
 

Bewonersgeschiedenis 

Bewoningsgeschiedenis van en verhalen over  
de schuitenwerf Botman 
Broekerhavenweg 172, 1611 CJ Broekerhaven 
 
 
 
Deze beschrijving is gebaseerd op een interview met Gerrit Botman aangevuld met 
informatie van Jan en Wim Botman. Het interview vond plaats op dinsdag 9 september 
2014. Een jaar later overleed Gerrit. 

 
 
De schuitenhelling begin jaren twintig. V.l.n.r. Jozef Botman (met pet), Willem Botman (bij de hond), 
werkman Cor Beemster, Brigitta Botman, Cornelia Botman, Klaas Tames, Catharina Botman-Botman en 
Willem Botman, Jo Hinke en Pieter Botman (zij trouwden in 1925). 

Foto Simon Botman. 
 

Familiegeschiedenis 
Simon Botman (1839-1919), 
overgrootvader van de laatste eigenaar 
Gerrit Botman, stichtte het bedrijf. Hij 
kocht een botterwerf op het 
buitendijkse land bij Broekerhaven.  
Hier werden Zuiderzeebotters 
gerepareerd.  Die houten vaartuigen 
waren vaak lek. 

Schuitenwerf Botman 

Schuitenwerf Botman 

 

 
Broekerhavenweg 172, 1611 CJ  
 



Op dat buitendijkse land bevonden zich meerdere dijkwoningen, die stonden half in de dijk 
en lagen dus wat hoger. Het huis met de botterwerf was lager gesitueerd. Dit had tot 
gevolg dat bij storm de benedenverdieping van de woning onderliep. Alle spullen moesten 
dan snel naar boven worden gebracht.  
De opvolger van Simon Botman, zijn zoon Willem (1866-1929) kocht in 1903 op een 
openbare verkoping een woonhuis met erf en opstallen aan de Broekerhavenweg (nu 
172). Hij betaalde hiervoor ƒ 850,-. Het woonhuis stond voor aan de weg. Daarachter was 
de werkplaats en daar weer achter de schuitenhelling, grenzend aan de 
Westerwortelsloot.  

Willem Botman was meestertimmerman. Op een 
kwitantie van 2 juni 1912  staat:  W.BOTMAN Mr. 
Timmerman IJzerschuitmakerij, rijwielhandel en 
herstelplaats voor rijwielen. De rijwielen waren 
gehuisvest op Broekerhavenweg B 170. Ook B 174 
en B 176 waren eigendom van de Firma Botman. 
De panden, genaamd klaver vier, op B 178, B 180, 
B 182 en B 184 waren al in 1924 aangekocht door 
bakker Rood.  
Willem overleed in 1929, zijn zoons Joost (1902-

1980) en Willem (1912-1990) zetten het bedrijf voort onder de naam Firma W. Botman en 
Zonen. 
Zij vergrootten de werkplaats in 1957. Naast de oude werkplaats werd een nieuw deel 
gezet, dat liep tot vlak aan de Westerwortelsloot. Simon, de broer van Willem en Joost, 
was architect. Hij deed het tekenwerk voor het bedrijf. 
De achterste en voorste panden zijn gesloopt en er 
volgde nieuwbouw op B 178. Een oud tussendeel 
werd gehandhaafd en verbouwd en is nu nog 
zichtbaar. 
In 1967 stopte Joost, het bedrijf werd gekocht door 
zijn broer Willem. Diens zoon Wim (1938) werkte 
mee vanaf zijn 16e  tot zijn 29e. Omdat hij uitviel, 
kwam zoon Gerrit (1947), die automonteur was, in 
1968 in het bedrijf. In 1975 nam hij de zaak over van 
zijn vader. 
Gerrit Botman is getrouwd met Christien Buyse, zij 
wonen in het woonhuis.  
 
De schuitenbouw 
Met een zekere trots laat Gerrit in september 2014 de werkplaatsen 
zien. In het meest recente gedeelte ligt een nieuwe Streeker schuit te 
pronken. In de sloot drijven meerdere boten, allemaal gemaakt door 

Gerrit. 
In het oudste 
gedeelte, dat direct 
achter het woonhuis 
ligt, zijn de oude 
balken te herkennen. 
Ook de vloer laat duidelijke sporen van 
vroeger tijd zien. Er ligt en hangt veel oud 
gereedschap. Gerrit vertelt: ‘Er is hier nog 



gereedschap uit de tijd van mijn overgrootvader Simon Botman.’ 
Uit enkele dozen diept hij rekeningenboeken op, onder meer met de jaartallen 1908 en 
1909. Op iedere pagina een lange rij uitgevoerde werkzaamheden met de kosten erachter. 
De naam van de opdrachtgever staat erboven, meestal is er een spreekwoordelijke streep 
door de rekening gehaald. Soms is er maar een deel afbetaald en ontbreekt de streep.  

