaren twintig en dertig was ingezet. 
verbetering van de wegen, waardoor de 
voordelen van de waterwegen verloren 
gingen . 
structurele veranderingen in handel en 
industrie : bijvoorbeeld droging van de 
pulp in plaats van de "natte pulp" , en het 
grootschaliger worden van de graanhandel. 
de grote vraag naar arbeiders die uitging 
van de industrie na de tweede wereldoorlog : 
een baan in loondienst, met een vast in
komen, betaalde vakantie etc. werd een 
aantrek kei ijk alternatief . 

Besluit 
Momenteel zijn er in Zuidelijk Rijnland , 
waar Zoeterwoude deel van uitmaakt, nog 
enkele schippers over die hoofdzakelijk grond 
en mest varen. Bijvoorbeeld de gebroeders 
Oostdam, die veel varen voor het Boskoopse 
boomkweker ijgebied . Vanwege de gesteldheid 
van dit gebied is het nog steeds mogelijk om te 
kunnen concurreren met bijv . de vrachtauto . 
AI moeten we daarbij bedenken dat dit waar
sch ijnlijk alleen nog mogelijk is door lange 
werkdagen te maken, en genoegen te nemen 
met een sober leven. Wij hopen dat deze 
"laatsten der mohikanen" nog lange tijd zui
len blijven bestaan . Door hun werk te aan
schouwen kijken we als het ware terug in de 
tijd, en kunnen we ons nog enigszins een voor
stelling maken van het oude scheepvaartbedrijf 
van Zoeterwoude. 

Drs. H.J.A. Dessens 

Verklarende woordenlijst 

* bomen : zie Suetan no 47 . 
* Haagse bagger : bagger u it de stadswateren van 

Den Haag. 
* Hel l ingde : verleden tijdsvorm van het 

woord " hellingen " : het onder
houd van een schiP. waarbij 
het schip op het droge wordt 

* porrie 
*sik 

getrokken . Zie ook het model 
wat door de heer P. Westhof 
op de komende tentoonstel I i ng 
zal worden getoond . 

: tu inders afval. 
: een afvalproduét van de cacao

fabriek in Katwijk dat vreselijk 
stonk . 
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Naschrift van de redactie: 
Evenals bij het vorige artikel verschafte de heer Dessens ons wederom een aantal foto's met bij
schrift die wij gaarne hierbij opnemen. 

Fato 1. Een Westlander bij de Haagse Schouwbrug 
over de Rijn. De schipper boomt zijn schuitje voort, 
omdat er te weinig wind is om vooruit te komen. De 
Westlander is diepgeladen. Als schipper Van Velzen 
naar Katwijk voer om sik* te halen, kwam hij hier 
langs. 

Foto 2. Twee Westlanders aan de Beestenmarkt te 
Leiden. De Westlander die tegen de wal ligt, is ver
moedelijk nog van hout. Daarnaast ligt een diepge
laden ijzeren Westlander. De ·-ronde· luiken liggen 
achterop opgestapeld, en het ruim ligt open. Achterop 
zien we het roef je (met ovaal raampje) waar de schip· 
per kon overnachten. Op beide schepen zijn ook dui· 
delijk de steekleren te zien, de houten verhogingen 
waar de luiken op lagen. 

Foto 3. Een diepgeladen Westlander van ongeveer 17 
ton ergens in het Westland. Als het ruim vol was met 
vracht, maar het schip was nog niet "aan zijn ijken" 
(dat wil zeggen: het schip zou best nog wat dieper 
kunnen inzinken in het water) ging men een deklast 
bouwen. Op deze Westlander liggen de zakken en 
kisten zelfs op de voorplecht opgestapeld. Over de 
lading heen zijn planken gelegd zodat men hierover 
kon lopen om te kunnen bomen. 



Foto 4. Het witte huis op deze foto is het huis van 
oud-schipper De Jong aan de Rijn. 
Vader en zoon Oostdam, met een lading mest. Mest 
is een lading waarbij het schip wèl aan zijn ijken ligt 
als het ruim volgestort is. Deze Westlander heeft 
vroeger gezeild. Toen stond het vóórroefje nog op de 
achterplecht (1800 gedraaid). Onder het "huisje " op 
de achterplecht staat nu de motor. Oorspronkelijk 
een Skandia-gloeikopmotor, nu een Samofa-diesel
motor. Het schip is geschilderd in de traditionele 
Zoeterwoudse kleuren, n.l. rood en havannabruin. 

Foto 5. Vader Oostdam duwt met de vaarboom de 
kop naar bakboord om de bocht kleiner te maken. 
Hij voer eerst enige jaren als knecht bij Cees van 
Velzen, en ging toen voor zichzelf varen op een 
zei/westlander. AI na enkele jaren liet hij bij Van 
Beveren een Skandia inbouwen. Op het vóórroefje 
kunnen we nog duidelijk de "overloop" zien (ijzeren 
stang) waarover de grootschoot liep toen het schip 
nog zeilde. 

C.A. Warmerdam 
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Foto 6. Een Kagenaar wordt vanaf de wal voortge
weegd. De wegende man is nog net op de foto te 
zien. De Kagenaar (veel bok of vlet genoemd) had 
een ronde kop, en een platte spiegel (achterkant). 
Dit type is nooit in hout gebouwd, en "uitgevonden" 
met de ijzerbouw. Het is niet onwaarschijnlijk dat 
Van Beveren dit type heeft ontwikkeld. De werf 
verhuurde er tientallen van, in diverse formaten, 
zeilend en niet zeilend. In 1927 bouwde de werf 
een motorkagenaar voor schipper Voorwinden van 
Benthuizen, de "Zelden van Passe". Momenteel 
vaart een der gebroeders Oostdam met dit schip. 

Foto 7. Nog twee andere manieren van voortbewe
gen: het zeilende schip is een voor de wind zeilende 
Westlander, voor Koudekerk. De andere Westlander 
heeft derh§llve de wind tegen, en wordt geboomd. 

Foto 8. Een geladen Westlander aan de Beesten
markt te Leiden. De mast is gestreken, waarschijn
lijk voor een brug. 
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