
SCHIPPERS UIT DE KAAG
OP RIJN, WAAL EN MAAS

Een bijdrage tot de geschiedenis van de rivierhandel
tijdens de Republiek

door

W.F. Leemans

A.J. van der Aa vermeldt in zijn Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden
(1845), dat “in vroeger tijd” in De Kaag “ten minste vijftig schippers
woonachtig waren, die met hunne vaartuigen en schepen langs de Maas, de
Waal en den Rijn allerlei koopvaart tot naar Nijmegen voeren” en dat deze
thans (ten tijde van Van der Aa) tot een zeer klein getal verminderd waren.
Kennelijk heeft Van der Aa zijn gegevens geput uit de Tegenwoordige Staat
der Véreenigde  Nederlanden (1746), waar gezegd wordt: “De Inwooners zijn
hier voor het grootste gedeelte Schippers, die met hunne eigene vaartuigen,
tegenwoordig ten getale van omtrent vijftig, koopmanschap drijven langs
den Rijn, Waal en Maas tot boven Nimwegen, Wesel en de Graaf”. Van
Ollefen  en Bakker schreven in Nederlandse Stad- en dorpsbeschrijver (1799) de
Tegenwoordige Staat na.

Wie het huidige dorpje De Kaag kent en nog meer wie het enige tiental-
len jaren geleden heeft gekend, kan zich nauwelijk voorstellen, dat deze
verhalen juist zijn, en ook Elsa Jagerman  in haar beschrijving van De Kaag
en Kagerplassen door  de  eeuwen h e e n  kon deze niet geloven.1 Zij worden echter
bevestigd door de rekeningen van de Grote Gelderse Tollen, die ten bate
van het gewest Gelderland op de rivieren geheven werden te Arnhem,
Nijmegen, Tiel, Zaltbommel en tijdelijk te Grave (de Graaf). Weliswaar
mag betwijfeld worden of ten tijde van de verschijning van de Tegenwoor-
dige Staat nog schippers uit De Kaag op de grote rivieren voeren - zie hier-
na -,  maar in de 17de eeuw was dit wel zo. Wellicht berusten de gegevens in
de Tegenwoordige Staat ook reeds op verouderde bronnen.

Vele door de tollenaars bij de Gelderse Rekenkamer ingediende reke-
ningen zijn bewaard gebleven, vooral over de periode tussen 1.540 en 1678.
In de tolrekeningen vermeldden de tollenaars in afzonderlijke posten welke
schippers, de rivier afvarend en stroomopvarend, langsvoeren, waar zij
woonden, met welk type schip zij voeren, welke waren zij aan boord hadden
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afl. 7. Het Gelderse rivierengebied, kaart 37 uit de “Nieuwe en beknopte Hand-
atlas” door I. Tirion, Amsterdam 1744.

en hoeveel tol zij betaalden. Deze rekeningen vormen daardoor een unieke
bron voor de kennis van de rivierhandel ten tijde van de Republiek.2

In de tolrekeningen uit de lilde  eeuw komen nog geen schippers uit De
Kaag voor, bijvoorbeeld niet in de rekeningen van de tollen te Arnhem en
Nijmegen van 1.561/1562,  en niet in die van de tollenaar op de Schans op’s-
Gravenweert van 1589/lfiYO  en te Nijmegen in 1590/1591. Ook in de
rekening van de tol te Nijmegen van 1602/1603 komen nog geen schippers
uit De Kaag voor. In hetzelfde jaar vindt men er echter wel enkele in de
rekening van de tollenaar te Zaltbommel, Goessen Wemmersen, en wel:

12 oktober 1602 Derick Cornelisse uit De Kaag, de rivier opvarend met
een kaag(schuit)  geladen met liO0  rysten (bundels) ajuin (uien), en op
dezelfde dag Leendert Engelen uit De Kaag eveneens stroomopvarend met
een kaagschuit met ,500  rysten uien; beiden betaalden 6 stuivers tol, een in
verhouding tot andere posten gering bedrag;

1 augustus 1603 Gerrit Jacobs  uit De Kaag, stroomopvarend met een
kaagschuit met 400 rysten uien; hij betaalde ii stuivers tol.

Zij werden niet terugvarend (stroomaf) gevonden, waaruit kan worden
afgeleid, dat zij met lege schepen terugvoeren.

Als enige andere schipper uit de omgeving van Leiden vindt men in dit
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toljaar Hendrik Otten uit Katwijk, die 7 oktober en 26 oktober 1602, 18
april, 15 juni, 22 juli en 17 augustus 1603, dus geregeld, de rivier opvoer
met zijn kaagschuit geladen met uien, kool of gedroogde schollen. Van de
laatste reis voer hij 8 september 1603 terug met een lading van 16 tonnen
appelen, waarvoor hij 4 stuivers tol betaalde.

Zaltbommel nam in de 16de eeuw en nog in het begin van de 17de eeuw
een centrale plaats in de rivierhandel in.3  In het laatst van de Middeleeu-
wen en nog in de 16de eeuw lijkt de handel en de scheepvaart over de Maas
belangrijker geweest te zijn dan die over de Rijn. Bijna alle uit Holland
komende en naar Holland varende schepen voeren langs Zaltbommel en
door de toen open verbinding tussen de Maas en de Waal bij De Voorn (tus-
sen Heerewaarden en Rossum). Vele schippers, die langs Zaltbommel voe-
ren, gingen de Maas op of kwamen van de Maas, zodat men hen niet in de
tolrekeningen van Tiel en Nijmegen vindt. Uit het feit, dat de evenge-
noemde schippers uit De Kaag niet in de tolrekening van Nijmegen van
hetzelfde jaar voorkomen, mag men wellicht afleiden, dat zij de Maas
opvoeren. Dat schippers uit de Kaag inderdaad, enkele tientallen jaren
later, de Maas opvoeren, blijkt uit de nader te vermelden rekeningen uit
de jaren 1639 - 1646.

In de rekening van Hetman van Crommeny, die de Middelaarse tol te
Zaltbommel inde, uiteraard alleen van de schepen die de Maas op- en
afvoeren, komen in de periode van 1 december 1598 tot 1 december 1600
geen schippers uit De Kaag voor. Ook de Arnhemse tollenaar Evert Kocke
vermeldt in zijn rekening over de periode van 1 oktober 1603 - 30 septem-
ber 1604 nog geen schippers uit De Kaag (wel voer toen, 11 augustus, Jan
Garbrandts uit Petten met 50 rysten uien de rivier op). Uit al deze gegevens
tezamen mag worden geconcludeerd, dat schippers uit De Kaag voor het
eerst in de eerste jaren van de 17de eeuw op de grote rivieren zijn versche-
nen, en wel op de Waal.

In 1607 is het beeld reeds veranderd: toen voeren verschillende schip-
pers uit De Kaag de Waal verder op; tussen 20 oktober en 7 november pas-
seerden er vier met hun kaag de tol te Tiel, allen met een lading look, het in
Tiel en ook te Arnhem gebruikte woord voor uien (voor hun namen zie bij-
lage 1). Ook de reeds genoemde Hanrick (Hendrik) Otten uit Katwijk voer
de Waal op met ladingen look en schollen (2 en 27 oktober 1607, december
1607, 6 en 21 mei 1608) (ook in latere jaren komt hij nog herhaaldelijk
voor).

Blijkens de tolrekening van de tollenaar te Zaltbommel, Gijsbert Goris,
over 1 oktober 1614 tot 1 oktober 1615 is dan het aantal schippers uit De
Kaag wederom toegenomen: toen passeerden tussen 5 oktober en 16
december stroomopwaarts negen schippers de tol aldaar, o.a. Comelis
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Willemsen, die al in 1607 langs Tiel voer, sommige twee maal en soms voe-
ren twee schippers tegelijk (voor hun namen zie bijlage 1). Allen voeren
met een kaagschuit en vervoerden 400 rysten uien. Evenals in 1607, pas-
seerden allen de tol in het najaar, waaruit mag worden afgeleid, dat hier
sprake was van seizoenbedrijf in de tijd dat de uien geoogst werden.

In hetzelfde jaar vindt men voor het eerst ook een groot aantal schippers
uit Zevenhuizen en enkele uit Bleiswijk, die met “turfponten” geladen met
turf de rivier opvoeren. Het is de tijd van de ontvening van het Zuid-Hol-
landse veengebied. Ook later, bijvoorbeeld in 1658/16.59,  vindt men hen
nog in de tolrekeningen van Zaltbommel. Vermoedelijk voeren de meesten
de Maas op.

Inmiddels waren de schippers uit De Kaag ook op de Rijn gaan varen. In
1618 betaalden tien schippers tol te Arnhem (zie bijlage l), o.a. Thonis
Claessen, die in 1614 met een lading uien langs Zaltbommel voer. Hij voer
nu 14  maart en 17 juni de Rijn af met zijn schuitje, de ene maal geladen met
100 ribben (hout), de tweede maal met 7.5 ribben. Ook hier bestond de
lading stroomop  uitsluitend uit uien. Andere schippers vervoerden deze
niet. Vermoedelijk kwamen uien niet op de tollijsten (de tarieflijsten) voor
en vroeg de tollenaar te Arnhem daarom van de schippers de dubbele roer-
tol (tol van lege schepen). Het lijkt waarschijnlijk, dat de schippers, of
althans enige van hen, de rivier opvoeren tot Wezel, het centrum van de
houthandel in deze tijd; vandaar dat enigen, zoals Thonis Claessen, terug-
keerden met een lading hout, dat wel bestemd zal zijn geweest voor de
bouw van schepen aan De Kaag. Eén schipper voer de Rijn op en de IJssel af
(met bestemming Zutphen of Deventer?).