 

Gerrit laat nog meer papierwerk zien, waaronder een nooit uitgebrachte folder 

van het bedrijf, en ook veel oude foto’s. 

Aan de wand hangn naamplaten die op de schuiten werden 
bevestigd. Allerlei bekende namen zijn hier te lezen: Mantel, 
Breg, Boon, De Wit, et cetera. 
‘Natuurlijk maakte mijn overgrootvader houten schuiten. Maar 
al in 1902 begon men met de ijzeren schuitenbouw. De jaren 
twintig waren groeijaren, in die tijd kwam er een grote 
werkplaats bij. In 1935 werd de eerste rondvaartboot gemaakt. 
Door de crisis en de oorlogstijd minderde de productie van 
schuiten. In 1948 begon het werk weer aan te trekken en in de 
jaren vijftig werkte hier zelfs een man of zes. 1955 was een 
topjaar, toen werden er in één jaar tachtig schuiten gemaakt. 
In 1953 was er een feestje omdat er in zes maanden tijd vijftig 
Albin-motoren waren afgenomen.’  

 
Foto invoegen moters (lister) 
Het bedrijf was in die tijd de grootste afnemer van deze uit Zweden afkomstige motoren in 
Noordwest Europa.  
In de jaren zestig begon de verkaveling van het Geestmerambacht. De schuiten waren daar 
overbodig en werden verkocht aan tuinders uit de Streek.  
‘Zeker veertig tot vijftig schuiten kwamen uit de Langedijk hiernaartoe. Er werd dan 
gezegd: hij vaart met een Langedijker. Onze laatste schuit bouwden we in 1962 voor Jan 
Baas-Werkman. Intussen maakten we ook al veel jachten en vletten.’ 
Gerrit toont een fraaie foto van een rondspanvlet. ‘Architectenbureau Gillissen ontwierp 
deze vlet en wij maakten het onder hun toezicht. Deze vlet kon hier net aan uit, we 
moesten toen wel een stuk uit de gevel halen.’ 
Er werden nog meer boten gebouwd, onder meer een rondvaartboot die per trein naar de 
Bodensee werd  vervoerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tientallen jaren heeft er een tankstation gestaan op het erf met de merken Caltex, 
Chrevron en Texaco. De hele buurt kwam hier om petroleum. Het tankstation is gesaneerd 
in jaren negentig.  



Heel belangrijk was ook de verkoop van de Agria tuinbouwmachines. Jaarlijks toonde de 
firma Botman alle modellen in een stand op de Westfriese Flora. Begin jaren zestig werd er 
tijdens meerdere shows voor ruim 1 miljoen gulden omgezet aan 
tweewielertuinbouwmachines. 
In de jaren tachtig kwam er meer reuring in de polder. Er was een vaarduiker aangelegd, 
waardoor het mogelijk werd om een rondje te varen in de Streek. De meeste schuiten 
waren echter verkocht. In 1989 bouwde Gerrit een nieuwe schuit. ‘Ik bekeek een foto van 
een oude schuit, lette op de lengte en de breedte en tekende hem zo na.’  De schuit zette 
hij buiten. Een passant zei: ‘Die moet varen! Zet er een motor in, dan koop ik hem.’ Dat 
betekende de herstart van de schuitenbouw. ‘Ik heb er dertig gebouwd.’  
Ook maakte Gerrit veel andere boten, zoals open boten waar een kleinere motor in kon – 
‘die waren zes meter lang, ik maakte er één in een week’ - en sloepen (waaronder 25 
zeilsloepen voor jeugdgroepen van de Scouting in Amsterdam en Leiden). In 2013 bouwde 
hij zijn laatste schuit voor Adriaan Dekker. De polderschuit die in de werkplaats ligt, 
verhuurt hij aan groepen. 
 
Streeker schuit 
Wat is een schuit? ‘Je praat van een schuit als de lengte 
vier keer de breedte is. Ik maakte de verlengde 17 voet. 
Een voet is 30 centimeter, je meet vanuit de bodem, dus 
de lengte wordt dan 5.10 meter. Ik maakte hem altijd iets 
langer. Belangrijk is dat alle lijnen vloeien. De lopende lijn 
moet erin. Kijk eens naar een eend, kijk hoe dat achterend 
gaat, dat is de ideale vorm. De natuur kent geen rechte 
lijnen.’  

