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Met een klein schuitie het woelige water oversteken, wie
vindt dat nou niet leukT Na een wandeling is het heerlijk
om even uit te rusten op.een veeÍ ên een praatie aan te

knopen met de veerman oÍ met andere reizigers. Al ruim
twintig iaar beiiveÍt Meta de Visser van de Vereniging

Vrienden van Voetveren zich om die pontjes in de vaaÍt te
houden. Het is grotendeels dankzii haar dat er alweer bijna

zeventig in de vaaÍt zijn:
, 'We kregen er overal de handen voor op elkaar.,
Een gesprek over openbaaÍ vervoer te water en een tocht

langs veerlieden van vroeger en nu.

DooR FRANK Fltppo
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ffi eerpon,.n z.ijn nre! zomaar
, :Í {ffi een oeveryeÍbrntuns. Met4 ,d,,* *rr*" nun scnommelmoe gang
* - ovcr her water en hun grens-
overschrijdende karakter hebben ze
altijd sterk ingcwerkt op de verbeel-
ding. Len oude Lrmburgse :age ver-
haalt van een winderige nacht aan de
Maas. Aan de oever tleedt een kleine
man mel een puntmuts ndar voren.
'Schipper mag ik ovenaren, ja of
neel Moet ik dan nog geld betalen,
ja oÍ neel'
'Vooruit dan maar', gromt de veet-
man, en het mannetje stapt in.
Tegelijkertijd hoort de veerman een
groot gedruis van voeten en hoewel
hij niemand ziet, zakte de boot tot
aan de wáteÍspiegel in het water.
Behoedzaam en zonder een wootd te
wisselen, varen ze af. Aan overkant
bedankt het mannetje hem met een
zak vol goud en stapt uit. Op dat
ogenblik hoort de veerman opnieuw
het gedruis van vele voeten en de
boot veert weer omhoog. Nadien
heeÍr nicmand ooir meer kabourers
gezren rn her Limburgse land. Men
zegt dat ze zijn gevlucht voor het

lawaai van de mensen.
Een nog ouder verhaal vertelt van
Charon] de knorrige veerman die'de
overledcnen over de Styx zct. Deze
rivier markeert de grens tussen het
land der levenden en der doden.
Charons boot ging altijd vol over,
maar kwam leet terug. De enige
steryeling die ooit met Charon terug
reisde was Orpheus, de legendari-
sche meesterzanger die afdaalde in
het dodenrijk om zijn gestorven
geliefde te zoeken.
ln verhalen zirn veerltri alr iiJ knorrig
en stug. Ook bij Ivo Andric in zijn
'De Brug over de Drina'uit 1945.
Andric vertelt dat er vóór de brug
een veer lag. Dat werd bediend door
|amak, een reusachtige man die na
een reeks oorlogen nog maar één
oog, ëcn oor en cen been over hrd
H(t andere been was van hour. Hij
zette ie veilig over het onbetrouwba-
re, ruwe water, maar wenste verder
geen enkel contact met de reizigers.
Ceen lachje of grret kon er vana{.
Het geld gooide je op de bodem van
zijn zwarte boot, famak viste het
dan aan het eind van de clag met een
houten nap op. Als de rivier gezwol-
len was of al te woest stroomde,
werd famak ook aan zijn gezonde
oor doof. Of hij liep weg om naar
zijn akker re kiiken. Het
'Hoooo...|amakl' klonk dan voor
niets...