In de tolrekening van Tiel van 1607 staat bijna steeds vermeld, dat de
uien aan de schipper toebehoorden, “si jn selfs”  waren. Ook in de Arnhemse
tolrekening van 1617/1618 wordt vermeld, dat de ribben de schipper “selffs
toekomende” waren. De schippers waren, evenals toentertijd bijna alle
Rijnschippersd, tevens handelaar. Zij kochten goederen in, vervoerden deze
op eigen risico over de rivier en verkochten deze in de steden langs de rivier.
In het begin van de 17de eeuw bestond de lading van de schippers uit De
Kaag vrijwel uitsluitend uit uien, die zij, naar mag worden aangenomen, in
de omgeving van De Kaag inkochten. De vis, die zij weldra ook gingen ver-
voeren, zal, evenals die welke Hendrik Otten vervoerde, uit Katwijk zijn
gekomen. Later vervoerden de schippers, zoals we zullen zien, ook veel
kool. Zowel uien als kool zijn gewassen, die het beste gedijen op kleigrond.
Grond, die daarvoor geschikt is, komt in de omgeving van De Kaag alleen
langs de Oude Rijn voor. In de 16de eeuw was daar rondom Leiderdorp,
Zoeterwoude, Oegstgeest en Rijnsburg een centrum van groenteteelt ont-
staan, dat snel groeide en in de 17de eeuw al gauw het belangrijkste van
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afl. 2. Het dorp De Kaag en omgeving, fragment uit de kaart van de Heerlijkheid
Warmond naar de toestand in 7663/1664.
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Holland werd en dat de grote Hollandse steden, met name Leiden en
Amsterdam, van groenten voorzag. Uien en kool werden daar, naast allerlei
andere groenten, op grote schaal verbouwd. De “Rijnsburger uien” hadden
een goede naam.5 De schippers uit De Kaag gingen optreden als de ver-
voerders van en handelaren in de produkten van het Leidse tuinbouwge-
bied. In het begin van de 17de eeuw brachten zij de daar geteelde groenten
naar de steden, vooral Amsterdam, zoals blijkt uit een notariële acte van 4
juli 1623, waarin gezegd wordt, dat de “groenvercoopers (te Amsterdam)
hare warmoes ende groen cruyt midts weecken  ende alle dagen laten
comen so vuytte Kaegh bij Leyden ende andere plaetsen, tsy mette veer-
schuytten ofte mette  schuyten van de tuynluyden”.s  Daar hoorde men,
zoals 1. de Parival in zijn Délices de la Hollande  mededeelt, in de straten roe-
pen: “Leidse pinksternakels” (panais).

Van huis uit waren de inwoners van De Kaag, op hun eiland in de Leidse
meer, varensluiden. Veel andere middelen van bestaan dan binnenvisserij
en scheepvaart met handel zullen daar van oudsher niet aanwezig zijn
geweest. Het is aannemelijk, dat de vaart op de grote rivieren op een lange
ervaring in de scheepvaart dichter bij huis berustte. Vele van de door Elsa
Jagerman  opgesomde 54 gezinshoofden in 1544 zullen dan ook wel reeds
hun bestaan geheel of hoofdzakelijk in de koopvaart met groenten in Hol-
land hebben gevonden. Men zou zich kunnen voorstellen, dat enkele schip-
pers met ervaring in die koopvaart bemerkten, dat iets te verdienen was
met de handel in uien langs de grote rivieren, en dat aldus, met de opkomst
van het tuinbouwbedrijf in de omgeving van Leiden, het bedrijf van de
schippers uit De Kaag op de rivieren een aanvang heeft genomen. Van de
tuinbouwprodukten kwamen alleen uien en kool in aanmerking voor het
vervoer naar de steden aan de grote rivieren, omdat slechts deze daarvoor
voldoende houdbaar waren. In de stille tijd in de groenteteelt gingen zij
vervolgens produkten uit het naburige Katwijk meenemen.

De schippers hadden een scheepstype in gebruik, dat zich gaandeweg
onder de naam van kaag, caeghe of kaagschuit over Holland heeft verbreid
en in de 16de en 17de eeuw maakten ook steeds meer kleinere schippers op
de grote rivieren daarvan gebruik.7 Dat een schipper met een kaagschuit op
de Rijn, Waal of Maas voer, wil geenszins zeggen, dat hij uit De Kaag
kwam, evenmin als het varen met een maasschip op de Rijn wil zeggen, dat
de schipper van de Maas kwam. De schepen, waarmede de schippers uit De
Kaag voeren, worden in Zaltbommel en Tiel altijd kaag (caeghe) genoemd,
door de tollenaar te Arnhem in 1618 meestal “schuit” of “schuitje”, in 1658/
1659 “ventjager”, ongetwijfeld hetzelfde scheepstype. Het waren vrij
kleine schepen, met een sprietzeil, waarvan men afbeeldingen vindt bij het
artikel van A.G. van der Steur in het Gedenkboek van “De Kaag”. Een
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afl.  3. Een Leidse kaag laveert het Overtoomse gat in. Tekening in O.I. inkt door
Pieter Idserts  (?),  eind 78de  eeuw. Leiden, Gemeentelijke Archiefdienst.

enkele maal maakte ook een wat grotere schipper daarvan gebruik, zoals
Herbert  de Greeff uit Culemborg, die 20 oktober 1658 stroomop  Tiel pas-
seerde met een lading waarvoor hij 3 2 6 st. tol moest betalen (o.a. bier,
wijn, brandewijn en 3000 raapkoeken).

Welke route de schippers tussen De Kaag en Zaltbommel aan de Waal
en Culemborg aan de Rijn namen, kan slechts worden verondersteld: naar
de Lek kunnen zij over de Oude Rijn en de Vaart of via Amsterdam over de
Vecht en de Vaart naar Vreeswijk zijn gevaren, naar de Waal voeren zij
waarschijnlijk over Gouda en Dordrecht.6 Overal langs de rivieren waren
jaagpaden - er was een doorlopend jaagpad van Muiden tot Keulen -,
waarlangs de schepen bij onvoldoende wind of tegenwind met paarden de
rivier opgetrokken konden worden. Zeilen was ongetwijfeld goedkoper dan
het huren van paarden en daarvoor leende de brede Waal zich beter dan de
smalle en in de zomer ondiepe Rijn.

De handel in uien naar de Rijn- en Maassteden liep kennelijk goed; het
aantal schippers uit De Kaag nam gedurende de eerste helft van de 17de
eeuw sterk toe, evenals het aantal van hun vaarten; in alle tolrekeningen
vindt men hen. Het aantal waren, dat zij stroomop  vervoerden, nam ook toe
en vooral kool (buiskool, te Grave in 1646 cabuiskool genoemd: witte kool)
ging een belangrijke plaats innemen, waarnaast o.a. gedroogde schollen,
haring en schuurzand (zeezand), produkten die, naar mag worden aangeno-
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men, uit Katwijk kwamen, gevonden worden. Zoals uit de Arnhemse tolre-
kening van 1618 blijkt, gingen de schippers gaandeweg retourvrachten
medenemen, waren uit de streek waar zij hun uien en andere waren uit
Holland verkochten. Door de uitbreiding van het assortiment konden zij
ook langer, tenslotte het gehele jaar door, geregeld op de rivieren blijven
varen; al in 1618 treft men hen gedurende het gehele jaar te Arnhem aan,
evenzo te Tiel in 1626 (bijv. Engel Janssen stroomaf 19 april, Jan Henrix
stroomaf 19 augustus, Cornelis Engels en Cornelis Willems stroomop  19
oktober, Cornelis Cornelissen 24 oktober, enz.).

Zoals reeds gezegd, voer een aantal schippers de Maas op, in 1639 blij-
kens de rekening over de periode van 1 maart 1639 tot 1 maart 1640 van de
toen te Grave geheven Grote Gelderse tol te Roermond (dat toen in
Spaanse handen was):

31 maart Jan Gerritsen uit De Kaag met zijn kaagschuit geladen met
ajuin (uien), wortelen en wat bokking; 12 april voer hij met zijn lege schuit
terug (een Jan Gerritsen voer in hetzelfde jaar herhaaldelijk de Maas op en
af met zijn kaagschuit, maar het is niet zeker, dat hij dezelfde was);

27 april 1639 Engel Symonse uit De Kaag met zijn kaagschuit geladen
met wat aardewerk, bierazijn en gedroogde schollen; 29 juni voer hij de
rivier af met zijn lege schuit.

Wellicht kwam ook Casper Crijnen, die 29 november 1639 de Maas
opvoer met een kaagschuit geladen met o.a. haring en andere vis, naar zijn
naam te oordelen, uit De Kaag.

Uit het feit, dat Jan Gerritsen na veertien dagen terugkwam langs Grave
(de Graaf), kan waarschijnlijk worden afgeleid, dat hij - en ook de andere
schippers - tot Venlo (of misschien soms tot Roermond) voeren; Venlo was
de belangrijkste handelsstad en overslagplaats aan de middenloop van de
Maas.

De tollenaar van de Middelaarse tol op de Maas, die wegens de bezetting
van Middelaar door de Spanjaarden in het laatst van de tachtigjarige oor-
log te Grave werd geïnd en die bij de vrede van Munster aan de koning van
Spanje werd teruggegeven, vermeldt in zijn rekening meestal niet de her-
komst van de schippers. Als zeker mag wel worden aangenomen, dat Engel
Simonsse, die 8 november 1645 met een kaag geladen met ajuin, haring en
abberdaan (zoute vis = labberdaan) de rivier opvarend de tol passeerde,
dezelfde is als de hierboven genoernde. De eveneens reeds genoemde Jan
Gerritse voer 5 september 1645 met wat ajuin en cabuiskolen de Maas op
en misschien kwam ook Jacob Ponsse, die 3 november stroomop  langs
kwam met een “pont” geladen met haring en 200 cabuiskolen wel uit De
Kaag (de “pont” was echter een veelvuldig door schippers op de Maas
gebruikt scheepstype).
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Wellicht is door deze vaart op de Maas te verklaren, dat Geertje  Pieters
uit Heinsberg in het land van Gulik (wat ten Z.O. van Roermond) aan De
Kaag terecht is gekomen, waar zij woonde toen zij er 8 februari 1637
trouwde met Claes Pietersen, jonggezel uit Noordwijk.

Springen we nu over naar 16fi8/1659, dan zien we de vaart van de Kage-
naars op haar hoogtepunt. In bijlage 2 wordt een opsomming gegeven van
de schippers uit De Kaag, die in het toljaar 1 maart 1658/28 februari 1659
de tollen te Arnhem, Zaltbommel en Tiel passeerden. Het verrassende
resultaat van het onderzoek in de tolrekeningen van dat jaar is, dat hun aan-
tal precies vijftig bleek te zijn! In de jaren kort voor en na dat jaar passeer-
den nog enkele andere schippers de tollen. Het door Van der Aa genoemde
aantal is mitsdien zeker niet overdreven te achten. De goederen, die thans
vervoerd werden, vertonen een veel groter verscheidenheid dan in het
begin van de eeuw: stroomop: uien, kool, knollen, haring, gedroogde schol-
len, stokvis en andere vis, o.a. labberdaan, schuurzand, aarden potten, soms
ook. traan, azijn, bier, zeep, zout, “oranjeappels”, raapkoeken, “caroten”  en
kastanjes; stroomaf: timmerhout (o.a. raamstijlen), brandhout, appels,
peren, kersen, boekweit, rogge, soms ook gierst, bezems, noten, jeneverbes-
sen en smeekolen. Af en toe voer een schipper nog met een leeg schip de
rivier af.

