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Jan Dolman werd geboren op Oud Over op
25 december 1935, op de zeil-tjalk “Vrouw
Klasina” (40 ton) 1), als vierde kind in het
gezin Dolman. Het gezin telde vijf kinde-
ren: drie jongens en twee meisjes. Omdat
het schip tijdens Jans geboorte ligplaats
had aan Oud Over, destijds gemeente Loos-
drecht, moest aangifte worden gedaan op
het gemeentehuis, op de grens van Oud-
en Nieuw Loosdrecht, een behoorlijk eind
weg. Omdat er destijds geen openbaar ver-
voer was werd dit per fiets gedaan.
De ruimte op het zeilschip was zéér be-
perkt voor het jonge gezin; twee kleine
kooien om te slapen en een kleine woon-
ruimte waar alles moest gebeuren, was-
sen, koken, eten etc. Onder de vloer in het
ruim was een tank met drinkwater, 150 li-
ter. Voor op het schip, in de punt, was nog
een kleine lage ruimte waar in geval van
nood twee mensen konden slapen.
De voorouders van Jan waren verveners.
Zij produceerden turf, een brandstof die
in vroeger jaren gestookt werd naast hout.
Dit vond plaats in veenpolders zoals de
Loosdrechtse- Loenderveense en Anke-
veense Plassen. Jans ouders en grootou-
ders van vaders kant zorgden voor afvoer
per schip . De turf werd vooral verkocht in
de grote steden zoals Amsterdam en
Utrecht. Later is hieruit de zand- en grind-
handel ontstaan.
Het schip was een zeilboot zonder motor,
dus het voer door windkracht. Als er geen
wind was werd het getrokken door een
knecht of door de schippersvrouw met de
oudere kinderen, over het jaagpad.
Als er een spoedvrachtje was werd er wel
eens een paard gehuurd. 

Hoe het vervenen in zijn werk ging 
De veenpolders in de omgeving werden
drooggemaakt; het werden landerijen. Er
zat ongeveer 50 centimeter grond op die
men niet kon gebruiken; er zat weinig

druk op. Deze laag werd afgeschept.
Daaronder zat, onder water, de te gebrui-
ken veengrond. Vanaf “legakkers” werd
het veen uitgebaggerd met een lange stok
voorzien van een ijzeren ring met een net.
Ze konden er niet altijd goed bij; dus werd
het in een praam gebaggerd en daarna
met een “hoosschop” op de akker gelegd.
Het moest een aantal weken drogen; daar-
na werd het gestampt: men had een soort

Jan Dolman bij de deur 
van zijn vrachtwagen, 
eind jaren ‘70.
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klompen aan met planken van ongeveer
50 centimeter lang eronder. Daar werd
het veen mee platgelopen zodat het hard
werd. Ook de vrouwen deden dit werk.
Later ging men er met een soort hark over-
heen, deze deelde de turf precies op in de
goede maat. Als de turf goed droog was,
werd het gestoken en opgestapeld en was
het klaar voor de handel.

Zand en grind
Er waren perioden in het jaar dat er geen
turf vervoerd hoefde te worden; dan wer-
den er andere dingen verscheept. Ook
werd door de komst van de steenkool de
handel in turf steeds minder. De schip-
pers gingen zich toeleggen op andere acti-
viteiten, zoals het vervoer van zand en
grind, voor de erven en paden van huizen,
boerderijen en buitenplaatsen.
Er waren grote baggeraars in den lande en
in Duitsland. Het materiaal werd met gro-
te schepen van 200 ton gebracht naar di-
verse opslagplaatsen om daar vandaan ge-
distribueerd te worden. De schepen waren
lang, breed en ondiep in verband met het
overscheppen in de kruiwagens. Je had ge-
luk als je net arriveerde als het grote schip
aankwam. Je kon dan rechtstreeks over-
scheppen en de schipper hoefde ook niet
eerst te lossen. Er was geen communicatie
op afstand, je moest maar naar de lucht
kijken en gissen wanneer het grote schip
zou aankomen. 