Paddegat
Míjn veerman kwam wel als ik hem
riep, daar aan het eind van
Woubrugge. Zijn eenzame huisje
keek uit over het Paddegat, tussen
de Braassemermeer en de Wijde Aa.
Aan de overkant, achter

RoeloÍarendsveen, ligt Nieuwe
WeteÍing, waa oma woonde. Ik
hoefde maar 'Overl' te roepen en
daar verscheen faap Kinkel, met zijn
pet, zijn kuiÍ en zijn donkèrblauwe
overjas. Ik verbaasde me altijd dat
zo'n oude man me voor zo weinig
geld wilde overzetten, maar Kinkel
kwam gewoon aanlopen, stapte in
éen beweghg in de roeiboot en
pakte dm met zijn vlezige hmdm '
de íiers. Hii zette die met een zwaai
tegen de opstaande paal die am de
boot zat en nam dan plats echter
zitn roeiriemen, waaroan de schar,
nieren knarsten. Hij roeide altijd ste-
vig door en pufte venaarlijk, temijl
de boot op de ongelijke baren heen
en weer schommelde en ik nier hele-
maal op mijn gemak probeerde te
genieten van het weidse Braassemer
uitzicht. Want aÍ en toe klotste er
een puts water de boot in, meestal
rakelings lmgs me heen. Ik dacht
ook altiid dát de fiets halveruege ir
her water zou lzeren, mar dat
gebeurde nooit.
Ln nu zal dat wel helemaal nooit
meer gebeuren, wanr de roeiboot is
al sinds jaren een motoneer en Jaap
Kinkel is met pensioen.
'Dat zie je veel', zegt Meta de Visser
van de Vereniging Vrienden van
Voetveren. Tegenwoordig vinden
mensen het roeirn vaak te vermoei-
end. Als iemand die het ván jongsaf
doet, ermee op houdt, dan komt er
een motoryeer in Je plaats. Er zijn
nog maar drie, vier roeibootveren.
Een roeiboot kan ook niet overal
varen. Op een snelstromende, brede
rivier heb je een krachtige motor
nodig, ais het kan met ijsbreker. Len
smal water kan roe mer een klernrje.
Dan kcn hct ook een roerboot zijn.' In Friesland heb jc nog een Íoeiboot,
veer, over de Inthiemasloot bij het
Caastmeer. De boerin die daar
woont, Hotske van Netten, roeit al
van jongsaÍ aan mensen over. Ze
ontvangt daanoor een bepaalde ver-
goeding, ook voor het onderhoud
van de boot. Overzetveren werken
zelden met vrijwilligers. Bii grotere

ponten neb le een vaarbewi)s nodrg,
dus dan heb je sowieso vakmensen.
Dat eist de overheid en die mag dat
ook, want die geeÍt geld. Die eis om
vakmensen is ook niet onterecht,
want op een vrijwilliger heb je geen
vat. Stel dat de dienstregeling van
een vee! om half zeven ingaat,
omdat er dan mensen naar hun werk
gaan, en de vrijwilliger komt om
acht uur aanzakken, omdat hij de
vorige nacht is uitgeweest. Dat kun
je niet maken.'
We zitten in de woonkamer van het
Oude Veerhuis, sinds acht jaar de
trotse woonstede van Meta en haar
man. Vanuit mijn stoel zre ik een
brede, snelstromende rivier vol
imposante schepen vporbi jtrekken.
Hier, waar Lek, Maas en Noord
samenstromen, verbindt het
'Slikkerueer' IJsselmonde, de
Alblasserwaard en de Krrmpener-
waard.
Metar 'Ja, te mag er best lyrisch van
worden hoor, dat zijn wij ook. |e
moet het ?s avonds eens zien met die
lichtjes, dat is zo mooi...'