Teneinde een beeld te geven van het vaarplan en de lading worden
enkele schippers hier vermeld:

Frans Cornelissen, stroomop  met een last bier en uien Zaltbommel 15
maart, Tiel 16 maart; stroomaf met kromhout en brandhout Arnhem 13
april; stroomaf met planken om voor zichzelf te vertimmeren Arnhem 14
juni (in mei zal hij dus weer stroomop  gevaren zijn); stroomop  met bier en
zeep Tiel 8 juli en wederom stroomop  met 600 buiskolen en ,500 rysten look
Tiel 18 augustus; stroomaf met wat kromhout en jeneverbessen Arnhem 28
september; stroomop  met 700 rysten look en 500 buiskolen Tiel 2
november; stroomaf met 50 ribben en wat planken Arnhem 1 januari 1659;
stroomop  met 3 tonnen vis en buiskool Arnhem 18 februari 1659 (datum
waarop veel schepen passeerden).

Pons Poulussen, stroomop  met look Arnhem 9 maart; stroomaf met 3
blok planken Arnhem 2 april; stroomop  met aarden potten en schuurzand
Arnhem 30 april; stroomaf met lege ventjager Arnhem 25 mei; stroomop
met schollen en schuurzand Arnhem 12 juni; stroomaf met 50 bennen
kersen Arnhem 18 juli; stroomaf met 12 tonnen appels Arnhem 4 augustus
en met li0 ton “aeft” (ooft?) Arnhem 8 augustus (dezelfde?); stroomaf met
boekweit en wat “wachtelbessen” (wacholderbessen = jeneverbessen) Tiel
16 september, Zaltbommel 18 september (daar ook wat noten vertold);
stroomop  Arnhem met look en buiskool 1 oktober; stroomaf met lege
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ventjager Arnhem 26 oktober; stroomop  met look en buiskolen Tiel 14
november; stroomaf met 6 zakken gierst Arnhem 28 december; stroomop
met kool en look Arnhem 30 januari 1659.

Hendrik Rochussen (Roocken), stroomop  met lege ventjager Arnhem 14
juli; stroomaf met 100 bennen kersen Arnhem 2.5 juli; stroomaf met 30
tonnen appels Tiel 2.5 augustus; stroomop  met kool en uien Zaltbommel 9
september; stroomop  met look en buiskolen Tiel 17 oktober (tegelijk met
Engel Ponsen).

Men krijgt de indruk, dat de tollenaar te Tiel de lading van de schepen
en de data van de passage nauwkeuriger noteerde dan die te Zaltbommels;
die te Tiel vermeldde geregeld aarden potten, die te Zaltbommel niet. Ook
worden verschillende schippers in de rekening van de tollenaar te Tiel wel
vermeld en niet in die van de tollenaar te Zaltbommel, hoewel zij
Zaltbommel wel moesten passeren. Bovendien blijkt uit vergelijking van
de vaarten stroomop  en stroomaf, dat een aantal passages niet is vermeld.
Sommige schippers zagen wellicht kans aan de aandacht van de tollenaars
te ontsnappen!

Dikwijls passeerde een aantal schippers uit De Kaag - drie, soms vier of
vijf - op dezelfde dag een tol. Kennelijk voeren zij in groepen en uit de
namen kan worden afgeleid, dat daaronder veelal broers waren. Sommige
schippers voeren geregeld, het gehele jaar door, op de grote rivieren; Crijn
Gerritsen, bijvoorbeeld, werd acht maal stroomopvarend gevonden en zes
maal stroomafvarend (in feite moet hij dus ook acht maal stroomop  geva-
ren zijn), Pons Poulussen zes maal stroomop  en zeven maal stroomaf. Het
schema van de vaarten van deze schippers kan worden gereconstrueerd. In
de wintermaanden werd slechts weinig gevaren en soms was de rivier geslo-
ten wegens ijsgang (de tollenaars tekenden dit veelal in hun rekening aan).
Andere schippers, zoals Hendrik Rochussen, werden slechts een enkele
maal aangetroffen; zij voeren blijkbaar alleen in het seizoen van de uien, de
kool en de kersen op de rivieren, de overige tijd voeren zij waarschijnlijk op
andere routes. Wil men Les délices de la Hollande  van de Fransman 1. de
Parival geloven, dan werden de groenten uit het Leidse tuinbouwgebied
tot naar Zeeland en Drenthe toe verkocht, en als dat juist is, is aannemelijk,
dat het ook de schippers uit De Kaag waren, die deze daarheen - en naar
andere streken van het land - brachten, evenals zij dit naar Amsterdam en
de Rijn- en Maassteden deden. In het varen in ruw water hadden zij vol-
doende ervaring kunnen opdoen op de Haarlemmermeer om ook over de
Zuiderzee te kunnen varen. Enig bewijs hiervan is mij echter niet bekend.10

Verscheidene schippers, die de Waal opvoeren, voeren de Rijn af. Zo
vindt men in het toljaar 165U16.59  57 of 58 schippers, die de Rijn langs
Arnhem afvoeren en 41 die de Rijn opvoeren. Reden om de Rijn te mijden
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zal soms de lage waterstand op de rivier zijn geweest; eind juli en in augus-
tus 16.58 voeren maar enkele schepen de Rijn op en af, pas eind september
nam de vaart op de Rijn weer toe. Daardoor is wellicht ook te verklaren dat
juist in die periode enige schippers met lege schepen voeren. Hoe lang de
vaart van de omgeving van Leiden naar de Rijnsteden duurde, is moeilijk
te zeggen. De afstand van Zaltbommel naar Tiel, nauwelijks 25 km, nam
soms nog geen gehele dag in beslag, soms ook twee dagen; duurde de vaart
langer, dan zullen daarvoor bijzondere redenen zijn geweest.

De handel in uien en kool langs de rivieren was nu vrijwel geheel in han-
den van de schippers uit De Kaag; schippers uit andere plaatsen met
dezelfde waren treft men zelden aan. Kool werd een enkele keer door een
schipper uit een der riviersteden vervoerd, zoals door Willemtje, de
weduwe van Tonis  Dilla uit Culemborg, die 5 oktober 1658 met haar kaag,
geladen met buiskool, stroomopvarend Tiel passeerde en 9 november 1658
met haar kaag, geladen met bier en buiskool, Zaltbommel. Onder de
stroomop  vervoerde waren treft men, naast de reeds eerder voorkomende,
ook aarden potten aan, soms beschreven als “potkens”  en blijkens de
betaalde tolgelden van zeer geringe waarde; de tollenaar te Zaltbommel
vond het niet eens de moeite waard deze te vermelden. Waarvoor deze pot-
ten dienden en waar zij werden vervaardigd, blijkt niet uit de tolrekenin-
gen, maar men mag wel aannemen, dat zij uit dezelfde streek kwamen als de
uien en de kool. Reeds in de 16de eeuw waren in Leiderdorp en omgeving
pottenbakkers gevestigd.”

Het aantal schippers uit De Kaag was nu veel groter dan uit andere
plaatsen in Holland, behalve misschien Amsterdam. De vaart over de Rijn
naar Amsterdam, Dordrecht en Rotterdam was overigens grotendeels in
handen van schippers, die hun domicilie in steden aan de rivier hadden
(Ruhrort, Emmerik, Nijmegen, Arnhem, Culemborg, Wijk bij Duurstede,
etc.); het ging daar om handel en scheepvaart op een geheel ander niveau
en met veel grotere schepen. 12  Wel voeren in 1658/1659 nog talrijke turf-
schippers uit Zevenhuizen op de Waal. Uit Leiden vindt men slechts twee
schippers, die gedurende vele jaren geregeld op de rivieren voeren met
dezelfde goederen als de schippers uit De Kaag: Peter Otten op de Waal,
o.a. stroomafvarend langs Zaltbommel 23 juli, 11 augustus en 5 september
(op laatstgenoemde datum met twee kaagjes met 40 tonnen appelen),
stroomopvarend 17 oktober (18 oktober langs Tiel) en 20 november 1658
(24 november langs Tiel), en Thomas de Haen op de Rijn geregeld langs
Arnhem varend.13 Comelis Bote uit Warmond voer een keer (13 april 1665)
met een leeg jacht langs Nijmegen.

Anders dan in het begin van de eeuw, namen de schippers op de terug-
weg geregeld lading in, die zij in Holland konden verkopen, evenals op de
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heenweg voornamelijk levensmiddelen: schippers, die op Arnhem en
Nijmegen voeren, namen in juni kersen, in augustus peren en in september
en later appels en noten uit de Betuwe mee. Kersen kwamen van oudsher
veel uit Huissen en omgeving en werden door schippers uit dat stadje de
Rijn af vervoerd; Gijsbert Lubbertse uit Huissen bijvoorbeeld kwam 21
juni 1604 langs de tol te Arnhem met 50 bennen kersen bestemd voor
Utrecht. De meeste kersen waren bestemd voor de grote steden in het
Westen des lands. Al de gehele 16de eeuw kwamen fruitverkopers uit
Amsterdam in Huissen kersen kopen. 14  Blijkens de Arnhemse tolrekening
van 1604 was Willem van Raen toen een grote fruithandelaar te Amster-
dam; deze betaalde 21 juni 1604 voor een snik met 70 bennen kersen, 22
juni voor een aak met 100 bennen kersen, 26 juni voor een aak met 7.5 ben-
nen kersen, 2 juli voor een aakje met 40 bennen kersen te Arnhem tol, ter-
wijl 29 juni Jan Meynerts uit Enkhuizen met een schuitje met 25 bennen
kersen voor hem langskwam (uit de data blijkt, dat hij schippers in dienst
moet hebben gehad). In het najaar kocht hij appels en peren in: Peter
Schuerkens (uit Roeroord) vervoerde 4 oktober 1603 in een “lourdenneken”
100 tonnen appels en peren voor hem. In  1658 was dit fruitvervoer voor een
belangrijk gedeelte in handen van de schippers uit De Kaag en aangeno-
men mag worden dat ook zij hun lading naar Amsterdam, en ook naar Lei-
den, brachten. Fruithandelaren uit Amsterdam treft men niet meer op de
rivier aan. De schippers uit De Kaag leverden nu hun kersen en appels aan
die fruitverkopers, die in een gilde georganiseerd waren, en deze verkoch-
ten het fruit aan de consumenten, naar men mag aannemen, o.a., evenals de
Leidse pinksternakels, in de straten ventend. Wilden de schippers hun ker-
sen nog in eetbare staat in Amsterdam afleveren, dan moesten zij wel snel,
waarschijnlijk dag en nacht, varen; wellicht staken zij van de Vecht langs de
Angstel  of een ander water door naar de Amstel.

