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In Bokkepoot 202 was te lezen hoe
Rolf en Lia van der Mark een aak
kopen, die onder een woonark 
vandaan komt, om materiaal te 
vervoeren voor de restauratie van
hun molen De Rietvink. Op basis van
de ijken blijkt het een Wilnisse aak
uit 1900 te zijn, gebouwd bij Haring.
De speurtocht gaat verder.

Korte geschiedenis
Het schip loopt als de Vertrouwt geen
Vriend in 1900 van de werf van
Haring in Wilnis. Het schip is gebouwd
voor J.H. van Leusden uit Vreeswijk en
krijgt meetnummer U19N. 
Later wordt het schip hernoemd in
Jacobus Henderikus.

In 1923 wordt de Wilnisse aak om
onbekende reden hermeten. Vier jaar
later wordt het schip te boek gesteld
bij het Kadaster en krijgt het brand-
merk 31 B Utr 1927. Op 31 decem-
ber 1931 vindt een hermeting plaats
in Utrecht onder nummer 735, wegens
het plaatsen van een ‘hulpmotor’. Het
schip krijgt ook een nieuwe naam:
Hermina III. 

De keuze is reuze
We staan op een vijfsprong.
Waarheen leiden de gegevens van de
werf, de aak, de eigenaren, het brand-
merk en de metingen? Alle wegen zijn
interessant en leiden naar nieuwe ver-
halen: de familie Haring, de werf, de
scheepsbouw in Wilnis en een zand-
schippersfamilie uit Vreeswijk. Levert
het Kadaster misschien nog wat op?
Eerst de bouw van het schip.

Haring
Op voorspraak van Gerard Meijer ga
ik op bezoek bij Henk Haring, de
achterkleinzoon van scheepsbouwer
Maarten Haring. Maarten (1836-
1906) begon rond 1870 de werf 
in Wilnis. De geschiedenis van de
scheepsbouw in Wilnis en van de werf
van Haring is interessant, maar dat is

weer een heel ander verhaal, misschien
voor later?
In de loop van de vorige eeuw heeft het
bedrijf de scheepsbouw verlaten.
Achterkleinzoon Henk heeft het bedrijf
inmiddels verkocht, maar hij heeft
gelukkig nog iets van het werfarchief
bewaard: een nieuwbouwboek over de
periode 1899 tot 1907 en een repara-
tieboek van 1903 tot 1907.
Pagina 8 van het nieuwbouwboek geeft
de materiaal- en kostenspecificatie van
een ‘aak lang 60 voet, breed 121/2 voet
voor J.H. van Leusden te Vreeswijk’, een
naam die we kennen uit meting U19N.
Helaas geen bestek, maar wel een
gedetailleerde beschrijving van alle
gemaakte kosten.
Op 19 oktober 1899 begint de bouw
van het schip en in de week van 4
februari 1900 wordt de laatste hand
gelegd. Dat is 17 weken om een aak
van 17 x 3,5 meter te maken, voor een
prijs van 1700 gulden. De eerste
anderhalve week werken de mannen
vele uren meer dan de reguliere 48 uur
per week. Zes dagen per week is nor-
maal en de uurlonen zijn niet te verge-
lijken met de huidige salarissen.

Soms zit het mee
Ofwel: 17 meter in 17 weken voor 1700 gulden

Deel 2

George Sni jder

Het aantal bestede uren per week 1899/1900. De
eerste periode begint 19 oktober en beslaat 9 dagen

De scheepswerf van Haring in Wilnis 
Beeld  co l lec t ie  Gerard Mei jer

Henk Haring, achterkleinzoon van scheepsbouwer
Maarten Haring met een replica van het werf-
schildje bij de deurbel Foto  George Sn i jder

BP204 binnen tekst kopie  09-03-2012  20:48  Pagina 38



39

Weeklonen
Wanneer met de bouw van de aak
begonnen wordt, is de werf nog net
eigendom van Maarten Haring. Zijn
zoon en opvolger Henk Haring (1879-
1948) werkt aan de aak van Van
Leusden. Bijna alle 17 weken werkt hij
aan het schip.
Jantje Brouwer is de loopjongen en
net 11 jaar. Hij verdient nog geen 4
cent per uur ofwel ƒ 1,75 per week.
Overwerk wordt niet uitbetaald. De
duurste medewerker is Tienus, die op
een tarief van 15 cent per uur staat,
waarschijnlijk de scheepsbouwmeester.
Hij werkt maar weinig uren aan het
schip, een week in begin januari en
een week in begin februari. Kees van
Beek is ook een dure kracht. Hij ver-
dient 14 cent per uur en neemt op
zaterdag na 48 uur werken ƒ 6,72
mee naar huis. De overige krachten,
waaronder Henk Haring, Maarten
Haring (vader of oudste zoon), Gerrit
Kraan en zijn zoon Pieter, verdienen
10 tot 13 cent per uur. De weeklonen
variëren van ƒ 4,80 tot f 6,24.