Oliecrisís
En daar gaat de pont. Op een steen-
worp afstand zigzagt het Íiere
scheepje tussen de vtachtschepcn
naar de overkant. Háár succes, dit
nieuwe'Slikkerveer', dat alle werk-
dagen in de vaart is. Meta de Visscr
is dc eersrc om te beamen dar ze rcr.
heeft met dvieren:
'Als je als Rotterdamse in een stteek
komr re wonen waar veel water rs
met ponties die et overvaren, dan
raak je daarin geihreresseerd. Mijn
man en ik wonen al vanaf I 959 in
Slikkerueer. fe naaste omgeving ken
je heel snel, en dan wenkt de ol'er-
kmt. Dm ga ie met ponties mee €n
word je er vauelÍ heel erg door
bekoord.
Toen wij hier pas woonden, waren er
nog veel, want de auto was nog
schaars. Je ging wandelend of fiet-
send naar i< werk. In dr laren zesrrg
kwam het snelverkeer op. Mensen
gingen dolblij hele einden autorrj-
den. Het langzame verkeer, fietsen
en wandelen, schoof naar de achter-
grond. Toen in 1973 door de oliecri-
sis de autoloze zondagen kwamen,
bleek ineens hoeveel pontjes er al
verdwenen wuen. Bijvmrbeeld het
pontie over de Noord van--
Slikkeweer naar Kinderdijk. Dat
werd rn 1973 opgehevèn, iuist roen
ie her op zmdagen weer nodig had.
Mijn eerste actie was om dat pontje
teruS te krijgen, Iater ook de andere
pontjes in de omgeving. En het
lukte. Na drie iaar was het veertje
Slikkerveer-Kinderdijk terug, en het
ging zelfs in een driehoek varen;
Slikkerveer-Kinderdi jk-Krimpen.
In Kinderdijk maakten ze aan de Lek
een steiger en zo kwam de verbin-
ding met de Alblasserwaard terug.
De scheepswerven aan de Lek
betaalden voor hun personeel dat het
veer nam. Maar de kosten iiepen op
en toen was er meer subsidie nodig.
De gemeentes weigerden, want hun
aandacht lag nu vooral bij auto's en
snelwegen. En dat pontje íerdween.
lk kwam onmiddrllrjk weer in acnc.
Want de pont was nog steeds hard
nodig. Niet alieen voor forenzcn,
maar ook voor mensen zonder auto.
Die zijn zwaar gedupeerd zonder
pont. AIs je kinderen aan de over-
kant wonen en je rvilt daar heen,
dan moet je ik weet niet hoe lang ln
een bur zitten en dat kort vreselijk
veei geld en tijd. Scholieren uit de
omtrek die hier naar de LTS kwa-
men, nanen ook de pont. Eerst riep
ik die scholieren op om te staken en
dat gebeurde ook.
Toen werd de gemeente wakker en
die kwam schooruoetend met een
compromis:'s morgens twee rondjes
en 's middags twee rondjes, exclusicf
voor scholieren en werknemers.
Íedereen zei roen: nu heb je je zrn.
Maar ik had helemaal mijn zin niet.
Want een veer moet openbaar zijn.
Iedereen moet mee kunnen.
We gingen daarom door en na ecn
aantal acties, die veel steun kregen
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Hollandsche llssel in
volle uaad
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van de iokale bevolking, konden de

verschillende belangengroepen 1n

1982 via een eiSen stichting een

eroot bedrag verzamelen Daarmee

werd rn datzelfde laar de verbinding

hersteld.
Na dit succes richtten we oP 30 

-

maart 1982 de Vereniglng Vrlenden

van de Voetveren oP. Ons doel was

rnformatte te geven over alle ponties

in het land. Wii willen alle gegevens

bekendmaken, zodat ze goed

sebruikt worden. Zo voorkomen ue

Ëok dat mensen een lcge steiger aan-

tre{fen en een bordie met: pont opge-

heven. Meestal hangt er zelÍs niets'

We zochten daarom uit waar en

h anneer nog Pontics \ aren en veÍ-

werkren dar in een kaartsPtl waar

alle veren in Nederland op stonden '