Buiten het fruitseizoen bestond de retourlading dikwijls uit boekweit,
een gewas van de zandgronden, en graan. Bezems kwamen uit heide-
streken.15 Daarnaast treft men, als vanouds, hout (timmerhout en brand-
hout) aan en soms jeneverbessen, artikelen, die uit Duitsland kwamen, hout
vooral uit Wezel, waaruit kan worden afgeleid, dat de schippers, die met
deze waren terugkwamen, tot Wezel waren gevaren. Dat kool naar
Emmerik en Wezel werd vervoerd, blijkt ook hieruit, dat Jan Haentjens uit
Wezel 20 oktober met een kaag en Toon Hendricksen uit Emmerik 25 okto-
ber 1658 met een beier, geladen met 800 buiskolen, stroomop  voeren (langs
Tiel). Als bijzondere vracht vindt men stroomaf af en toe passagiers en
Comelis Alberts had 16 oktober 1639 stroomaf langs Arnhem varend wat
studentengoed aan boord van zijn kaag.

Eén schipper (Jan Gerritse Croon), die alleen in de tolrekening van
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Zaltbommel voorkomt, had op de terugweg smeekolen aan boord, een
artikel dat van oudsher van de Maas kwam, met name uit het Luikse land.
Hieruit kan worden afgeleid, dat enkele schippers nog steeds op de Maas
voeren. Uit het feit, dat Croon (wellicht dezelfde als Jan Gerritse, hierboven
vermeld, die in 1639 op de Maas voer) een keer heenvoer op 9 maart en
terugkwam op 3 april, kan worden afgeleid, dat hij zeker tot Venlo zal zijn
gevaren.

Veel schippers, vooral de grote Rijnschippers, namen dikwijls hun fami-
lie mee aan boord. Indien het burgers waren van steden, die tolvrijdom op
de Grote Gelderse Tollen genoten, konden zij in dat geval krachtens pro-
vinciale reglementen meestal niet van dat recht gebruik maken. Allerlei
moeilijkheden sproten daaruit voort. 16  Nimmer blijkt ervan, dat de schip-
pers uit De Kaag hun familie aan boord hadden; hun schepen waren daar-
voor stellig te klein. Kinderen van hen werden niet in plaatsen langs de
grote rivieren gedoopt; hun dochters en zonen trouwden niet in plaatsen
langs de rivieren. Vrouw en kinderen bleven thuis aan De Kaag; alleen
zoons, die het vak moesten leren, zullen meegevaren zijn. Nimmer kwam
het voor, dat een weduwe de koopvaart van haar man voortzette, zoals dat
in de grote Rijnvaart veelvuldig gebeurde.

Meestal zal naast de “schipper” wel een tweede man aan boord zijn
geweest, de “varensgezel” uit het trouwboek van De Kaag, bijvoorbeeld
Comelis Dircxsse, varensgezel uit Aalsmeer, wonend in De Kaag, die 25
januari 1643 in De Kaag trouwde met Aagje Dircksdr., geboren in De
Kaag, Mattheus Dircksse, varensgezel uit De Kaag, die, 24 jaar oud, 25
april 1645 te Amsterdam, waar hij toen in de Rozenstraat woonde, trouwde
(ondertrouw De Kaag 9 april 1645) met Lijsbet Bredan, jongedochter van
Amsterdam, Jan Laurissen, varensgezel, wonend op de Zij1 onder de heer-
lijkheid Warmond, die 16 december aan De Kaag trouwde met Neeltje
Jansen, en Claes Ottersen, varensgezel, geboren op ‘t Sweiland onder de
heerlijkheid Warmond, die 13 oktober 1647 aan De Kaag trouwde met
Neeltje Comelissen, geboortig van De Kaag.

Doordat de schippers bijna allen met patronymen worden genoemd, is
het dikwijls moeilijk hen in hun dorpsgemeenschap en in hun familiever-
band terug te vinden, te meer omdat uit de 17de eeuw slechts één doop- en
trouwboek, over 1621 - 16fi3,  bewaard is gebleven. In 1643 trouwden aan
De Kaag vier jongelieden met de naam Cornelis Dirckse! 14 april 1630,6
augustus 1634 en 20 januari 1636 trouwde een Crijn Cornelisse, 14 decem-
ber 1642, 10 april 1651 en 30 mei 1651 een Claes Cornelissen, allen als jon-
geman. Sommige schippers werden ter onderscheiding met een bijnaam
aangeduid, zoals “grote” of “tureluur”. Ook in de lijsten van de lidmaten
van de Hervormde kerk, die in het doop- en trouwboek zijn opgenomen,
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zijn de lidmaten bijna allen alleen met patronym vermeld; achternamen
kwamen toen aan De Kaag nog slechts zelden voor.

In 1619 waren er alleen op het Kaageiland 61 lidmaten van de Her-
vormde kerk (29 mannen en 32 vrouwen). Bij een telling in 1622 waren het
er 99 (43 mannen en 56 vrouwen), in 1633 96 (36 mannen en 60 vrouwen),
in 1638 95 (33 mannen en 62 vrouwen). Echter worden lang niet alle schip-
pers in de lijsten van de lidmaten aangetroffen, hoewel mag worden aange-
nomen, dat zij allen Protestant waren. Ook worden in deze lijsten lang niet
alle ouders aangetroffen, die in dezelfde jaren kinderen lieten dopen, bij-
voorbeeld niet de hierna te vermelden Pouwel Ponsen en Jeroen Claessen.
Daar in het midden van de 17de eeuw ongeveer 50 schippers uit De Kaag
op de grote rivieren voeren, kan uit deze getallen niettemin worden afge-
leid, dat een groot gedeelte van de inwoners zijn bestaan vond in de koop-
vaart op de grote rivieren en wellicht ook andere wateren. In de plaatselijke
economie moeten deze schippers een dominante factor hebben gevormd.

Onder de lidmaten in 1633 komen o.a. voor Engel Engelsz. met zijn
huisvrouw Anna Gerrits (lidmaten geworden 10 april 1632), Cornelis Wil-
lemsen met zijn huisvrouw Cornelisgen Damis (lidmaten geworden 8 april
1629) en Cornelis Willemse met zijn vrouw Maricken Janse de jonge (lid-
maten geworden 24/30 maart 1630, wellicht dezelfde als de in bijlage 2
genoemde schippers; Comelis Comelisse Macker, die 17 december 1628 op
belijdenis lidmaat was geworden en die in de lijst van 1633 is vermeld met
zijn huisvrouw Anneken Dirix, was stellig nog wel dezelfde als de in 1658/
1659 voorkomende schipper. Hij voer 15 augustus en 17 oktober 1655 de
Rijn op langs Arnhem, de eerste keer met o.a. haring. Anderzijds zijn er
families, o.a. die waarin de naam Willeboort voorkomt, waarvan geen leden
sp de rivier worden aangetroffen. 17  Uiteraard bracht de scheepvaart andere
nering mede, zoals scheepsbouw, zeilmakerij etc., terwijl ook in de normale
levensbehoeften moest worden voorzien (er waren bijv. een predikant, een
schoolmeester, een kuiper, een schoenmaker etc.). En waarschijnlijk
behoorden tot de gemeenschap ook wel enkele veehouders en vissers.

In overeenstemming met het aantal schippers is ook, dat op de uiterst
minutieus getekende kaart van de heerlijkheid Warmond naar de toestand
van 1663/1664 langs de dijk van De Kaag tegen de honderd huizen zijn
getekend, in enkele groepen aan weerszijden van de dijk naast en tegen
elkaar aan gebouwd, bijna alle met een hoog voorgedeelte en laag achter-
huis, terwijl er voorts nog ongeveer 25 verspreid gelegen lagere gebouwtjes
(huizen?) voorkomen. Gezien het aantal schippers en het aantal bij een der-
gelijke bevolking behorende neringdoenden en arbeiders, is dit aantal hui-
zen geenszins onwaarschijnlijk en volgens het kohier van de personele quo-
tisatie telde het dorp in 1680 in totaal bijna 700 inwoners (inclusief de
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afb.  4. Gezicht op  De Kaag door A. uan  (der) Croos,  ca. 1640. Fondation Custodia
(coll. F.  Lugt),  Institut Méerlandais,  Parijs.

Boerenbuurt).re  Van de 89 arbeiders zullen velen werk gevonden hebben
op de scheepswerf, waar de kagen gebouwd werden en die gevestigd was op
het tegenover De Kaag gelegen eilandje Fayershil (Faljeril), behorend tot
de heerlijkheid Warmond. Het hierbij afgebeelde schilderij van A. van
(der) Croos  uit de 17de eeuw, voorstellend een gezicht op De Kaag, kenne-
lijk van Faljeril af, geeft een goed beeld van de dichte bebouwing van het
dorp met stenen huizen.