Materiaal
Uit de ‘recapitilarie’ van de kosten is
wel duidelijk dat de arbeidskosten nog
geen kwart van de totale kosten van

het schip uitmaken. De grootste post is
begrijpelijkerwijs het ijzer. Tuig is niet
geleverd door de werf, maar mast,
zwaarden, roer en giek wel.
Voor het schip zijn 20 platen staal
berekend van 16 x 4 voet (4,5 x 1,13
meter) en 3/16 duim dik, wat 4866
kilo weegt tegen een prijs van f 11,75
per 100 kg. De huidige prijs van 
plaatstaal ligt rond ! 120,- ofwel 22
keer zo hoog (de lonen zijn gelukkig
veel meer gestegen). Daarnaast staat
er natuurlijk het nodige hoekijzer en
zaken zoals 16 meter 2 x 1/4 duim
ijzer op de zwaarden en 3 meter 
13/4 x 1/4 duim om het roer.
De lijst van gebruikt hout bevat voor-
namelijk Amerikaans grenen en eiken-
hout, zoals 332 voet Amerikaans gre-
nen van 11/2 x 12 duim voor de 
‘buithelling’ en 15 voet Amerikaans
grenen 4 x 16 duim voor ‘in de ste-
vens’. Eiken (er staat consequent
‘ijken’) voor stootklampen en 31 voet
Amerikaans grenen van 2 x 12 duim
voor het roer. Achter ‘51/2 vt Amer. Gr.
10 x 10’ staat ‘rol’. Zou dat voor het
braadspil zijn?
Een vraagteken is toch ‘Rigaas grenen
masthout en gewigt’, niet zozeer dat
het ‘Rigaas’ is (uit Riga) maar de prijs:
slechts 65 cent voor een stam?

Het begin van de lijst met onkosten voor de aak van Van Leusden uit het werfboek van Haring Col lec t ie  H.  Har ing

De giek daarentegen staat voor ƒ 3,-
op de rekening, de helmstok voor 
ƒ 3,50 en de naambordjes voor 25
cent. Kom daar nu nog eens om.
Verschillende andere zaken worden in
rekening gebracht zoals de nagels en
bouten, maar ook pompen met pomp-
stokken en leer voor ƒ 6,-, verf en teer
voor ƒ 25,- en de koperen knop op
het helmhout voor de somma van 15
cent. Tenslotte rekent de smid nog ƒ
40,- voor zijn werk.
In vergelijking met het schip dat net
daarvoor is gebouwd, het jachtschip
Ons Genoegen voor J. Verspuij uit
Leerdam (meting H55N), valt een
aantal zaken op. Voor dat schip staat
hout voor de luiken in het boek, even-
als hout voor de intimmering van het
achteronder en vooronder, een boeg-
spriet en bokkenpoten. Dat zegt iets
over de uitrusting van de Vertrouwt
geen Vriend. Bij de eerste meting is
inderdaad aangetekend dat het om
een ‘roefaakschip van ijzer zonder
denneboom’ gaat en het brandmerk is
inderdaad op de roef aangebracht.
Al deze gegevens kleuren het verleden
van de aak Vertrouwt geen Vriend ver-
der in. 
Volgende keer meer over het gebruik van het
schip.

Verdeling van de kosten van de Vertrouwt geen Vriend

De meetnummers overgetrokken Foto  L ia  van der  MarkDe recapitulatie van de kosten voor de aak uit het werfboek van Haring
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Scheepshistorisch onderzoek geheel
in de geest van het Waardestellend
Kader en het nieuwe Nationaal
Register Varend Erfgoed, dat is het
inmiddels geworden. Het begint met
een mooi neusje (van het casco),
wanneer Rolf en Lia van der Mark
een oude woonark kopen. Het casco
ervan gaan ze gebruiken voor het
vervoer van materiaal voor de
restauratie van hun molen
(Bokkepoot 202). Met behulp van de
gedigitaliseerde liggers van de
Scheepsmetingdienst begint de zoek-
tocht naar de geschiedenis van het
schip. Vervolgens komt informatie
over de bouw boven water
(Bokkepoot 204). 
De eigendomsgeschiedenis, het
beroepsmatige gebruik van het schip
en de omgeving van het schip staan
centraal in onderstaand verhaal. Het
schip blijkt een voorbeeld van de
scheepjes die ingezet zijn voor de
zandwinning in de grote rivieren.