Wat zijn de kenmerken van een Streeker schuit? ‘Die 
herken je aan de boezel,’ zegt Gerrit, ‘dat is het 
opstaande kantje. In Langedijk hebben ze geen 
opstaande kant. Dat is een heel ander vaargebied, 
daar is alles veen met weinig water in de sloten. Ze 
konden veel minder laden dan in de Streek, want ze 
konden niet dieper varen. Een Streeker schuit heeft 
een ronde, bolle kop aan de voorkant, een 
Langedijker schuit heeft een punt. De polder Het 

Grootslag heeft een sterk wisselende diepte, in de sloten zijn hier en daar zandbanken. Als 
je lading had en snel voer en je ging over zo’n zandbank heen zou je zo onderduiken. 
Vandaar de bolle kop.’ 
Ook opvallend aan de Streeker schuit is de rode rand. ‘Dat is het kenmerk voor het laden 
en het is belangrijk voor de zichtbaarheid. Een tegenligger ziet dat je diep ligt en mindert 
dan vaart. Bij katholieke tuinders was de rand brandweerrood of signaalrood. De niet-
katholieken spraken wel van ‘paaps rood’. Dat bliefden de Enkhuizen zaadboeren niet. Zij 
wilden een oranje rand, misschien vanwege hun liefde voor het koningshuis. Tuinders van 
de ‘zware kerk’ kozen voor een donkerbruine rand.’ 
 
Gerrits broer Wim Botman vertelt later: ‘De 
Botmanschuiten ken je er altijd uit. Natuurlijk aan het 
naamplaatje op de voorsteven, maar ook omdat ze strak en 
recht zijn. De ijzeren schuiten werden geklonken met 
nagels. Dat deed je met drie man: de eerste stopte de 
nagels erin, de tweede klonk de nagels met een luchthamer 
en de derde man zat in de schuit en hield de nagels tegen 



met een zwaar stuk ijzer. Het maakte natuurlijk veel lawaai. Ik deed altijd een propje natte 
watten in mijn oor. Later werd er elektrisch gelast: een grote verbetering!’ 
 
 
 
Missieboot 
Johannes Jozef Botman (frater Felix)was de derde zoon in het gezin Botman. Hij ging ‘op 
studie’ maar maakte zijn priesterstudie niet af. Als missionaris van de congregatie van de 
Heilige Familie vertrok hij in 1931 naar Oost-Borneo. Frater Felix was timmerman van 
beroep, hij bouwde kerken, scholen en huizen. 
In 1955 kwam bij de Firma W. Botman & Zonen de opdracht binnen voor de bouw van een 
luxe boot voor de missie in Oost-Borneo. De naam van de boot werd Theresia.  
 
De overhaal  
In 1923 werd in Broekerhaven een overhaal gebouwd, die tot circa 1970 dienst deed. Deze 
schepenlift bracht ontelbare bloemkool- en aardappelschuiten van de polder naar de 
haven over. Het hoogteverschil bedraagt drie meter, de tuindersschuiten werden met 
deze scheepslift omhoog gebracht waarna hun producten overgeladen werden op de 
grotere schepen die onder meer naar Amsterdam voeren. Op de terugweg namen die 
bijvoorbeeld paardenmest, bouwmaterialen en zout mee. Ook voor de firma Botman was 
de overhaal belangrijk. ‘We hadden het onderhoud en dat was natuurlijk ons eigen belang. 
Mensen die eroverheen voeren, waren ook bij ons klant. En voor het afvoeren van onze 
boten was de overhaal noodzakelijk.’ 
In de jaren zestig raakte de overhaal defect. Er waren drie belanghebbende partijen: de 
firma Botman, Andries Mantel van het binnenvaartschip de Stella Maris en Spyer en van 
der Vijver, inmakerij in Grootebroek. Er is toen ƒ 15.000,- uitgegeven voor het herstel. 
Later ging steeds meer vervoer over de weg en raakte de overhaal in verval. In 1993 werd 
een moderne uitvoering van het oude type overhaal weer in gebruik genomen. Die doet 
nu dienst voor de pleziervaart. 
 
Bekende medewerkers 
In de jaren vijftig kwam Jan Jongert uit Enkhuizen in het bedrijf werken. Hij was toen 
achttien jaar, een uitstekende schaatser en een sportman. ‘Zijn eerste bootje heeft hij hier 
gemaakt. Hij vond het interessant werk. In 1955 kocht hij een werfje in Opperdoes.’ Jan 
was de oprichter van de bekend jachtwerf Jongert in Medemblik. 
Gerrit Botman kwam in 1968 bij zijn vader werken, hij leerde het vak van Coen Fluiter. 
‘Coen was een vakman. Ik heb wel wat van hem opgestoken, maar ik had al behoorlijk wat 
inzicht in het maken van een schuit. Al op het Werenfridus zei de tekenleraar nadat hij een 
tekening van mij zag: “Daar moet je je vak van maken.” En dat heb ik gedaan, van 1968 tot 
2013 aan toe.’ 
 
Gerrit Botman overleed op 31 augustus 2015. Zijn laatste vaart was op zaterdag 5 
september 2015 toen hij in zijn eigen Streeker schuit vanaf zijn huis naar de St. 
Martinuskerk in Bovenkarspel werd vervoerd. Vandaaruit werd hij begraven op het 
naastgelegen kerkhof. 
 
 
 
 



 
In dit uittreksel van de Kamer van Koophandel uit 1930 worden de vele activiteiten opgesomd. 
 


