
© KouweDrukte234_RobVoskuijl_pag11ev 

De Geschiedenis van de Merentochten - I 
 

 Vorig jaar in december fietste ik op de Nieuwe Rijn in het centrum van Leiden, toen mijn oog op 

een kleine etalage viel met oude schaatsattributen. Er bleken echt bijzondere spullen te liggen zoals 

allerlei oude modellen schaatsen, antiquarische boeken, stempelkaarten, oude routebeschrijvingen en 

medailles van Merentochten. Het telefoonnummer dat er bij lag bracht mij in contact met Aad van den 

Ouweelen, een fervente (ex)schaatser en verzamelaar van vrijwel alles wat met ijsvermaak te maken 

heeft. Er ging een wereld voor mij open. Aad is een hartelijke man die graag en met veel kennis van 

zaken vertelt over zijn rijke verzameling. Zo kwam ik er bovendien achter dat er een vereniging van 

verzamelaars bestaat, De Poolster, die haar leden sinds 1996 informeert via het blad de Kouwe Drukte 

(!). Ik ben natuurlijk onmiddellijk lid geworden.  

Aad is ook door het verzamelen een gedegen amateurhistoricus geworden, die met zijn minutieuze 

speurtochten in archieven en oude kranten heel veel over de geschiedenis van het schaatsen heeft 

opgediept. Daar begon hij mee in de jaren negentig naar de rol van uitspanningen zoals ’s Molenaarsbrug 

bij Alphen aan de Rijn, die al ver voor het bestaan van ijsclubs wedstrijden organiseerden en zorgden 

voor geveegde banen op de Rijn. In 

Warmond gebeurde dat ook, zoals te zien is 

in deze advertentie van kastelein Papôt uit 

1854. Ik zou er wel een jaargang van onze 

eigen Kouwe Drukte mee kunnen vullen, 

maar laat ik beginnen met de geschiedenis 

van de Merentochten. 

 

 Iedere Warmonder kent de legendarische Meren- en Molentochten, als het niet uit eigen ervaring 

is, dan op zijn minst uit de verhalen. De eerste Merentocht werd gehouden op 23 december 1938. De 

aanzet is nauw verbonden met de Ter Aarse IJsclub en met de Zuid-Hollandsche IJsvereeniging, de 

voorloper van het huidige District Zuid-Holland. De ZHIJ werd op 11 februari 1891 opgericht, een maand 

later dan onze eigen WIJC. Het doel was in eerste 

instantie om te zorgen voor geveegde, veilige en vrije 

ijsbanen in en om Den Haag en vooral om ijsvermaak 

in de hele provincie te bevorderen. Vrijwel direct begon 

de ZHIJ ook om zoveel mogelijk ijsclubs te verenigen 

om te kunnen zorgen voor goede onderlinge ijswegen, 

zodat je grotere tochten kon maken door de hele 

provincie. Zij pakte dat energiek aan en liet ook mooie 

ijskaarten drukken waarmee je als schaatser op pad 

kon.  

In 1895 waren er al drieëntwintig clubs aangesloten. 

Het aantal leden en aangesloten verenigingen varieerde een beetje, afhankelijk van de strengheid van de 

winters, maar nam over de jaren gestaag toe. Vanaf 1900 kwam de naam van Warmond in beeld. Eind 

jaren twintig was er een goede band tussen de ZHIJ en de WIJC, toen bestuurslid van de WIJC en zoon 

van burgemeester Schölvinck tevens in het bestuur van de ZHIJ zat. Vanwege een fikse interne ruzie 

maakte de WIJC zich in 1934 helemaal los 

van de ZHIJ, maar dat is later gelukkig 

allemaal weer goed gekomen. 

 

Uiteraard organiseerde de ZHIJ ook tochten. 

Een van de eerste was bijvoorbeeld een 

feesttocht in 1893, waarbij vijfentwintig leden 

van de ZHIJ naar Noordwijk reden, over een 

baan vrijgemaakt door dertig (!) baanvegers. 

In 1914 was er ook zo’n feesttocht naar 

Warmond. Verder over De Kaag kon die dag 

niet, omdat de vaargeul “met geweld” 

opengehouden werd.  

Bij Paviljoen de Leede in Warmond in 1929 
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En als je na de koek en zopie geen zin meer had om terug te schaatsen kon je ook met de trein 

vanuit Warmond terug. Warmond werd een geliefd schaatsdoel. Er werden ook veel langere 

tochten georganiseerd vanuit Den Haag in alle richtingen. Of in ieder geval bedacht, zoals een 135 

km tocht, die onder andere langs De Kaag en Warmond zou voeren, maar helaas nooit is verreden. 

In latere jaren organiseerde de ZHIJ regelmatig tochten naar of door Warmond, zoals de sterrit in 

1929. Voor het jubileum van 1933 was een soortgelijke tocht aangekondigd, maar, een beetje 

naïef, was de datum ruim van tevoren vastgelegd op 20 december, de dag waarop de dooi inviel. 