Brandmerk
De eerste aanzet tot de geschiedenis
komt dus uit de liggers. Gelukkig
lagen de gegevens van het brandmerk
31 B Utr 1927 nog in de kelders van
het Kadaster. Dat maakt het direct een
stuk(je) makkelijker. In het getuigschrift
van 7 september 1927 verklaart de
scheepsmeter W. Elinga uit Utrecht dat
hij op verzoek van Jacobus Hendricus
van Leusden te Vreeswijk op de
achterkant van de roef aan bakboord
bij het ijzeren zeilroefaakschip het
brandmerk 31 B Utr 1927 heeft inge-
beiteld. Dat nummer heeft hij doorge-
kregen van de bewaarder der hypo-
theken in Utrecht, waar het schip op 
8 augustus 1927 is ingeschreven. Het
oude nummer, 145 Utr 1900, kon de
scheepsmeter niet meer vinden. De
schipper verklaart, dat dit nummer
door vertimmering is verdwenen. Dat
oude nummer duidt erop, dat het
schip met een hypotheek was belast
toen het van de werf liep.

Soms zit het mee
Ofwel: Vreeswijkse zandschippers

Deel 3 George Sni jder

Getuigschrift van inbranding van het brandmerk 
31 B Utr 1927

De Hermina.
Van kop naar kont:
Herman van Dijk (1902),
dochter Nelly de Roos,
drie vriendinnetjes,
broer Piet van Dijk en
Oosterom. 
Col lec t ie  
Jop ie  van Di jk-Doorman
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Eigendomsgeschiedenis
Het schip loopt als de Vertrouwt geen
Vriend in 1900 van de werf van
Haring in Wilnis. Het schip is gebouwd
voor J.H. van Leusden uit Vreeswijk en
wordt op 15 maart 1900 in Utrecht
gemeten onder meetnummer U19N.
Op 31 mei 1923 wordt het schip
onder hetzelfde nummer hermeten in
Vreeswijk. Waarschijnlijk wordt dan
ook de naam veranderd in Jacobus
Hendricus.
Op 8 augustus 1927 is Jacobus
Hendricus van Leusden uit Vreeswijk
nog steeds eigenaar van het schip. Bij
de inschrijving in het hypotheekregister
wordt de naam Hermina drie (let op
de letters in de naam) genoteerd met
een waterverplaatsing van 42,544 ton
conform de hermeting uit 1923. Het
schip is een ‘ijzeren zeilroefaakschip
hebbende 1 achterroef, 2 dekken, 
1 mast en 1 giek’. Op 28 september
van dat jaar wordt Pieter van Dijk
Pieterszoon uit Vreeswijk eigenaar van
het schip. 
Het schip wordt op 30 september
1931 hermeten. Het ‘aakschip heb-
bende 1 mast, een roef een vooronder

en een laadruim’ krijgt een zijschroef-
installatie met een ruwoliemotor van
10 pk (een Deutz, nummer 663148).
In 1952 gaat het schip op 23 decem-
ber over naar Pieter van Dijk jr., de
zoon van Pieter van Dijk Pieterszn. De
naam wordt dan genoteerd als
Hermina III. 
In 1960 verkoopt Piet van Dijk jr. de
Hermina III en de nieuwe eigenaar
maakt er een woonark van (Kadaster
toegang 290 nr. 55 Scheepsbewijzen
brief aan P. van Dijk jr. in Vreeswijk
d.d. 1 december 1960). De nieuwe
eigenaar vernieuwt de registratie in het
Kadaster niet (waarvoor hij 30 dagen
de tijd had) en op 24 februari 1961
haalt het Kadaster de teboekstelling
door. Dat klopt met de aantekening in
de binnenligger, dat de waterverplaat-
sing van het schip op 24 februari
1961 minder dan 10 kubieke meter is
en het dus niet meer in het Kadaster
ingeschreven hoeft te zijn. 
Een rekening uit 1964 op naam van
W. Wouters geeft als naam van de
woonark Luctor et Emerco (Emergo?).
In 1978 gaat het schip over naar
W.A.M. Verheul. Het woonschip heet