Gehele gezinnen vonden hun bestaan in de riviervaart. Een voorbeeld
hiervan is dat van Pouwel Ponsen, die in december 1638 stroomaf voer
langs Arnhem en met een leeg scheepje wederom 25 juli 1639, daar toen
“roertol”, de tol voor een leeg schip, betalend. Uit zijn huwelijk met Fokke
Willems werden geboren:

a. Pons Paulussen (Pouwelsen), gedoopt De Kaag 9 april 1623, hierboven
genoemd. Hij trouwde aan De Kaag 13 februari 1650 met Annetje Dirckse,
jongedochter van De Kaag.
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b. Aelbert Paulussen (Pouwelsen), gedoopt De Kaag 22 februari 1626,
genoemd in bijlage 2 onder no. 32. Hij voer ook stroomaf langs Nijmegen
met een ventjager met hout 23 juni 1665.

c. Wilmke, gedoopt De Kaag 17 september 1628, jong overleden.
d. Willem Paulussen (Pouwelsen), gedoopt De Kaag 9 juni 1630,

genoemd onder no. 37.
e. Dammis Paulussen (Pouwelsen), gedoopt De Kaag 27 februari 1633,

genoemd onder no. 33. Ook hij voer, gelijktijdig met zijn broer Aelbert (en
met Jan Fransen), de Waal af langs Nijmegen 23 juni 1665.

f. Dirck Paulussen, gedoopt De Kaag 23 september 1635.
g. Willemke, gedoopt De Kaag 12 september 1638.

Wellicht waren ook Frans en Frederik Pouwelsen (no’s  34 en 35) zoons van
hetzelfde echtpaar, geboren voor 1622.

Als het in andere gezinnen evenzo ging als in dit gezin - het voorbeeld is
alleen gekozen omdat de naam Pouwel betrekkelijk weinig voorkomt - is
verklaarbaar, dat de bevolking van De Kaag in deze periode - een tijd van
welvaart - sterk toenam.

Een ander voorbeeld van een ter plaatse met zekerheid te traceren schip-
per is Kors (Cors) Jeroense (no. 28), die tegelijk met twee andere schippers
uit De Kaag 24 juni 1655 met een lading kersen de Rijn langs Arnhem
afvoer, ongetwijfeld de zoon van Jeroen Claessen en Susanna Comelisse,
die 5 mei 1624 aan De Kaag gedoopt werd; Comelis Jeroense (no. 27), die
o.a. 16 april 1665 de Waal afkwam langs Nijmegen, werd als zoon van het-
zelfde ouderpaar 9 april 1632 aan De Kaag gedoopt. Kors Jeroense trouwde
te De Kaag 29 december 1647 met Maritje  Dirxs, jongedochter van De
Kaag.16

Fuyt Fransen, die in 16fi8  geregeld op de Rijn en de Waal voer, trouwde
te Haarlem 7 februari 1644 (eerste gebod De Kaag 17 januari 1644) met
Maritge Gerrits, jongedochter van Zandvoort, wonend te Haarlem. Zijn
broer was wellicht Dirck Fransen, die 23 en 26 november 1639 met een leeg
scheepje stroomaf langs Arnhem voer en die, oud 2.5 jaar, (na ondertrouw te
Amsterdam 12 maart) 6 april 1636 te De Kaag trouwde met Annetien
Ponssen, jongedochter van De Kaag, oud 24 jaar, wonend te Amsterdam,
dochter van Pons Gerrits (wellicht dezelfde, die in 1607 op de Waal voer);
geen van beiden kon schrijven.

Andere veel voorkomende namen onder de schippers zijn Engel en Krijn
(Crijn).  Ook in het doop- en trouwboek en in het lidmatenregister komen
vele personen met deze namen voor. Een overzicht van hen wordt in bijlage
3 geboden.

In verschillende gevallen kon worden vastgesteld, dat een jongeman
kort voor of kort na zijn huwelijk reeds op de rivier voer. Daaruit kan
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geconcludeerd worden, dat de schippers zo bemiddeld waren, dat zij hun
zoons op betrekkelijk jonge leeftijd in het zadel konden helpen. Verschil-
lende van de vrouwen kwamen uit andere plaatsen, o.a. uit Amsterdam
(ontmoet bij de verkoop van kersen en appels?). Sommige meisjes werk-
ten daar wellicht als dienstbode. Uit de omstandigheid, dat een schipper
met een dochter van de predikant trouwde, blijkt ook een zekere welstand
van de schippers. Sommige schippers voeren omstreeks 1660 met twee
schepen, evenals de grote Rijnschippers dat dikwijls deden. Toch behoor-
den deze schippers niet tot de vermogende lieden. In het kohier van de
personele quotisatie van Alkemade van 1680 komen zij allen in de midden-
klasse van de “kleine getauxeerdens” voor, drie met de aanduiding van
“ventjager” en 3,5 met de aanduiding van “schipper” (thans velen met een
familienaam, o.a. Macker, Ebbelingh, Croon, etc.), terwijl twee schuitvoer-
ders onder de weinige “halve kapitalisten” zijn vermeld.

Ingevolge besluit van de Gelderse Landdag van 8 maart 1676 zouden de
Grote Gelderse Tollen met ingang van 1677 verpacht worden. Dit
geschiedde echter pas in 1679. De verpachting bracht mede, dat van dat
ogenblik af de tollenaars geen rekeningen meer bij de Gelderse Rekenka-
mer behoefden in te dienen, waardoor weinig gegevens over de Rijnvaart
sindsdien bekend zijn. Uit de laatste rekening van de Tielse tollenaar
George Frederik Wuesten over 1 maart 1678 tot 1 maart 1679 blijkt, dat
ook toen schippers uit De Kaag op de Waal voeren, o.a. de reeds in 1658
vermelde Symon Engelen en Cornelis Willemsen, voorts Dames Crijnen,
Teunis Crijnen, Geurt Claessen en Fuyt Cornelissen, die alle vier 9 septem-
ber stroomopvarend Tiel passeerden, Cornelis Crijnen, Jan Aelberts en
Floris Jansz., die alle drie 11 september Tiel passeerden; Dames Crijnen,
Theunis Crijnen en Floris Janssen wederom 3 oktober, Jan Aelberts,
Cornelis Engelen, Cornelis Lulufsen, Floris Janssen en Engel Engelsen
allen op 15 november. De goederen waren meestal dezelfde als omstreeks
1660; “caroten” (.wortelen)  komen wat meer voor. Gerrit Claesz. en Fuyt
Cornelissen voeren 12 oktober 1678 de Rijn af langs Arnhem met
“damscheepjes” met een “quackjen” (= nogal wat/vrij veebeen  hoeveel-
heid) appelen, Symon Engelen bracht 30 november 1678 o.a. bezems mee.

Pas van 12 maart 1739 af zijn er weer meer gegevens over de Rijnvaart
bekend. Met ingang van die datum werden ingevolge besluit van de Gel-
derse Landdag de tollen weer in eigen beheer genomen en moesten de tol-
lenaars weer rekeningen bij de Rekenkamer indienen. Over de jaren 1739/
1740 en 1740/1741 zijn die rekeningen van alle tollen bewaard gebleven. In
die rekeningen komt echter geen enkele schipper uit De Kaag meer voor.
Tussen 1680 en 1739 is aan de handel en de vaart van de inwoners van De
Kaag op de grote rivieren een eind gekomen. Alleen over de periode van 1
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november 1688 tot 28 februari 1690 bestaan vrij slordig uitziende rekenin-
gen van de pachter van de tollen te Nijmegen en Arnhem (IJsseloord), Derk
Marcus. In die rekeningen wordt de herkomst van de schippers niet ver-
meld. Er komen slechts enkele schippers in voor, waarvan vermoed kan
worden, dat zij uit De Kaag kwamen, zoals Jan Cornelissen, die 16 april
1689 langs Nijmegen stroomop  voer met een damloper geladen met zand
en schollen, en Gerrit Engels, die 24 april 1689 de rivier opvoer met een
damloper met zand (een damloper was een echt Hollands scheepstype,
enigszins gelijkend op de kaagschuit). Vermoedelijk zijn die rekeningen bij
de Rekenkamer ingediend om aan te tonen hoe slecht de ontvangsten
waren met het oog op een nieuwe verpachting. Het is dan ook goed moge-
lijk, dat allerlei ontvangsten daarin niet zijn opgegeven. Niettemin is het
aantal schippers, die wellicht van De Kaag kwamen, zeer gering. Kool en
uien komen onder de opgegeven lading in het geheel niet meer voor. Dit
alles zou er op kunnen wijzen, dat de vaart van de schippers uit De Kaag
reeds in 1689 vrijwel geheel van de grote rivieren was verdwenen. Anders
moet dit kort daarna, in het begin van de 18de eeuw, zijn geschied. Was die
koopvaart inderdaad toen reeds vrijwel opgehouden, dan moet daaraan
betrekkelijk plotseling een einde zijn gekomen, daar zij in 1678 nog flo-
reerde. Blijkens het reeds vermelde belastingkohier van 1680 woonden
toen nog 38 schippers aan De Kaag; in vergelijking met omstreeks 1660 was
hun aantal dus toen reeds wat verminderd.

Het verdwijnen van de riviervaart van deze schippers valt samen met de
achteruitgang van de groenteteelt in het gebied bij Leiden. In de loop van
de 17de eeuw was in verschillende andere streken - rondom Amsterdam,
bij Ter Aar, in het Westland en elders - de groenteteelt opgekomen, terwijl
de koolteelt in het Noorden van Noord-Holland tot bloei kwam. Blijkbaar
kwam men daar in een gunstiger positie voor de groentevoorziening van de
grote steden te verkeren dan in de buurt van Leiden. In de 18de eeuw begon
ook de teelt van cabuiskolen  en andere gewassen in de omgeving van
Venlo. In 1718 klaagden de warmoeziers in Leiden en omgeving, dat hun
bedrijf zozeer in verval was, dat de stad door de aanvoer uit andere streken
en door de manier van verkoop zo volgepropt was met groenten, dat zij, die
vroeger vele andere plaatsen “plagten te spysigen”, hun warmoesvruchten
zelfs in Leiden niet meer kwijt konden en op hun land moesten zien beder-
ven.20 Men kon dus tegen de concurrentie van de nieuwe tuinbouwgebie-
den niet op en met het verval van de uien- en koolteelt in de omgeving van
Leiden verviel ook het bedrijf van de schippers aan De Kaag op de grote
rivieren.