Pas in de winter van 1938 was er weer sprake van een serieuze mogelijkheid om die rit toch nog te 

maken. In het rijtje aangekondigde tochten stond er één vanuit Warmond (met een traject van een 

Molentocht) en één vanuit Ter Aar. De tochten werden officieel afgelast, omdat een sneeuwjacht ’s 

nachts het traject bijna onbegaanbaar had gemaakt. De vijftien schaatsers die zich onder die barre 

omstandigheden toch waagden aan een ingekorte tocht vanuit Ter Aar, worden nu beschouwd als 

de deelnemers aan de allereerste Merentocht. Eén van de deelnemers was de burgemeester van 

Ter Aar, B.J. Hogenboom. 

 

In het waterrijke Ter Aar wordt waarschijnlijk al eeuwenlang actief geschaatst. In het begin van de 

twintigste eeuw waren er vijf schaatsclubs, verdeeld over de verschillende dorpskernen en vaak 

ook verbonden aan een café. Er werd in die tijd in Ter Aar veel gedaan om overal ijsbanen goed te 

onderhouden en wedstrijden te organiseren. De huidige ijsclub van Ter Aar vond zijn oorsprong in 

de samensmelting  van “Door Vriendschap Saamverbonden” en de ijsclub “Werkverschaffing” in 

1932. Een jaar later al sloot de nieuwe vereniging zich aan bij de ZHIJ. Onmiddellijk kwam de ZHIJ 

met plannen om wedstrijden te organiseren op de mooie banen in Ter Aar en met suggesties om 

toertochten te organiseren. Dat viel in goede aarde bij de ijsclub, die dat als een mooie propaganda 

zag. Plannen voor grote rondritten waren er al in 1936 en 1937. De grote motor achter die 

initiatieven was vooral bestuurslid C. Snijders, die voordat hij veldwachter werd in Ter Aar, 

datzelfde beroep had uitgeoefend in Marken, waar hij de duizenden tochtrijders had gezien op de 

Gouwzee en bij Marken, Volendam en Monnickendam. Het was ook niet onbelangrijk dat de 

burgemeester een fervent schaatser was. Met de stimulerende rol van de ZHIJ, een enthousiast 

bestuur en een schaatsminnende burgemeester was de toekomst van de Merentochten verzekerd. 

In 1940, vlak vóór de oorlog, konden er al twee Merentochten georganiseerd worden en in 

december van dat jaar werd het Merendistrict officieel opgericht, als afdeling van de ZHIJ. Het 

Merendistrict bestreek ruwweg het gebied tussen De Kaag, de Woerdensche Verlaat en de Rijn. 

 

De tochten van 1940 waren direct een succes. Bij de tweede tocht op 17 februari waren er zo’n 

3000 deelnemers. Van buiten Leiden kwamen de meesten met de trein. Na inschrijving bij café 

rest. Zomerzorg op de Steenstraat ging het dan per bomvolle gele tram naar de Haarlemmerstraat 

en vandaar te voet naar de driegatenbrug aan de Zijl, waar de start was. Het jaar daarop was het 

opnieuw raak. Het net opgerichte Merendistrict kon de organisatie nauwelijks aan, er was nog 

vrijwel niets geregeld aan stempelkaarten, routebeschrijvingen, controleposten en dergelijke. Het 

centrale meldpunt voor de ijscondities was telefoonnr. 9 in Langeraar, waar Snijders in zijn eentje 

alle informatie verwerkte.  

Maar toen het ijs en de sneeuw in het voorjaar eenmaal gesmolten 

waren, kon men constateren dat alles wonderwel verlopen was, mede 

door de inzet en het improvisatietalent van de ijsclubs. De winter van 

1942 was nog mooier met een groot aantal tochten tussen de 40 en 

130 km in januari. Er stond zelfs één wedstrijd van 130 km op het 

programma, maar of die echt verreden is, vermeldt de historie niet.  

 

Direct na de oorlog in 1946/1947 was er opnieuw een strenge winter. 

Voor Kerst was er al een Molentocht van 50 km, zwaar vanwege het 

hobbelige ijs en de harde wind. Tot halverwege februari werden er 

die winter een groot aantal tochten georganiseerd, met duizenden 

deelnemers uit het hele land en waar de schaatswegen zelfs met 

ANWB bordjes werden aangegeven. Het bestuur van het Meren-

district had zijn reputatie gevestigd met de energieke en uitstekende 
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organisatie. Getuige de indrukwekkende en bonte verzameling van medailles van Aad van den 

Ouweelen, zouden de Molen- en Merentochten in Zuid-Holland onverminderd populair blijven.  

Hoe die zich ontwikkelden, hoe de organisatie veranderde en hoe de toekomst eruit zal zien, komt 

aan bod in een volgende aflevering. 

 

Rob Voskuyl  

 