Registratie van de eigenaren van de Hermina III

Beschrijving van de Hermina III in het kadaster bij
de eigendomsoverdracht in 1952
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C. van der Tak uit Vreeswijk, eigenaar
van een aantal stoomsleepboten.
Aldus blijkt uit het archief van notaris
M. den Bleker in IJsselstein. Het gezin
woont aan de Prins Hendriklaan in
Vreeswijk, waar dagelijks veel scheep-
vaart voorbij komt. De sluizen in het
dorp Vreeswijk vormen een knelpunt in
de vaarroute en de schippers benutten
de wachttijden om inkopen te doen in
Vreeswijk. Als brandstof wordt voorna-
melijk turf gebruikt, maar als de kolen
de turf als brandstof vervangen, gaat
Jacobus in kolen handelen.
De kolen komen uit Duitsland, België
en Limburg per schip naar Utrecht.
Minimaal één keer per week wordt de
Vertrouwt geen vriend, later de
Jacobus Hendricus door de zonen van
‘Kobus de kolenboer’, die allemaal op
school in Utrecht zitten, naar de stad
gejaagd en geboomd. Als de school
uitgaat kunnen de jongens het gela-
den schip weer mee terugnemen naar
Vreeswijk, om daar te helpen met los-
sen.
In 1925 overlijdt Petronella en dat
heeft zo’n invloed op Jacobus, dat zijn
kolenhandel failliet gaat. Het schip

moet hij noodgedwongen verkopen.
Jacobus geeft het varen op en hij drijft
uiteindelijk een sigarenzaak in de
Dorpsstraat hoek Tramstraat in
Vreeswijk. Saillant detail: er bestaat
een foto waarop twee zonen, Co en
Hennie, het schip jagen. Waar is die
foto?

Van Dijk
Als Hermina III komt het schip in bezit
van Piet van Dijk. De naam Hermina
III suggereert een Hermina I en II. 
In de ligger van Utrecht staat onder
nummer U426N de Hermina van 
P. van Dijk uit Vreeswijk. Onder 
nummer U744N staat de Hermina I
(ex Maria) en onder nummer U695N
de Hermina II. Naast deze Hermina’s
en de Hermina III staan verschillende
Van Dijk-en met schepen in de liggers.
Van Dijk is een bekende naam in
Vreeswijk. Het is een familie van zand-
en binnenvaartschippers, nu nog. Al in
het begin van de negentiende eeuw
staat Johannes van Dijk (1787-1867)
te boek als ‘zandtrekker’. Zijn klein-
zoon Pieter van Dijk Pzn. (1852) is
ook schipper en hij leent 1600 gulden

nu De Eenhoorn en ligt aan de Da
Costakade in Utrecht. Sinds 1990 is
M.G. Froom de eigenaar. Hij schrijft
het woonschip in bij het Kadaster in
Amsterdam met brandmerk 12898 B
A 1996. Het schip is niet met een
hypotheek belast. In 1996 wordt het
schip getaxeerd door een scheepsma-
kelaar en op zijn aanraden wordt het
schip in 1997 gehellingd voor onder-
houd bij de werf van Buitenweg in
Vreeswijk.
In 2008 kopen Rolf en Lia de woonark
voor de oudijzerprijs terwijl het schip
in Almere ligt. Eigenaar is dan
Termaten, van wie verdere gegevens
ontbreken.

Van Leusden
Jacobus Hendricus van Leusden (1876
- 1963) trouwt op 26 augustus 1902
in Vreeswijk met de Vreeswijkse
Petronella Stekelenburg (1880-1925).
Zij krijgen twaalf kinderen. Jacobus
besluit zelfstandig zandschipper te
worden, eerst op een huurschip, maar
al snel koopt hij zijn eigen schip, de
Vertrouwt geen vriend. Daarvoor leent
hij duizend gulden tegen 5% rente van

Jacobus Hendricus van Leusden

De regel uit de binnenmeetbrieven voor Utrecht,
meting 735: de Hermina III van Piet van Dijk

Christina bij Culemborg 1945-1946. Piet van Dijk staat met de beugel klaar om een nieuwe vracht zand
te baggeren. Zijn vijftienjarige zoon Wout staat aan de lier. In de mast hangt het nummer van de 
vergunning 1901. Col lec t ie  Jop ie  van Di jk-Doorman

