Nieuwsbrief
Grachtentochten op woensdag
Op veler verzoek verzorgde Reederij de IJsel dit seizoen
in de maanden augustus en september ook reguliere
rondvaarten op woensdag, om half twee en om half
vier. Vooral in de maand augustus bleek het een groot
succes en namen veel toeristen én Gouwenaren deel
aan de historische grachtentocht.
Dus voor herhaling vatbaar in 2019. Houd de website
in de gaten voor meer informatie.
Opknapbeurt Den Onthaestingh
Afgelopen zomer heeft onze monumentale ijsselaak
‘Den Onthaestingh’ tussen de vaartochten door een
grondige onderhoudsbeurt gehad. Naast het
periodieke onderhoud aan de motor en de technische
installaties is de oude dame rondom voorzien van verse
verf en lak. Het enigszins saaie dek kreeg een nieuw
uiterlijk, passend bij de rode boorden: oudroze.

Ook de massieve larixmast, de giek en de bokkenpoot
werden onder handen genomen met lijnolie, natuleum
en bootlak. Verder zijn de houten dennen vervangen
door plexiglas, waardoor er veel meer daglicht in het
ruim valt en de passagiers bij minder goed weer ook
van binnenuit uitzicht hebben op de omgeving.
Kortom, Den Onthaestingh is weer helemaal klaar voor
vele mooie vaartochten op de Hollandsche IJssel, te
beginnen met de intocht van Sinterklaas.

Oktober 2018
omstreeks 1840 een bootdienst onderhield tussen de
Veerstal in Gouda en de Oosterkade in Rotterdam,
tegenover het voormalige Havenziekenhuis. Onlangs
werd aan de Lage Gouwe het kantoor van de
voormalige rederij letterlijk ‘herontdekt’, toen op de
gevel van het pand de naam van de onderneming weer
zichtbaar werd.

Mooie foto van de ‘Goudse Boot’. Op de achtergrond is nog net het trekbootje van de pont te
zien. Daarachter de Teerunie. De plaat werd in 1933 in een tijdschrift geplaatst.

De zogenoemde ‘Goudse Boot’, opgericht door de heer
C.G. van der Garden, werd indertijd met open armen
ontvangen in de regio.
Tot dan waren de
streekbewoners voornamelijk aangewezen op de
benenwagen als zij naar de stad moesten. Er waren
weliswaar ook paarden en koetsen, maar slechts
weinigen konden zich die permitteren. Door de slechte
wegen, waren deze vervoermiddelen bovendien weinig
comfortabel. Voor de gewone man was er wel de
trekschuit, zoals de Jan Salie en Jan Kordaat die de
huidige Reederij De IJsel in de vaart heeft en waarmee
nu en dan nog ouderwets ‘gejaagd’ wordt langs het
jaagpad van de Hollandsche IJssel. Maar die kwamen
lang niet overal. Kort na de Tweede Wereldoorlog
werd de dagelijkse bootdienst tussen Gouda en
Rotterdam wegens gebrek aan klandizie opgeheven.

‘Hoofdkantoor’ Reederij De IJsel herontdekt
Zoals sommige mensen weten, ontleent Reederij De
IJsel haar naam aan de gelijknamige rederij die vanaf

Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief kan via de nieuwsbriefpagina van www.ReederijdeIJsel.nl

Pagina 1 van 3

Nieuwsbrief
Poëzievaart
De intieme roef, het afwisselende perspectief op de
gevels langs de grachten en het onthaastende metrum
van het kabbelende water vormden zondag 14 oktober
de ideale ambiance voor de poëzievaart met de Jan
Salie door de Goudse grachten. Voor een geboeid
publiek droegen verschillende dichters, onder wie
Ruud Broekhuizen (oud-stadsdichter van Gouda), voor
uit eigen werk. De Haagse muzikant Alex Franken,
zorgde voor de muzikale omlijsting. De lyrische
vaartocht is in het leven geroepen door Uitgeverij
Heimdall om poëzie onder de aandacht te brengen van
een groter publiek. Net als in 2016 was de vaartocht
een groot succes. In april 2019 vaart de poëzieboot
weer door de Goudse grachten. Hou de website in de
gaten.