Funest
'onze eerste verjaardag vierden we

met de eerste druk van het sPel We

bouwden er een feest omheen met

eenodiqden van de Provincte van

i....it., en noem madr oP Het
"kaarr'pel heeft nu al vter drukken

gehad. Dc laat'te iaren glng het voor
'd" .ind, *att in 1993 waren er al

*.aioon,.n dan er in een kaartsPel

n".ran. Drrtoa maakte tk een boek

i. 
^a, 

.an overzichtkaart inclu-sreI

autoveÍen waar Íietters en wande-

laars op moqen DaaÍmee kun ie le

eisen rccht 'amenstellen 
Bii elk

u"ir.rrrt een telefoonnummer om

de vaart iiden re checken
Vroeger stonden oPgeheven Pont;es

noc vermeld op de gewone recreál le

kalrten. Het duurde )ang voor zo n

krrr, oPni.u" gedrukr werd en in de

,t,..".,]id kwam 1e regelmatig bi t

een lese vcersterBer' Al" ie dat te

vaak Àe<maakt, ga 1e denl<en drt te

van oontie' ntet oP aan kunt Dan

-r"i g..n Ponties meer' denken

mensen dan en dat is natuurltlk
lun(st. Daarom is onze informatie
zo belangriik. Als ie biigewerkte
inloÍmatie kunt aanbieden, dan wor-

den ze beter gebruikt, en daaÍ gaat

heL om. Wrnt alleen als ie bewii"t

Jri ponr'., gebruikt worJen geeít de

overheid geJd De overhetd zou eens

moeten inzien dat de Pont gewoon

een 5tukie oPenbaar vervoel is Dic

roent altjid dat het autov(rkeer terug

g.drong.n moet worden Ze kunnen

á"r, *.t ,rn doen Joor de Ponttc'
betel te steunen /

Petet Ellet: 'ik taat
altiJd, weet ol geea

Meór
lnfoimatie:
Vsenrgng ,

Vrienden van de

Vóetveretr
Ringdlik 432;
2983 GS
Rrdderkerk
telefoor 018O'

661ê30,4.,: :rr,:'i:,,- :,

Lid wordt u dool

minimaal:Í 10," te,
storten op postgÍ-

ró 5265803. of bii
de ING bank
RiddelkeÍk, oUrq

tner 6S,Ë se zzs ,

rn.v-Vereniging I

Vriendenvande ;

rvoewereE têl ., i "'
Riddskerk, o,v.v. I

'nieurr hd'.

Vereniging in i:..4
Ameide en de Yq
lokale Wereldwin' ".1)

h** 
"*t*:liïïïinrfr(i",r' sins' g

Daverend "t

ffiHl','ffi4
soonlrik: C.

'Ie krriqt ze ( erst aan d( tclefoon '?
roor uat dingctie> ( n ddn 8á rk e€N' È

krtken, bijvrorb<clrl ont pontte' op 'ï
te ncmcn ln e(n wandelroule "$

missievoorzitter Borgnen ook een

exemplaar, en zo kreeg ik langza-

-erhànd overal oPen deuren

De vereniglng gÍoeit nog steeds en

ook het aintal Pontjes AIs alles

soed gaar, dan hebben u c er straks

i"ven"ris. Maar het vervelende is dat

;";., .'i,t. ovérheid weer bezurnigt

iï,'b.*--r,., Rrik de grote Ponten
re privat:sercn. Als ie dar doer, dan

moet er maar net een exPloltant oP

komen daqen die dat dragen kan en

dat eebeuri lang nret altrid Nu ziin

ook"de klerne ponries aan de beurt

De provincies wil daar niet meer voor

betalen. Voortaan moeten gemeentes

dat doen en die:chriklen zrch rot

vanwege de extra ko'tcn Onze actle"

nchren zrch i331nm de lraL:te tttd

sieeds meer oP gemeentes '