BP205 binnenwerk. def  05-06-2012  21:35  Pagina 42



43

tegen 4,5% rente van Leonard Willem
Buurman, arts te Vreeswijk, met als
onderpand het schip De Jonge Gerrit
(meting U55N) gebouwd in
Dedemsvaart in 1900 met inventaris
en tuigage (akte Notaris M. den
Bleker in IJsselstein 31 januari 1901).
Diens zoon Piet van Dijk (1873, bij-
naam Dunne Piet) heeft meerdere
schepen, waarvan een aantal is ver-
noemd naar zijn vrouw, de Hermina,
Hermina I, II en III. Zonen van Piet en
Hermina varen met die schepen en het
is een heel familiebedrijf. Elke zondag-
ochtend moeten alle zoons bij hun
vader komen om de taakverdeling
voor de komende week door te
nemen, dat wil zeggen, vader Piet
deelt de opdrachten uit aan zijn
zonen. Zoon Adriaan vaart de aak
Christina, vernoemd naar zijn vrouw
Stien. In de jaren vijftig koopt hij het
casco van een tjalk, dat hij laat
opbouwen. De motor en de laad- en
losinstallatie uit de oude Christina
worden overgezet. Zoon Gerard
(1901) vaart de Femmigje, vernoemd
naar zijn vrouw Fem Eijkelenstam.

Zonen Cees (1911) en Teus (1915)
varen samen op de Hermina II en later
op de Linquenda. Zoon Frans (1913)
vaart de klipper Vertrouwen. Zoon
Herman (1902) heeft naar verluidt op
de Hermina III gevaren, net als Piet,
de oudste zoon van Teus.

Zandwinning
Door de aanvoer van zand is het
nodig de rivieren continu te baggeren,
zodat die bevaarbaar blijven. Het
zand wordt gebruikt als bouwmateri-
aal. De Lek is een belangrijke leveran-
cier van zand. Begin twintigste eeuw
zijn er in Vreeswijk ongeveer 150
zandwinningsschepen. De Vreeswijkse
vloot is daarmee verreweg de grootste
en belangrijkste baggervloot van
Nederland. Vanaf 1932 wordt de
zandwinning gereguleerd en moeten
de schippers een vergunning hebben
voor bepaalde delen van de rivier. Een
kubieke meter zand brengt 80 cent
op, waardoor het een lucratieve han-
del is. In de crisis van de jaren dertig
wordt de prijs gehalveerd waardoor
het voor de zandschippers, die ook

een knecht moeten betalen, een arme-
tierig bestaan wordt. Dat betekent dat
schipperszoons al op jonge leeftijd als
knecht bij hun vader gaan varen en
dat schippers andere vrachten gaan
zoeken. Sommige schepen worden als
overslagschip gebruikt of gaan in de
opslag. Om efficiënter te kunnen wer-
ken, en de concurrentie van de grote
baggermolens aan te kunnen, worden
niet alleen motoren geïnstalleerd,
maar gaan de schippers ook grijpers
gebruiken en later zandzuigers. Kleine
baggeraars houden het vaak voor
gezien, zo ook de familie Van Dijk.
Een aantal zonen en kleinzonen van
Piet van Dijk worden binnenvaartschip-
per en de kleine zandschepen worden
verkocht. Minstens twee, de Christina
en de Hermina III, eindigen als woon-
ark in Utrecht met toevallig ook
dezelfde naam: De Eenhoorn.

Met dank aan 
Jaap Boersema, Rina Copier-van den Enden, 
Jopie van Dijk-Doorman, Berend van Dijk, 
Harrie Koppelrath, Gerard van Leusden, 
Ben Remie en Cisca de Ruiter.