Reeds in de 18de eeuw is De Kaag het armetierige dorpje geworden,
zoals dat in een brief van de gemeente-secretaris van Alkemade, Pieter van
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afl. 5. Het dor!  De Kaag. Tekening in O.I. inkt doorJ.  van Delden,  7811. Leiden,
Gemeentelijke Archiefdienst.

der Veen, aan de Minister van Financiën in 1809 wordt beschreven.21 Ten
tijde van Van der Aa werd het bewoond door 32 huisgezinnen, uitmakende
een bevolking van 167 zielen, gehuisvest in 28 huizen. Voor een klein
gedeelte leefden zij van de visserij op de Haarlemmermeer. De Hervormde
kerk telde toen nog maar 45 lidmaten en had geen eigen predikant meer.
Hoe het verloop was blijkt uit een lidmatenlijst van 1805: toen waren er 41
lidmaten, waaronder 18 mannen, waarvan er 7 in de volgende jaren ver-
trokken. Ongeveer de helft van de bevolking zou ten tijde van Van der Aa
Rooms-katholiek geweest zijn. In de 17de en 18de eeuw hadden de Katho-
lieken echter geen kapel of kerk in het dorp en in het trouwboek van de
schepenen van Alkemade komen slechts zelden personen uit De Kaag voor;
het is dan ook onwaarschijnlijk, dat zij er in de 17de eeuw in enigszins noe-
menswaardigen getale woonden. De Kaag is spoedig na 1568 tot de Her-
vorming overgegaan.

In het algemeen is onbekend wat er van de schippers is geworden. Er zijn
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geen aanwijzingen, dat de schippers “groter” wordend, echte Rijnschippers
zijn geworden, gedomicilieerd langs de rivier. Zij trouwden ook nimmer
met dochters van die Rijnschippers, voor wie hun schip hun ware tehuis
was, of zij nu burgers waren van Culemborg, Arnhem, Tiel, Nijmegen, een
der Roerhavens of welke andere plaats aan de Rijn ook. Zij bleven de
gehele 17de eeuw kleine schippers, die hun “tehuis” hadden aan De Kaag.

Een lijst van de lidmaten van de Hervormde kerk uit 1710 (de eerste na
1638) en de aantekeningen daarbij bevatten een aanwijzing omtrent het
verloop. Het aantal lidmaten was toen nog ongeveer gelijk gebleven. Ach-
ternamen kwamen meer in gebruik en reeds bestaande achternamen wer-
den gewijzigd; zo vindt men bijvoorbeeld Cornelis Dirckse of anders
Makker met zijn vrouw Willemtje Claessen in een doopacte van 15 maart
1711 als Cornelis Dirckse van Egmond alias Makker met zijn vrouw
Willemtje Claessen van Groeneveld. Verschillende inwoners trokken toen
echter weg, zoals Krijn Cornelisse naar Alkmaar, Dirk Paulusse en zijn
vrouw Maartje Cornelisse en hun kinderen Paulus en Maartje Dirckse naar
Delft, Cornelis Dirckse en Trijntje Jansen eveneens naar Delft, Pieter
Jacobse en Maartje Cornelisse naar Amsterdam, Krijn Teunisz. eveneens
naar Amsterdam. Daaruit zou kunnen worden afgeleid, dat de sterke ach-
teruitgang van het schippersbedrijf toen doorwerkte en dat een aantal
schippers werk heeft gevonden in de Hollandse steden. De bouw van bin-
nenschepen is echter aan De Kaag, waarschijnlijk met een onderbreking, zij
het in wat andere vorm, tot op de huidige tijd blijven voortleven.22

Dit verhaal van de opkomst, de bloei en de ondergang van het schippers-
bedrijf aan De Kaag moge een kleine bijdrage leveren aan de - zozeer ver-
waarloosde - geschiedenis van de binnenlandse scheepvaart en handel
over water tijdens de Republiek. 2s  De kleine, schijnbaar afgelegen, dorps-
gemeenschap van De Kaag had in de 17de eeuw het handelsverkeer in
voornamelijk agrarische produkten en produkten van de Noordzee tussen
Holland en de grote rivieren, tot aan Wezel en Venlo toe, voor een belang-
rijk gedeelte in handen. De herinnering aan die koopvaart wordt bewaard
in het wapen, dat door Van Ollefen en Bakker in de “Nederlandse Stad- en
Dorpsbeschrijver” (1793-1801) aan De Kaag wordt toegeschreven en onder
de gravure van ‘t Dorp De Kaag is afgebeeld: in een veld van zilver een,
naar heraldisch links varend, kaagschip met rode zeilen en achterop een
vlaggetje.24
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BIJLAGE 1

Schippers uit De Kaag, die in 1607 de tol te Tiel passeerden:
Cornelis Willemsen met zijn kaag 20 oktober 1607 met 600 rysten look, .5  novem-

ber 1607 wederom met 600 rysten look.
Pons Gerritsen met zijn kaag met 300 rysten look 21 oktober 1607.
Hanrick Jansen met zijn kaag met 400 rysten look 5 november 1607.
Jacob Willemsen met zijn kaag met 800 rysten look 7 november 1607.

Schippers uit De Kaag, die in het toljaar  1614/1615  de tol te Zaltbommel passeer-
den:

Dirick Willemsen en Cornelis Jansz.  ieder met een schip 5 oktober 1614, Dirck
Willemsen wederom 10 november 1614.

Frans Lenardts 29 oktober en 16 december 1614.
anssen

noJm”bcJ
en Aelbert Janssen 2 november 1614, Aelbert Janssen ook op 23

Pancras  Cornelissen, tegelijk met Dirck Willemsen, 10 november 1614.
Thonnis Claessen 24 november 1614.
Willem Cornelissen 29 november 1614.
Cornelis Willemsen 1 december 1614.

Schippers uit De Kaag, die in 1618 tol te Arnhem betaalden:
14 maart 1618 Thonis Claessen, hierboven reeds genoemd, stroomaf met zijn

schuitje geladen met 100 ribben (hout), wederom 17 juni met zijn schuitje geladen
met 75 ribben.

10 april Jacob Jansen stroomaf met zijn schuitje geladen met 50 ribben; 13 augus-
tus voer hij stroomop  en 14 augustus stroomaf met een lege schuit, waarvoor hij
roertol  betaalde.

29 juli Thonis Jansen stroomop  met een leeg schuitje.
lfi augustus Hendrik Jansen stroomop  met een lege schuit.
25 augustus Cornelis Engels stroomop  met een lading look.
4 september Engel Engel(s  stroomop  met een lading look en 20 september

stroomaf met een lege schuit.
4 september Frans Jansen stroomop  met wat look.
16 september Peter Francken  met een lege schuit; hij voer de Rijn op en de IJssel

af.
19 september Cornelis Wolffaert stroomop  met look in zijn schuit.
28 september Gerrit Cornelissen, eveneens stroomop  met look.

BI JLAGE 2

Schippers uit De Kaag, die in het toljaar  1658/16ii9  de tollen te Arnhem, Tiel en
Zaltbommel passeerden:

1. Jan Broer (Jan Janssen Broeder), stroomop  varend met een lading droge schol-
len en uien Zaltbommel 15 maart en dezelfde dag Tiel, maar als vracht is daar ver-
meld traan, zand, stokvis en look (uien); stroomaf met boekweit en planken
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Arnhem 30 april; stroomop  met 8 tonnen vis, wat droge schollen en schuurzand
Arnhem 27 mei; stroomaf met tarwe, boekweit en hout Tiel 17 (lees 14?) juli,
Zaltbommel 16 juli; stroomop  met uien Zaltbommel 3 september; stroomaf met
rogge, boekweit en 84 tonnen appelen Tiel 26 oktober, Zaltbommel 28 oktober;
stroomop  met zout, bokking, haring, raapkoeken en buiskolenTiel  12 november (tol
1 f: 13 st., een voor schippers uit De Kaag hoog bedrag); stroomop  met haring,
oranjeappels en uien Zaltbommel 17 februari 16.59 en dezelfde dag Tiel, volgens de
vermelding aldaar met 4 last vis, 1  last haring, Yz  last zeep en wat zeezand.25

2. “Grote Cees”, stroomop  met uien en kool Zaltbommel 17 oktober.
3. Claes Cornelissen, stroomaf met 25 tonnen peren Tiel 13 augustus, met 50 ton-

nen appels Tiel 12 september; stroomop  met twee kagen met uien en buiskool Zalt-
bommel 8 oktober, met één kaag met 300 rysten look en 500 buiskolen Tiel 16 okto-
ber (van 9-1.5  oktober is in de rekening van de tol te Zaltbommel geen enkele post
geboekt, hoewel toen stellig wel schepen zijn gepasseerd; misschien zijn de data ver-
geten).

4. Cornelis Cornelisse, stroomop  met knollen en schuurzand Zaltbommel 9
maart; stroomaf met wat timmerhout Arnhem 27 mei; stroomop  met uien (en kool)
Zaltbommel 3 september, Tiel 11 september, wederom Tiel 20 oktober. 18 novem-
ber voer een Cornelis Cornelisse stroomop  te Tiel en een stroomaf langs Arnhem; er
waren dus twee naamgenoten. Een van beiden voer stroomaf met wat planken Arn-
hem 16 januari 1659; stroomop  met kool en schuurzand Arnhem 2 februari 1659.

5. Dirck  Cornelisse, stroomop  met buiskolen en look Tiel 17 september.
6. Frans Comelissen; zie voor hem hierboven in de tekst.
7. Hans Comelissen, stroomop  met schuurzand Arnhem 27 mei.
8. Jan Cornelisse, stroomop  met look en buiskolen Tiel 17 september.
9. Jan Gerritse Croon, stroomop  met uien Zaltbommel 9 maart; stroomaf met

smeekolen Zaltbommel 3 april; wederom stroomaf met smeekolen Zaltbommel 19
oktober.

10. Cornelis Crijnen, stroomaf met 20 tonnen peren Tiel 11 augustus en dezelfde
d ag met 32 tonnen peren Zaltbommel; stroomop  met buiskolen en uien Tiel 11 sep-
tember; stroomaf met een damloper  geladen met 50 tonnen appels Tiel 2 oktober.

ll. Hendrik Crijnen, stroomaf met 25 tonnen appels Tiel 2.5 augustus.
12. Claes Derxe, stroomaf met 48 tonnen appels Zaltbommel 13 september.
13. Cornelis Dircksen, stroomaf met wat repen Arnhem 7 april; stroomop  met 5

tonnen vis, schuurzand en aarden potten Arnhem 9 mei; stroomaf met “crommers”
en bezems Arnhem 26 juni; stroomaf met lege ventjager Arnhem 3 juli.