In Vreeswijk waren verschillende kleine
baggerbedrijven; zij haalden het zand uit
de Lek en de Rijn. In het voorjaar voeren de
schuiten met grind door de Vecht en wer-
den de boerenerven begrind. Als de af-
stand van de Vecht naar het erf te groot
was werden de kruiwagens gelost op een
handkar en kon men het grind in één keer
naar het erf vervoeren. Bij grote boerderij-
en was vaak een loswal aan de Vecht. Bij de
buitenplaatsen die wat verder van de
Vecht af lagen werd een paard en wagen
gehuurd om het grind te vervoeren.
Jans vader heeft destijds met de tjalk van-
uit Amsterdam puin en huisvuil aange-
voerd voor het ophogen van het landgoed
Terra Nova dat op Oud Over werd aange-
legd. In verband met de diepgang van het
schip kon men niet verder komen dan de
Loenderveense sluis op Oud Over. Daar
werd het puin gedeeltelijk overgeladen op
een kleiner schip en naar Terra Nova ge-
transporteerd.
Jan vertelt nog iets over de aankoop van
Terra Nova:
Het landgoed bestond uit vele legakkers
die al geslachten lang aan verschillende
eigenaren toebehoorden. Zo kon het ge-
beuren dat mensen door de notaris bena-
derd werden om over de prijs te onderhan-
delen, terwijl ze niet eens wisten in het be-
zit van een stuk grond of water te zijn.
In mei 1936 werd de “Vrouw Klasina” ver-
kocht aan een tin-baggerbedrijf in Indone-
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Verveners aan het werk
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sië en is er een motorschuit voor in de
plaats gekomen. Het schip was niet veel
groter, 50 ton, maar er zat een grote roef
op en in de punt zat ook meer ruimte, er
waren daar twee slaapkooien. .
Na dit schip is er nog een andere schuit ge-
komen. In de vijftiger jaren ging men met
vrachtwagens rijden.

Sociale contacten
Het schip had geen vaste ligplaats; er werd
wel altijd naar gestreefd om in het week-
end vlak bij Loenen te liggen. Dit was om
de sociale contacten te onderhouden; fa-
miliebezoek en kerkgang.
Het schip lag haast nooit verder dan in
een straal van 30 à 40 kilometer bij Loenen
vandaan, de kinderen gingen daar naar
school.
De oudere broer van Jan is lang op het
schip blijven wonen om vader te helpen.
Veel later is hij bij de  gemeente Loenen
gaan werken. De twee zusters gingen uit
werken in een betrekking voor dag en
nacht. Zo werd het wat ruimer op het
schip en hadden de meisjes het Loenense
gebeuren wat dichterbij. 
Jan is nooit op de kleuterschool geweest.
De afstand van het schip naar school was
daar meestal veel te groot voor. Toen hij
leerplichtig werd ging hij in Loenen naar
de christelijke school. Soms moest hij wel

vijf of zes kilometer lopen op z’n klomp-
jes, als het schip bijvoorbeeld in
Nederhorst den Berg lag. Er waren wel
meer kinderen op school die zo’n afstand
liepen, maar die gingen altijd in groepjes.
Jan liep altijd alleen omdat hij geen vaste
woonplaats had. Op de Cronenburgerlaan
woonden een oom en tante, de familie J.
Mooij-Marinus, waar Jan soms ging loge-
ren als het schip te ver lag. Dit was echter
een uitzondering.
Soms mocht Jan op de fiets van zijn vader
naar school,  met z’n korte beentje tussen
de stangen door manoeuvrerend. Bij wijze
van uitzondering mocht hij ook wel eens
een paar dagen van school wegblijven, hij
kreeg dan huiswerk mee. Jan deed het
goed op de lagere school, zijn vader kreeg
het advies om hem naar de mulo te stu-
ren. Na rijp beraad werd besloten dit niet
te doen, er was geen geld voor. Jan had vre-
de met deze beslissing en ging op het
schip van z’n vader werken, hij kreeg één
gulden zakgeld in de week. Door z’n veel-
vuldige afwezigheid had Jan ook niet zo’n
voeling met school. De kinderen Dolman
hoorden er niet echt bij, ze hadden geen
vaste vriendenkring omdat ze telkens er-
gens anders met het schip lagen.
In die dagen boterde het niet tussen
Loenen en Oud Over. Soms moest Jan, ko-
mend van school uit Loenen voor een