De foto uit 1922 van het vijfentwintigjarig huwelijk van
Piet van Dijk laat de hele familie Van Dijk zien. In het
midden vooraan Pieter van Dijk (1873-1955,) met naast
hem zijn vrouw Hermina Hendrika van Dijk (1877-1949)
uit Wijk bij Duurstede.
Tussen 1898 en 1915 krijgen Piet en Hermina elf kinderen.
Hun eerste kind, Pieter Adrianus (1898), overlijdt twee
maanden na zijn geboorte.
Op de foto staan ze allemaal. Op de achterste rij (v.l.n.r.)
Anna de Co, getrouwd met Herman (1902) naast haar.
Midden op de achterste rij Hermina (Mien) (1906) en haar
man Bertus IJkelenstam. Daarnaast staan Pietronella
(Pietje, 1904) en haar man Bas Stam. Op de middelste rij
staan (v.l.n.r.) Femmigje IJkelenstam en haar man Gerard
(1901). Daarnaast staan de vier jongste zonen Frans
(1913), Piet (1910), Cees (1911) en Teus (1915). Op de
voorste rij zit Adriaan (1899) met zijn vrouw Christina
(Stien) Eikelboom en aan de andere kant van het bruids-
paar zitten Marie (1900) en haar man Herman de Rijk.
Col lec t ie  Jop ie  van Di jk-Doorman

Zandknijpen op de Lek met de ‘nieuwe’ schuit, de Christina. Piet van
Dijk (1873) trekt aan de pal. Col lec t ie  Jop ie  van Di jk-Doorman
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Het scheepshistorisch onderzoek in
de geest van het Waardestellend
Kader van de rietaak is nu wel com-
pleet. Het is ongetwijfeld het best
gedocumenteerde casco van de
Nederlandse binnenvaart (Bokkepoot
202, 204 en 205). Het één leidt tot
het ander en enthousiast geworden
door de geschiedenis van het schip,
de eigenaren en het gebruik ervan,
kan ik niet nalaten stil te staan bij de
werf waar het allemaal begon; in
Wilnis, een klein dorp in Utrecht.

Scheepsbouw in Wilnis
Het schip waarover we het hebben is
in 1900 gebouwd op de werf van
Haring in Wilnis voor J.H. van Leusden
uit Vreeswijk. Wilnis heeft zijn bloeien-
de scheepsbouw te danken aan de
geografische positie van het dorp en
de winning van turf in de regio. 
In 1413 geeft de Hollandse graaf
Willem IV toestemming om een kanaal
van 23,5 kilometer te graven van de
Oude Rijn naar Amstelland. Dit
kanaal, gegraven voor de afwatering,
begint bij de Hollandse IJssel, vlak bij
Montfoort, en loopt via Harmelen,
Kockengen, Oudhuizen en Waverveen
naar de Nessersluis, waar het in de
Amstel uitmondt. De Bijleveld, zoals
het kanaal heet, wordt in de loop van
de eeuwen steeds belangrijker als
korte vaarverbinding tussen de grote
rivieren en Amsterdam. Wilnis ligt aan
deze route en het is logisch dat er
scheepswerven ontstaan. De turfwin-
ning is natuurlijk een tweede belangrij-
ke factor. Voor het vervoer van de turf
worden de zogenaamde (houten) turf-
ijkers gebouwd.
Gerrit Veerhuis begint in 1792 met
een werf, die later eigendom wordt

van Gijsbert Stofberg en vervolgens in
1841 door Willem Veerhuis wordt
overgenomen. Klaas Hogenhout start
in 1795 een werf. Dan zijn er werven
van Cornelis en Manus Woerden, van
Van de Graaf en Verkerk en van Teun
den Ouden, die in 1870 een werf
begint. Verder zijn er nog twee werven
met bekendere namen: de werf van
Maarten Haring, later van diens zoon
Hendrik, en de werf van Jan Hendrik
van Zutphen, bekend uit Vreeswijk.

Neergang
De meeste werven bouwen kleine hou-
ten schepen voor lokaal gebruik, voor-
al voor het vervoer van landbouwpro-
ducten en natuurlijk turf. De turfwin-
ning vindt plaats in het veen van de
Ronde Venen. De grote vraag naar
turf maakt dat de landbouwgronden
opgeofferd worden voor de turfwin-
ning en er ontstaan uitgebreide water-
plassen, zoals de Vinkeveense Plassen.
Die grote watermassa’s vormen een
bedreiging voor de omringende dor-
pen, zodat besloten wordt om de
meeste plassen in te polderen en
droog te malen. We praten hier over
de jaren rond 1900 tot na de Eerste