14. Engel Dercksen, stroomop  met lege ventjager Arnhem 7 juni.
15. Peter Dercksen, stroomop  met lege ventjager Arnhem 18 juli.
16. Simon (Symen) Engelen, stroomaf met 24 of 25 tonnen peren Tiel 15 augus-

tus, Zaltbommel 1 september (?), wederom stroomaf met 20 tonnen appels Tiel ri
september en 48 tonnen appels Zaltbommel 6 september; stroomop  met haring, olie,
buiskolen en uien, waarschijnlijk geladen in twee kaagschuiten, Zaltbommel 23 sep-
tember (daar alleen uien vermeld) en dezelfde dag Tiel; stroomaf met brandhout
Arnhem 11 oktober; stroomop  Tiel met look, buiskolen en haring 2 november.

17. Fuyt Fransen, stroomaf met wat kromhout Arnhem 13 april; stroomop  met
aarden potten, gedroogde schollen en zeezand Tiel 19 mei; stroomaf met hout Tiel 5
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juli, Zaltbommel 7 juli; wederom stroomop  Tiel 11 juli met 200 tonnen haring (de
tijd lijkt te kort voor een vaart naar De Kaag; wellicht een naamgenoot); stroomaf
met 50 manden kersen Arnhem 21 juli; stroomop  met uien en kool Zaltbommel 24
augustus, Tiel 26 augustus; stroomaf met 75 ton “aeft” (ooft?) Arnhem 1 oktober;
stroomop  met look en buiskool Tiel 2 november; stroomaf met rogge en planken
Arnhem 27 januari 1659; stroomop  met aarden potten, look en wat zeezand Tiel 28
februari.

18. Huygh Fransen, stroomop  met droge schollen en schuurzand Zaltbommel 15
mei 1658.

19. Jan Fransen, stroomop  met look en schuurzand Arnhem 22 maart; stroomop
met droge schollen en schuurzand Arnhem 19 mei; stroomaf met brandhout
Arnhem 28 juni; stroomop  met uien en kool Zaltbommel 6, Tiel 4(sic)  november
(vgl. ook Lenert Tuenissen en Cornelis Tuenissen); stroomaf met boekweit Arnhem
12 januari 16.59.

20. Cornelis Gerritse, stroomaf met boekweit en kromhout Arnhem 8 april;
stroomop  met vis, wat schollen en aarden potten Arnhem 6 mei; stroomop  met vis
Zaltbommel 28 juli, Tiel 30 juli (te Tiel zijn tevens aarden potten vermeld; de Bom-
melse tollenaar had daarvoor kennelijk geen belangstelling); stroomop  met traan,
haring, look en buiskolen Tiel 18 oktober; stroomaf volgens de vertolling te Tiel met
rogge en boekweit 27 november, volgens de vertelling  te Zaltbommel met boekweit,
40 tonnen appelen en brandhout 2 december 16.58 (of betrof het hier een naamge-
noot?); stroomop  met 2 last bier volgens de vermelding te Zaltbommel 20 januari
1659 en 1 Yz  last bier, 1000 raapkoeken, Yz  last vis en 200 buiskolen volgens de ver-
melding te Tiel 23 januari 16.59.

21. Crijn  Gerritse, stroomop  met aarden potten en schuurzand Arnhem 14 maart;
stroomaf met boekweit en wat kromhout Arnhem 6 april; wederom stroomop  met
potten en schuurzand Arnhem 27 april; stroomaf met brandhout 14 mei; stroomop
met droge schollen, aarden potten en schuurzand Arnhem 30 mei; stroomaf met rib-
ben, brandhout en lege tonnen Arnhem 22 juni; stroomop  met haring Zaltbommel 8
juli, Tiel 10 juli (als lading zijn daar tevens aarden potten vermeld); wederom
stroomop  met haring, vis, azijn, stokvis en aarden potten Tiel 7 augustus; stroomop
met uien en kool Zaltbommel 9 september, dezelfde dag Tiel (daar tevens haring
vermeld); stroomaf met boekweit en “aeft” Arnhem 2 oktober; stroomop  met 700
rysten look, ,500 buiskolen en een Yz  last haring Tiel 20 oktober, met wat uien Zalt-
bommel 27 oktober (een ander of vergissing?); stroomaf met boekweit Arnhem 23
november; stroomop  met haring, bieren buiskool Arnhem 21 januari 1659;  stroomaf
met rogge en boekweit Arnhem 15 februari.

22. Gerrit Gerritsen, stroomop  met look en buiskool Arnhem 1.5 oktober.
23. Cornelis Jansen, stroomaf met 4 last boekweit en 56 tonnen appels Zaltbom-

mel 16 september.
24. Floris Janssen, stroomaf met passanten (passagiers) Arnhem 13 juli.
25. Huygh Jansen, stroomaf met 20 tonnen peren Tiel 13 augustus; noch hij,

noch Claes  Cornelissen, die dezelfde dag passeerde, is op een der volgende dagen in
de rekening van de tol te Zaltbommel vermeld.

26. Jan Janssen, stroomaf met rogge en boekweit Arnhem 7 januari 1659.
27. Cornelis Jeroen(t)s stroomop  met aarden potten en schuurzand Arnhem
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30 april; stroomop  met schollen en schuurzand Arnhem 12 juni; stroomaf met 50
manden kersen 21  juli; stroomop  met look en kool Arnhem 15 oktober; stroomop
met 4 vaten vis en aarden potten Arnhem 1 maart 1659.

28. Cors Jeroen(t)s stroomop  met haring en vis Arnhem 4 maart 1659.
29. Cornelis Macker, stroomop  met haring Tiel 6 augustus; stroomaf met

“scheepsvellen” Tiel 13 augustus; weer stroomop  met haring, traan, buiskolen en
look Tiel 2 september; stroomaf met boekweit en 2.5 tonnen appels Arnhem 4 okto-
ber; stroomop  met uien en buiskool Zaltbommel 21 oktober, Tiel 25 oktober;
stroomaf met boekweit en raamstijlen Arnhem 2.5 november; stroomaf met 6 last
boekweit Arnhem 29 januari 1659.

30. Willem Macker, stroomop  met lege ventjager Arnhem 14 juli; stroomaf met
50 bennen kersen 18 juli.

31. Gerrit P(i)etersen,  stroomaf met lege ventjager Arnhem 19 september.
32. Aelbert Poulussen, stroomaf met ventjager en lichter met 125 ton “aeft”

Arnhem 12 september; stroomop  met 800 buiskolen en vis Tiel 18 januari 1659.
33. Daem (Damis)  Paulusse, stroomop  met look Arnhem 10 maart 1658; stroom-

op met aarden potten en schuurzand Arnhem 30 april (tegelijk met Willem en Pons
Paulussen); stroomaf met lege ventjager Arnhem 14 mei; stroomop  met schollen en
schuurzand Arnhem 25 mei; stroomaf met brandhout Arnhem 26 juni; stroomaf met
boekweit en raamstijlen Tiel 11 september, Zaltbommel 10 (waarschijnlijk 12, even-
als twee andere schippers) september; wederom met kromhout en planken Tiel 30
oktober, Zaltbommel dezelfde dag; stroomop  met 2 tonnen labberdaan (zoute vis)
en wat kool Arnhem 24 november; stroomaf met wat planken Arnhem 16 januari
1659; stroomop  met 3 vaten haring Arnhem 21 februari.

34. Frans Pauwelsen, stroomop  Zaltbommel 18 augustus.
35. Frederik Pauwelsen, stroomop  met uien Zaltbommel 18 augustus.
36. Pons Poulussen; zie voor hem hierboven in de tekst.
37. Willem Paulussen, stroomop  met aarden potten en schuurzand Arnhem 30

april; stroomaf met brandhout Arnhem 26 juni; stroomop  met 400 rysten look en
400 buiskolen Tiel 16 oktober.

38. Albert Ponsen, stroomop  met look en schuurzand Arnhem 16 maart; stroomaf
met wat planken Arnhem 1 april; stroomop  met 2 vaten haring en wat knollen
Arnhem 14 juli; stroomaf met 50 tonnen peren 6 augustus; stroomaf met een lich-
tertje met 50 ton “aeft” Arnhem 24 augustus.

39. Daem Pon(t)s stroomop  met uien Zaltbommel 18 augustus, Tiel 19
augustus; stroomop  met uien en kool Zaltbommel 17 oktober, Tiel 18 oktober.

40. Engel Pon(t)s stroomop  met schuurzand Zaltbommel 30 mei; stroomaf
met planken en ander hout Tiel 2 juli, Zaltbommel 3 juli; stroomop  met look en buis-
kolen Tiel 19 augustus; stroomaf met noten, appels en wat jeneverbessen Tiel 16
september; stroomop  met buiskolen en look Tiel 17 oktober.

41. Paul Ponsen (vlg. no. 33),  stroomop  met vis, buiskool en look Arnhem 2
februari 1659.

42. Willem Ponsen, stroomaf met 3 last boekweit Arnhem 25 november.
43. Hendrik Rochussen (Roocken); zie voor hem hierboven in de tekst.
44. Comelis Tuenissen (Thonisz.), stroomaf met 25 tonnen peren Tiel 8 augustus

en met 30 tonnen appels Tiel 5 september; stroomop  met uien en buiskool Zaltbom-
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me1  6 november, Tiel 4 (sic) november.
45. Lenert Tuenissen, stroomop  met uien en kool Zaltbommel 6 november, Tiel 4

november (datum in één geval onjuist vermeld).
46. Engel Tureluer, stroomaf met aakje met passanten en wat jeneverbessen

Arnhem 23 december.
47. Aernt Willemsen, stroomop  met lege ventjager Arnhem 17 juli; stroomaf met

lege ventjager Arnhem 28 juli; stroomaf met 2.5 tonnen appels Tiel 3 september, en
wederom nu met jeneverbessen en wat hout Tiel 30 oktober, Zaltbommel dezelfde
dag; stroomop  met buiskool en look Arnhem 24 november; stroomaf met boekweit
en wat kromhout Arnhem 17 januari 16.59.

48. Cornelis Willemsen, stroomop  met 800 buiskolen en 400 rysten uien Zalt-
bommel 18 augustus, Tiel 19 augustus; stroomaf met fi0 tonnen “aeft” Arnhem 28
september; stroomop  met uien en kool Zaltbommel 17 oktober; stroomaf met boek-
weit Arnhem 26 november; stroomop  met 6 zakken kastanjes volgens de vertolling
te Zaltbommel 7 januari 16.59, met haring, kastanjes, vis en wat “caroten” volgens de
vertolling te Tiel 8 januari; stroomaf met boekweit Arnhem 9 februari (wellicht
gaat het hier om twee verschillende schippers: zowel 16 november als 18 november
1639 voer een Cornelis Willemsen met een lege schuit stroomaf langs Arnhem).