De scheepswerf  aan de
Mijndensedijk, waar de
“Vrouw Klasina” is 
gebouwd.
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boodschap naar z’n grootouders op Oud
Over. Hij was dan bang dat de grote jon-
gens, die hutten hadden in de hoge bo-
men, hem als klein jongetje zouden bela-
gen.
Toen Jan zestien jaar was heeft hij z’n mid-
denstandsdiploma gehaald en ook heeft
hij een tweejarige opleiding gevolgd (twee
avonden per week) voor een vakdiploma -
waarvoor hij in één keer slaagde. Als je
voor de mulo slaagde, gaf je een feestje; bij
het behalen van zijn vakdiploma kwam er
slechts één jongen ‘s avonds een kopje kof-
fie drinken. Zo heeft Jan in z’n loopbaan
wel last gehad van een toch wel eenzame
jeugd. Hij had moeite in onderhandelin-

gen met grote aannemers, was nerveus en
had weinig zelfvertrouwen. Dit zelfver-
trouwen is pas later ontwikkeld.

Van schip naar huis
Jans moeder is omstreeks 1953 bij haar va-
der op Oud Over gaan wonen. Ze tobde
met haar gezondheid en grootvader was
alleen en op hoge leeftijd. Wat later is het
hele gezin toen in dat huis op no. 69 gaan
wonen. Het schip met de grote, nu overbo-
dige roef werd verkocht en er kwam een
andere schuit, die qua inhoud hetzelfde
was, 50 ton. Een groter schip kon niet om-
dat men met bruggen en sluizen aan ma-
ten gebonden was. Het schip mocht niet
breder zijn dan vier meter en niet langer
dan twintig meter. 
Tot begin vijftiger jaren ging het overheve-
len van zand en grind handmatig, met
kruiwagens. Vanaf die tijd is het machi-
naal gegaan. Dit was een verbetering want
het werk kostte niet meer zoveel kracht.
Het materiaal werd met een lijn moto-
risch uit het ruim naar boven gehaald en
gestort..
De bedrijven werkten veel samen, men
hielp elkaar als het erg druk was. Soms
werd materieel en mankracht ingehuurd.
Maar er was ook concurrentie; toen het

Zeilschip 
“Vrouw Klasina”.

Kwitantie
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Doude van Troostwijkplein en de straten
er omheen werden aangelegd had de fir-
ma Dolman een overeenkomst om het
zand te leveren. Toen kwam een collega
met een prijs die lager was. De aannemer
ging in zee met de concurrent, maar ging
tijdens het werk failliet. Jan kreeg van de
gemeente het geld voor reeds in een vroe-
ger stadium geleverd zand, de concurrent
kreeg niets.
Op 23 november 1962 trouwde Jan
Dolman met Ida Renkema. Zij woonde
met haar ouders in Loenen, maar kwam
oorspronkelijk uit Grijpskerk in Groning-
en. Haar vader werkte op jaarcontract in
het boerenbedrijf. Hij veranderde bijna ie-
der jaar van baan, zodat het gezin veel ver-
huisde, tot het zich in Loenen vestigde. Ida
is de oudste van zeven kinderen. Jan en Ida
hebben de eerste drie jaar van hun huwe-
lijk op een woonboot gewoond. In 1965
heeft Jan het bedrijf van z’n ouders ge-
kocht. Toen vader  overleed is moeder in
het dorp gaan wonen; Jan en Ida betrok-
ken het huis Oud Over 69. Het schip werd
geheel vervangen door kiepauto’s met
kraan. Soms werden er nevenwerkzaam-
heden verricht zoals gladheidsbestrijding
en het slopen van een huis of het uitgra-
ven voor een aanbouw.
Jan en Ida kregen drie dochters. Ida deed
naast de zorg voor het gezin de adminis-
tratie en telefoon.