Soms zit het mee
Ofwel: van turf i jkers tot Wilnisse aak

Deel 4 George Sni jder

De werf van Haring
(ex-Akerboom) 
in Boskoop
Ansicht circa 1930

Aantal gebouwde schepen in Wilnis
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Wereldoorlog. Dat inpolderen heeft
directe gevolgen voor de scheeps-
bouw in Wilnis. Zijn er in het eerste
decennium van de twintigste eeuw nog
zeven werven, die deels op ijzeren
scheepsbouw overgaan, rond de
Eerste Wereldoorlog zijn het er vijf en
in 1925 vertrekt Haring naar Boskoop
waarna er nog één werf in Wilnis
overblijft. De neergang in de scheeps-
bouw begint twintig jaar eerder, wan-
neer Van Zutphen naar Vreeswijk ver-
trekt, waar hij de werf van Bennik over
kan nemen. Zijn werf in Wilnis ligt
door alle inpolderingen heel ongun-
stig.
Al is het geen vetpot meer in de
Wilnisse scheepsbouw, een enkeling
vindt een gat in de markt. De houten
roeiboten van Gert Veerhuis bijvoor-
beeld vinden gretig aftrek bij 
recreërende Amsterdammers. Zijn neef
Willem probeert een alternatief te bie-
den voor de stagnerende woningbouw
met de bouw van arken.

Scheepvaart
De gemeentelijke jaarverslagen geven
een beeld van de scheepvaart in het
dorp. Zo rapporteert de gemeente in

1851 dat de zogeheten ‘binnenland-
sche scheepvaart bestaat uit ongeveer
60 turfijkers of schepen van 20 tot 30
ton tot vervoer der turf naar elders’. In
de jaren daarop neemt het aantal
schepen licht toe tot 70 à 80 schepen.
In de patentregistersi komen merk-
waardigerwijs niet zo veel zelfstandige
schippers voor die ook scheepseige-
naar zijn. Wel hebben de werven een
grote vloot schepen, die zij verhuren.

Zo staat in de patentregisters van
1893/94 J.H. van Zutphen met veer-
tien schepen, variërend van 22 tot 40
ton, waarop zetschippers varen. 
K. Woerden, ook een scheepsbouwer,
heeft elf schepen tussen de 6 en 28
ton, Maarten Haring heeft er negen-
tien variërend van 10 tot 45 ton. In
totaal bezitten deze scheepsbouwers
meer dan de helft van het aantal sche-
pen dat het dorp rijk is. Of alle sche-

Overzicht van de vele
scheepsbouwers in de
Ronde Venen, het gebied
waar Wilnis in ligt 
(zie Koeleman in
Proosdijkoerier 2006-3)

De werf van Woerden op een oude ansicht Col lec t ie  Gerard Mei jer

Het wapen van Wilnis

BP206 binnenwerk  10-09-2012  18:07  Pagina 41



42

pen eigendom zijn voor de verhuur is
de vraag. Het kan goed zijn, dat de
schepen gebouwd zijn in opdracht van
een schipper, maar dat de werf het
schip heeft gefinancierd en de betrok-
ken schipper nog geen eigenaar is
omdat hij de bouwprijs nog niet heeft
afgelost.

Scheepmakers
In de patentregisters staat een aantal
‘scheepmakers’ genoemd, zoals A. de
Zwart, hout- en scheepstimmerman
met drie ‘knechts’, tevens verhuurder
van vaartuigen; C. Woerden, scheep-
maker met zes knechten en verhuurder
van vaartuigen; A. Kelder met drie
knechten; J.H. van Zutphen met zes
knechten en de scheepmakers Willem
Veerhuis en B. van Woerden.
Het is wel aardig om de gegevens van
Wilnis in de Volkstelling 1909 te bekij-
ken. Daaruit blijkt dat er in dat jaar
zes zelfstandige scheepsbouwers zijn,
die in totaal achttien arbeiders in
dienst hebben. In het dorp wonen ook
41 zelfstandige schippers en 43 schip-
persknechten of zetschippers. Dit
bevestigt het hierboven geschetste
beeld: de scheepswerven fungeren

ook als verhuurbedrijf van schepen.
Haring komt in de patentregisters aan
het einde van de negentiende eeuw
alleen voor als eigenaar van huur-
schepen. Toch is de naam Haring
relatief bekend, aangezien hij de bou-
wer is van het schip dat altijd in ver-
band wordt gebracht met Wilnis,
namelijk de Wilnisse aak De
Vriendschap van Gerard en Maartje
Meijer (oorspronkelijk geheten
Adriana, eigendom van Maarten
Haring, later van zijn weduwe, meting
U254N). Gezien de eigendomsge-
schiedenis lijkt dit ook een schip uit de
verhuur te zijn. Er zijn natuurlijk nog
meer schepen gebouwd door Maarten
Haring (1836-1906) en zijn zoon
Hendrik (1879-1948). Ze hebben de
grootste werf in het dorp en bouwen
over het algemeen grotere schepen
dan de andere werven, namelijk aken,
tjalken en westlanders en later ook
motorschepen. 