Den Onthaestingh even ook huwelijksbootje
De meeste geliefden geven elkaar het ja-woord op het
stadhuis. Maar ook andere plekken kunnen met
toestemming van de gemeente tijdelijk als
‘huwelijkslocatie’ dienen. In Oudewater kunnen stellen
op aanvraag nu ook letterlijk in het huwelijksbootje
stappen. Teun en Esther Berkouwer hadden deze
zomer de primeur! Geboren en getogen in een
schippersfamilie lieten de geliefden zich in
aanwezigheid van familie en vrienden in de echt
verbinden op ijsselaak Den Onthaestingh.
Het had weliswaar wat voeten in de aarde om de
benodigde toestemming te krijgen, aangezien in
principe alleen plekken op het vasteland in aanmerking
komen, maar het plezier was er niet minder om.
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Bruiloftsfoto’s van HaKo Fotografie.

Teun: ‘We konden ook wel op schepen in andere
gemeenten terecht, maar de combinatie van de
ijsselaak en het karakteristieke van Oudewater was
perfect voor onze dag.’
Eén van de getuigen was de oma van Teun. Oma, die
jarenlang met opa op een ijsselaak voer, vond de
trouwlocatie fantastisch!
Na de officiële trouwceremonie gingen de trossen los
en voer de huwelijksboot onder de stralende zon naar
Gouda. Onderweg werd feest gevierd en de wimpel
van de vroegere ijsselaak van de grootouders gehesen.
Het paar kijkt terug op een prachtige dag.

Bruiloftsfoto’s van HaKo Fotografie.

Wie volgen?
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Zotte Zaterdag
Op Zotte Zaterdag in oktober, vermakelijk eerbetoon
aan de beroemde zoon van de stad Erasmus, gaat
Gouda een dag massaal terug in de tijd. Naar de
middeleeuwen toen
kooplieden, lakenververs,
bierbrouwers en andere gilden de stad bevolkten. En
schippers natuurlijk, want Gouda was als knooppunt in
de scheepvaartroute tussen de zuidelijke en
noordelijke gewesten eeuwenlang een belangrijke
handelsstad. Ondernemende ‘zotten’ konden een
historische rondvaart maken door de Goudse grachten
met de trekschuit Jan Salie. De schippers van dienst,
Hein – nee, geen Piet – en monnik ter zee Harry
hadden er hun goeie goed voor aangetrokken.

Vrijwilliger aan het woord
Gouda op een positieve manier op de kaart zetten

Nadat hij in juli vorig jaar met pensioen ging, wilde
Peter van Meerveld (66) al snel weer iets gaan doen.
Vroeger had hij zelf een bootje en varen is altijd blijven
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kriebelen. ‘Daarom heb ik me begin dit jaar aangemeld
als schipper bij Stichting het Varend IJsselschip.‘ De
Gouwenaar vertelt dat hij gek is op besturen. ‘Een
auto, een boot, een motor. Laatst ook een proefles in
een vliegtuig. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. ‘
Hij vervolgt: ‘Nu kan ik lekker op het water zijn en door
de Goudse grachten varen. Als schipper heb je een
dubbelfunctie: je bent ook gids. Tijdens de
grachtenvaart vertellen wij over bijzondere panden,
sluizen, poorten en kerken. Ik heb jarenlang in Gouda
gewoond en gewerkt, dus het is ook leuk om over de
stad te vertellen.’ De reguliere grachtentochten
worden gevaren in replica’s van historische
trekschuiten, de Jan Salie en de Jan Kordaat. ‘Zo werd
er vroeger ook door de binnenstad gevaren,’ legt Peter
uit. ‘We varen onder de vlag van Reederij de IJsel,
wiens naam ook weer naar het verleden verwijst: deze
schrijfwijze met twee e’s en een s staat ook op de gevel
van een historisch pand in Gouda.’
Het is vooral heel gezellig op het water. Peter kan daar
echt van genieten. ‘Zo voeren we laatst met een
brassband aan boord. In de andere boot zaten de
vrouwen. Lekker in de zon met een slakkengangetje
door de grachten, muziek erbij, heerlijk toch? De boten
zijn ook beschikbaar voor bruiloften en partijen, dus
dat zijn ook altijd leuke gezelschappen.‘ Voordat er
gevaren kan worden, moeten de boten eerst vaarklaar
gemaakt worden. Peter vertelt dat veiligheid hoog in
het vaandel staat. ‘Er wordt gekeken of alles het nog
doet: de motor, het toilet, de boegschroef. Er wordt
altijd gevaren met twee schippers. Na afloop ruimen
we op en drinken we nog eventjes wat. ‘
Met een voldaan gevoel komt de schipper dan weer
thuis. ‘Een middag varen en de stad promoten,
vertellen over de Goudse gemeenschap en de
historische grachten. Zo zetten we Gouda op een
positieve manier op de kaart. ‘
Volg ons ook op Facebook:
https://www.facebook.com/reederijdeijsel
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