Voornamelijk om gezondheidsredenen,
maar ook omdat de milieueisen steeds
strenger werden, hebben Jan en Ida in
1992 met het bedrijf moeten stoppen.. Dit
heeft ze veel pijn gedaan. Het was verdrie-
tig dat aan het werk van vier generaties nu
een einde kwam. Ook aan veel sociale con-
tacten door het werk kwam een eind.
Tijdens een vergadering van de gemeente
was Jan aan de praat geraakt met burge-
meester Boevée. Deze gaf hem te verstaan

Oud Over 69, 
oude situatie.

Oud Over 69, 
nieuwe situatie..
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dat gezien de aangescherpte milieu-eisen
het bedrijf in de toekomst zou moeten ver-
dwijnen. Jan heeft daar onmiddellijk op
ingehaakt en gezegd dat hij wel een oplos-
sing zag. Hij stelde voor dat hij in ruil voor
het opgeven van zijn bedrijf vergunning
zou krijgen om een paar huizen op het ter-
rein te bouwen. Die vergunning is er geko-
men. Het oude huis ging tegen de grond,
er werd een nieuw huis gebouwd.
Bovendien werden aan de Loenense kant
twee huizen casco gebouwd en verkocht.
Zo waren Jan en Ida verzekerd van een
pensioen.
Als slot vertelt Jan nog dat het vroeger,
vóór de komst van de afsluitdijk en de mo-
dernisering van de sluis in Muiden, be-
hoorlijk tekeer kon gaan op het water. De
natuurlijke stroom van de Vecht was van-
uit Duitsland via de Rijn en de Lek, via
Utrecht naar Muiden. Maar bij storm werd
het water van de Zuiderzee de Vecht opge-
stuwd, en ontstond er zeer onstuimig wa-
ter. Verschillende keren per jaar legden de
mensen in het dorp uit voorzorg zandzak-
ken i.v.m. het risico van overstroming. 2)

Als je op de dorpsbrug staat en je kijkt
richting “De Beurs”, dan zie je dat de
straat iets oploopt  en aldaar vanaf de krui-
sing met de Dorpsstraat weer iets omlaag.
De Dorpsstraat is dus een soort dijk. 

Eindconclusie van Jan: Het was vroeger
vaak hard en zwaar werken. Toen had je
het niet in de gaten: velen was hetzelfde
lot beschoren!

Anneke Binnerts 
(interview werkgroep)  

Jan Dolman overleed op 29 juni 2005

P.M. Interessant i.v.m. bovenstaand inter-
view is een bezoek aan het Veenmuseum
in Vinkeveen.

1. Adrianus Dolman (de grootvader van Jan Dolman) liet
bouwen “Het overdekte stalen tjalkschip genaamd
‘VROUW KLASINA’, gebrand 7039 Rott. 1910, heb-
bende één dek en één mast groot ongeveer 42 ton laad-
vermogen, in het jaar 1910 gebouwd op de scheeps-
werf van de firma “Houweling en Zoon” nabij Loenen aan
de Vecht [nu Mijndensedijk 28-30] thuishorende onder
de gemeente Loosdrecht, bestemd voor het vervoer van
allerlei zaken langs de binnenwateren van Nederland en
door hemzelf bevaren wordende, benevens staand en
lopend want en verdere volledige inventaris tot het ge-
meld schip behorende.”  Voor de betaling van het schip
leende Adrianus Dolman fl. 2.500,=.  

2. Adrianus Dolman (geb 20-8-1859) huwde op 2 mei
1891 met Klasina Koper, geb. 27-5-1860 te Loenen. 

3. Zie de serie van drie artikelen over de “Overstroming van
de Vecht in 1928”van Kees de Kruijter, in: Vechtkroniek
november 2011 (1), mei 2012 (2) en november 2012 (3). 

Jan en Ida in de tuin van
hun nieuwe huis.