49. Goris  Willemsen, stroomop  met wat losse schollen, potten en schuurzand
Arnhem 7 juni; stroomaf met lege ventjager Arnhem 3 juli; stroomop  met lege vent-
jager Arnhem 6 september; stroomaf met 75 tonnen “aeft” Arnhem 8 september.

50. Leendert Willemsen, stroomop  met look en kool Arnhem 1 oktober.
Enkele schippers, die in de jaren kort voor en kort na 1658/16.59 de tol te Arnhem

passeerden:
Lenerd Jansen (fil)  en Crijn  Dercksen (52)  13 maart 16.56.
Toenis  Engelen (53) met een leeg scheepje 26 juni 1662.
Cornelis Quast (54) met twee scheepjes met 400 manden kersen 27 juni 1662.
Gerrit Cornelissen (55) met twee ventjagers met 300 manden kersen 27 juni

1662.

BI JLAGE 3

Schippers met de voornamen Engel en Crijn  en het patronym Engelse of Engelen.
Engel Engelse, in 1633 al lidmaat te De Kaag, was misschien dezelfde die 20 okto-

ber 1618 met een lege schuit langs Arnhem de Rijn afvoer; hij trouwde 9 augustus
1626 aan De Kaag met Anna Gerrits, jongedochter van De Kaag. Uit dit huwelijk
werden geboren (o.a.?):

a. Anneken,  gedoopt De Kaag 21 mei 1634.
b. Engel Engelse (of Engelen), gedoopt De Kaag 7 september 1636.

Deze kan weer dezelfde geweest zijn, die 24 april 1670 met zijn kaagschuit de Rijn
afkwam langs Arnhem en 15 november 1678 (met vier anderen) de Waal opvoer
langs Tiel. Er waren echter ook:

Cornelis Engelen, gehuwd met Anneken  Jacobse, die 13 juli 1623 een kind
Kuniertgen lieten dopen, en Cornelis Engelen, die als jongeman van De Kaag 10
november 1630 aan De Kaag met Lysbet Jansen, jongedochter van Amsterdam,
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trouwde. Waarschijnlijk was de eerste de schipper, die 19 oktober 1627 stroomop
langs Tiel kwam. Een Engel Cornelisse trouwde aan De Kaag 19 januari ltX53  met
Krijntie Theunisse uit De Kaag en een andere Engel Cornelisse ondertrouwde aan
De Kaag 1 februari 1653 met Maertie Hendericks uit Warmond;

Jacob Engelse, op de Rijn varend, die gehuwd was met Janneken Cornelisse, uit
welk huwelijk o.a. geboren werden Cornelis, gedoopt De Kaag 2Fi  december 1623,
en Kuniertge, gedoopt De Kaag 29 mei 1642;

Jan Engelen, de rivier afvarend langs Arnhem 0 november 1639 en 16 april 1648,
die 14 september 1636 aan De Kaag trouwde met Janneken Engelse, jongedochter
uit De Kaag;

Cornelis Engelse, die 4 februari 1646 trouwde met Maria Bogaerts, gedoopt aan
De Kaag 19 november 1623, dochter van de predikant ter plaatse Ds Johannes
Bogaert en diens vrouw Janneken Braems. Een Cornelis Engelen voer in 1678 op de
Waal;

Symon  Engelen of Engelse, die o.a. in 1658 en 1678 op de Waal en de Rijn voer
(no. l(j),  was waarschijnlijk degene die gehuwd was met Janneken Cornelisse, uit
welk huwelijk een kind Cornelis werd geboren, gedoopt aan De Kaag 12 augustus
1641. Wellicht was hij een zoon van Engel Symonsz.,  die als weduwnaar van Aegje
Jacobs 2fi april 1627 aan De Kaag trouwde met Leentje  Willeboorts,  geboortig van
De Kaag, en die in 1639 en 1645 op de Maas voer.

Crijn  Gerritse (21),  die ook reeds 28 juli 1639 voorkomt, stroomafvarend langs
Arnhem met een ventjager geladen met boekweit, was waarschijnlijk dezelfde die 8
januari 1634 aan De Kaag trouwde met Maritgen Cornelisse, jongedochter van De
Kaag (uit dit huwelijk Maria, ged. aan De Kaag 1 januari 1641). Enigen stammen
wellicht af van Crijn  Crijnsz., geboortig van De Kaag, die, geassisteerd met Crijn
Jansz.,  zijn vader, 9 april lfi99  te Leiden ondertrouwde met Kniertgen Pietersdr.,
eveneens geboortig van De Kaag, geassisteerd door haar zuster Huybertgen
Pietersdr.
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5. Zie W.J. Sangers,  De ontwikkeling mm  de Nederlandse Tuinbom  (tot hetpar  7930),  11152,  p. 77,
116123  en 131, aangevuld met een mededeling, vriendelijk gedaan door de heer S.C.H.
Leenheer te Rijnsburg.
6. Aangehaald door J.G. van Dillen, Aromen tot de geschiedenis uan  het bedrijfsleven en het gildewe-
zen uan  Amsterdam (R.G.P. 78), 11,  p.  497,  geciteerd door WJ. Sangers,  Gegeuens  betreffeendedeont-
wikkeling uan  de Nederlandse Tuinbmm tot hetpar  1800, 1953,  p. 92.  In het werk van Van Dillen is
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abusievelijk Haegh in plaats van Kaegh gelezen. Dr. I.H. van Eeghen was zo vriendelijk de
tekst te collationeren. “vuytte”  voor “uit de” komt ook in de tolrekeningen voor. Zie ook regen-
woordige  Staat, VI, p. 247.
7. Niet  zeker is, dat dit scheepstype zijn naam aan De Kaag heeft ontleend. Ook in Zweden, bij-
voorbeeld, bestond een binnenscheepje met sprietzeil Kag.
8. Veel scheepvaart naar Zaltbommel ging over Gouda, dat vreesde, dat het door de aanleg van
een vaart van Culemborg naar Zaltbommel veel van deze vaart zou verliezen (zie W.F.
Leemans,  Bijdragen en Mededelingen uan  Gelre  70, p. 90).
9. In de rekening van de tollenaar te Zaltbommel staat op 9 november 1658 Peter Crijsman uit
de Caegh met twee turfponten met turf vermeld, maar dit berust kennelijk op een vergissing;
eerder (26 augustus) is Jan Crijsman uit Zevenhuizen vermeld, waar de turfschippers vandaan
kwamen.
10. Al omstreeks 1540 voer een gardenier, die zijn bedrijf buiten de Hogewoerdse poort te Lei-
den had, met zijn boomkwekerijprodukten  naar Groningen en Friesland (N.W. Posthumus,
Btjdragen  en Mededeltngen  Historisch Genootschap 39, 1912, p. 37).
ll. Zie N.W. Posthumus, a.w., p. 13 e.v.
12. Zie W.F. Leemans,  De Grote Gelderse Tollen, p. 89 e.v. et passim.
13. Waarschijnlijk dezelfde als Tomas Tomasz.  de Haen,  die aan de Oude Vest woonde en te
Leiden 1.5 november 1656 als weduwnaar van Cathalijntgen Pieters  ondertrouwde met Geert-
gen Crijnen uit Bergsland  (Land van Berg), wonende aan de Hooglandse kerk (de naam Crijn
klinkt veeleer Hollands dan Bergs). Omstreeks 1620 woonde aan De Kaag Pieter Jacobsz.  de
Haen met zijn huisvrouw Aaltgen  Willeboorts.
14. Vgl. hiervoor en voor het volgende I.H. van Eeghen, Bijdragen en Mededelingen Gelre,  48
(1946), p. 90-100;  WJ. Sangers, De ontwikkeling uan  de Nederlandse Tumbouw,  p. 162.
15. Nog heden voorziet een bezemmakerij  in Hoender10  de grote steden van straatbezems.
16. Zie W.F. Leemans,  De Grote Gelderse Tollen, p. 22-32.
17. Tenzij  de één maal voorkomende naam Wolfaert,  een naam die aan De Kaag niet voorkomt,
moet worden gelezen als Willeboort.
18.Oud-archiefdergemeenteAlkemade,no. 117.De  heerA.G.vanderSteurwaszo  welwillend
mij deze en de hierna uit dit kohier te vermelden gegevens ter beschikking te stellen.
19. De naam Jeroen kwam overigens aan De Kaag niet voor. Te Leiden ondertrouwde 10 april
1640 Cors Crijnen, schipper te Sassenheim, met Trijntjen Jeroens,  geboortig van Katwijk aan
de Rijn en wonend bij de Visbrug  te Leiden.
20. Zie W.J.  Sangers, De ontwikkeling uan  de Nederlandse Tuinbouw, p. 123 e.v. en 164 ev.
21,  Zie C.B. Roos, Het Kerkdorp De Kaag (omstr. 1967),  p. 76.
22. Zie A.G. van der Steur in Gedenkboek uitgegeven tergelegenheid uan  het uijftiaarig  bestaan uan  de
Koninklijke Zeil- ,  Roei- en Motorsportvereniging DE KAAG”, 1960, p. 102-107.  De scheepsbouw,
die in het begin van de 18de eeuw in volle bloei in de bronnen wordt aangetroffen, moet ook in
de 17de eeuw bestaan hebben.
23. In het bekende handboek tot de economische en sociale geschiedenis van  Nederland tijdens
de Republiek van J.G. van Dillen Rijkdom en Regenten, 1970, b’JI’voorbeeld,  vindt men niets over
de Rijnhandel. Cf. W.F. Leemans,  De Grote Gelderse Tollen, p. 89-110.
24. De Kaag is nimmer een bestuurseenheid geweest; het behoorde onder het Gerecht van
Alkemade, later tot de gemeente Alkemade. Er was en is dus geen reden voor De Kaag om een
wapen te hebben.
2.5. Er waren ook een Jan Janssen Broeder uit Amsterdam, die o.a. F>  juli 1659 met een beyer
(boeier) stroomaf langs Arnhem voer met verschillende waren, en een Jan Broer van de Roer
(Ruhr).
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