Familie Haring
Maarten Haring (1783-1858) trouwt
in 1817 met Jannetje Guurking
(1791-1864). Maarten is van 1816
tot 1854 behalve veldwachter ook

deurwaarder en ‘bode van gerecht’
van de gemeente Wilnis. Zoals alle
veldwachters in zijn tijd is hij ook con-
troleur van de sociale bijstand en
dorpsomroeper. Maarten en Jannetje
krijgen twaalf kinderen in de periode
van 1817 tot 1836: zes dochters en
zes zonen. Minstens vijf kinderen over-
lijden op jonge leeftijd. Hun jongste
kind is Maarten Haring (1836-1906),
de grondlegger van de werf Haring in
Wilnis.
Maarten jr. trouwt omstreeks 1866
met Neeltje Dam uit Gouwsluis (de
plaats van de werf De Vooruitgang
van D. Boot, nu Alphen aan den Rijn)
en ze krijgen zeven kinderen: drie
dochters en vier zonen. Twee kinderen
overlijden jong. Omstreeks 1870
begint Maarten een kleine scheepswerf
in Wilnis. Dit is een riskante onderne-
ming, maar hij heeft succes. Op de
werf bouwt hij voornamelijk kleine
schepen zoals schouwen en vletjes.
Een van de kinderen van Maarten en
Neeltje is Hendrik (1879-1948), die
zijn vader opvolgt als scheepsbouwer.
Hij neemt de werf in 1900 over van
zijn vader en hij bouwt en repareert in
de daarop volgende 25 jaar vele

Schildje Foto  George Sn i jder

Maarten Haring (1836-1906)
Col lec t ie  H.  Har ing
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schepen. De werf bouwt onder Maartens
bewind de hiervoor genoemde Adriana
en over de eeuwwisseling heen de aak
Vertrouwt geen vriend (de latere Hermina
III) voor Van Leusden.

Boskoop en hooibergen
De werf in Wilnis is op den duur niet
meer rendabel door de veranderingen in
de vaarwegen en de inpolderingsplan-
nen van de gemeente. Daarom koopt
Hendrik in 1925 in Boskoop de failliete
boedel van de werf van Akerboom,
gespecialiseerd in de bouw van motor-
boten, lemsteraken, pramen en vletten.
De hele familie verhuist naar Boskoop. 
In de jaren dertig zoekt hij alternatieven
voor de scheepsbouw en zo begint hij
schuren, loodsen en hooibergen te bou-
wen, vooral in de nieuwe polder
Wieringermeer. Zoon Maarten Arie
(1909-1968) heeft Hendrik al opgevolgd
wanneer Hendrik in 1948 overlijdt.
In 1934 trouwt Maarten met Corry
Knibbe (1909-1952) uit de
Wieringermeer. Zij krijgen zeven kinde-
ren, waarvan de oudste jongens, Jan
(1936) en Hendrik (1939), het bedrijf
later over nemen. De hooibergen verlie-
zen hun nut op de boerderijen omdat het

Het personeel van 
de scheepswerf Haring
Col lec t ie  H.  Har ing

hooi ingekuild wordt, maar er wordt
een recreatieve functie voor gevonden.
De hooibergen, met een haring als
windvaan, vinden gretig aftrek bij kin-
derboerderijen. Het bedrijf schakelt
verschillende keren over op andere
producten zoals opslagtanks, drukva-
ten en transportbanden.
Op het erf van Henk en Ans Haring
staat nog een hooiberg met een meta-
len windvaan met het jaartal 1949.
Henk ment nu paarden en heeft een
grote verzameling koetsjes en wagens
in zijn schuur staan.

De lijst met schepen gebouwd in
Wilnis en Boskoop uit de liggers van
de Scheepsmetingdienst tussen 1899
en 1943 is te vinden op www.lvbhb.nl
onder
Geschiedenis/Bronnenverzamelingen/
Bouwlijsten.

Met dank aan Henk en Ans Haring
en Gerard en Maartje Meijer

i Het patentrecht was een belasting op het uit-
oefenen van een beroep. De patentregisters, een
lijst van de geheven belasting of patentrecht,
geven een overzicht van de in het dorp uitgeoe-
fende beroepen.
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