EstaÍette
we lopen naal een oude caravan die

i' o-g.Uou*a tot inÍormatiehonk;
'Eens oer iaar maak ik een ultstaple

met de vrijwilligers die tn drt veer-

iirlti. *antan nforme'en ouer de

omgeving. We dclen [o]d<rs uit en

verkopen d:cnstregcltngen tegcn

drukkosten. En war andcre cpulletles

zoals het verenboekje en het kaart-

,p.i. i., oi,',tPl. ducn we mee\tál

il i. luur, Lr moet een Ponrie brt

,i,,.n, *rn, al) vrliwllllSer moet ie

ze wel leren k(nnen Door ze te

n.UtulL.n, begun'ttg ic o'k de klan-

ái.i.. oi, ;aar staken we eerst over

naar Ktnderdijk Daar namcn we bus

i54 lang5 d( LskJrtk Ons Lluel wr'
t 
", 

ooni'. Ameide-Lopik omdrt dat

unn. het eerste iaar oPcn wa' Na

een lekkere lunch in hct restaurant

maakren we cven een heen-en u eer_

tte naar LoPtL. Van LoPrk maakten

*a."n -ooi. wandeling over de

diik naar Jaar'vuld Achrer dat pontle

zrt ticn iaar lobby wcrk De getneen-

tebesturen vonden het aitijd een

schitterend idee, maar wel duur en

ze maakten steeds wgcr nieuwe

berekentngen. F{et lukte van gecn

kanten. Tàt rk in i994 oP de

N IVON-vákánriebcurs \t<k de

Kneet cn DolÍ Wemmers 5Prak Dat

.llnïua. U.t .natn vàh d€ ENFB die

de Natronale Milleu cstJiettí aJn

het organis(ren wrren Ameldc zou

..n ru"r,Oun, worden in dte e'tafette

en zo kwam ik oP het idec om met

.en sDectaculltle actit het rn I065

onPehel en Dontjc vdn Amctde terug

iáïtiig." N:ck en Du-lf vonden heL

..n goïO ia". dus zocht jk onder

".dí..ontt,:, 
rnet d' Hi'rorische

kel. Het werd hard

werken, vergaderen en

plannen maken, maar

íedereen werkte enthousrast mee'

Op de grote actiedag in mei lagen e:

tiideliike aanlegsteigers De

Assistent, het reservepontle van het

veer bti Ouderkerk aan de IJssel,

voer die dag heen en weeÍ tussen

Ameide en het Lopikse recreatiege'

bied Salmsfeke Tijdens de eerste

overtocht 'chudden 
dr burgemecs

tero van Ameide en I oPik clkaar J'

hand. Terug rn Ameide werden dc

burgemee"iers. enkcle'tatenlcden
ulL ?uid-Holland en Ut rccht .taÍet
re-wandelaars en andct c {cnrrJlEdcn
nn,uun*an tn het moule oude rlad-

huis. Mlensen hielden posrtieve rne-

soraakies en iedereen kreeg een

iníormatiemaP. OP het Plein voor

h"i taadh"it had de Wereldwinkel

een teÍÍas, waar de wmdelails kon-

den uitblazen. Er stonden ook

kraamoies van de Milieu-estafette'
van de Provincie Zuid-Holland en

.r,,*rliik van ons. Onze initiatief'
groep voor het behoud van de Pont
had wandel- en fietsroutes georgant-

seerd, zodat de Pont de hele dagvol
af- en aanvoer.

Peter Ellen, de vecrman van. t i!
ouderkerk, 21t h(t vJÍcll ur het

bl,)ed want hij rs begonnen als zee'

man. Ook nadat deze geboren

Texelaar aischcid nam van de zee'

vaart, bleef het warcr trekken M

ziin schipperstrui cn zijn blik die

verte ir kijkt, rs hij de

deliike zeeman:

'AIs er qeen wàteruou zlln' )

het urtJinden' Een hoofdrol

*ogen "P.lc. 
rn het sPel van

sen dte aankonlen, over het t

n"nJ. *rr., trt.n en aan de ovei

fant weer afscheid ncmen' vindt
:Àr.h, ig .ou, Al w<er viif rien jaar

lang zet hii mensen over oe 
:

Hoilandsche lfssel met zrin ver

'De Zee mecuw' Pe tcr ls goedl

Haar actteve schriiíbeleid narr kran-

r\ n vercnigingen en in:tantICS lever-

de Mcta ve('l medestanders oP:

'Ík schreef veel naar Provincie- en

n.-.ant.b.t,uran Virdcr schreeÍ ik

I". iroekte:'Rrvieren, Diiken'
Polders en Overzetveren' Daar staat

van alles in: een verslag van de eer-

)re aclies vanaf l973 miin briefwrs-

-.lingen met de overheid iníormalie
ovcr nut en gebrurk van veren en

ook Pontl<sroutes PeÍ liets en tc

vout. Hct boekle was snel ultveÍ-
kocht.
Maar van alle actiemiddelen hcelr

lobbven nog wel het meesL oPgelt''

'.,.d. 
Ik heb altild gelobbYd Het

kwam er dan oP aan niet te snel

,,,ui.d.n t. zrin En het werkte: ai tn

rle eerste iaren kreeg ik een brielje

van mevrouw VellekooP die in een

Rotterdams stadskrantje over ons

harl gclezen. Zil wá5 lid van de pro'

*,ncïale c"mml.'ie Vercn lk nodrg-

tle haar uir om haar uttvoerig re

informeren, en oP haar beurt lntro-
à""""rd. zii mii bii de pÍovincie we

werden goede vriendinnen Toen

mijn boekje uitkwam, kreeg com-

Het was' kortom' een Sroot succes'

Na deze hoogtildag kwam de initia-

Meta de Vísset lGeeí tiefgroep steeds sterker te staan Na

measer bij veiaten een'jaaiheel hard werken werd,

steigqs'' stichting'DeOverkant'opgerichten

op I5 iuni van dit taar uerd her Pun

tie officieel in de vaart gebracnt

Verkeer en veÍvoeÍ
'Miin nieuwste actie? Een'Paar

weken geleden sPrak minister de

Boer op de radto met een acticgroeP

over hit Croene Hart r an HollanJ

omdat dat ern'tig bedrergd wordt

voert het ministeÍie gesprekken met

overheden en allerlet belangenv' r

enigingen. Ambtenaren \turen \er-

slagen daaruan naar De Boer zo. kán

zit een welorerwogen keuze mat<en

uri d. 
"rng.dtrg.n 

rdeeën Ik vond

en maakt gezellige pÍaaties met zrltr

vaslc klanten, oP dit momenr 'cno
Ireren dte naar hui' keren Hii heett-

tu.5en dc I '0 en 300 vJ'tI kldr)!en'

'Fn al' het moul w(cr i\' kun ( dad

nog zo n 50 btt rekenen' Van De '

ZÉemeeuw Lun i( uP aan' wJnt nll

vrart altitd, weer of geen wecr

Ook toen feter een keer oln vlcr uuÍ

's ochtends aankwam en zag hoe zlln

schutt volkonlen vastgevÍoren zit

"r"1. *tf Hii haal'1c'ntl etn hrll

in eing H., wd5 laag trl in de Ítsel'

àuiá.'"...p"n, hrng een heel eind

f,.""n ,t. ,'u'at Mct 'en Jrrer'nde

klan schuor hct llevrartu 0rnldag'

bovenoP de iisschotsen Wonder

boven qonder wxs er nicl) kafot'

i.t* t, g.k oP zttn wer k rl hre{r hr

het drukker dan ooit:

Mrtn collega herÍt nu a1 ern Paar

L..r ccn hjnaanrrl I'uhrJ Hrt moet

het de komcnJe vrit w(kel ' I u5Írg

"rn 
J*n Ik wcrk ilu' nu Jubbcl zo

t .*a. tk a" tng mezelt u el on maxt

maal vicr kecr Per uur te vareu'

want andels raak je over jc toeren

Dan kom rk ' nacht' nlel meeÍ in

'laaP 
en dat L' natuurlttk t'ter dc
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