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Schiltach
Reis met uw KONUS-gastenkaart
gratis door het Zwarte Woud – natuurlijk
ook in het Kinzigdal! Vraag uw gastheer
of uw Tourist-Information.
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Station 10

Hartelijk welkom op het
Vlotterspad Kinzigdal !
Beleef het vlotterspad op het
landschappelijk bijzonder
attractieve gedeelte tussen
Lossburg en Alpirsbach en
de reis van Johann Staiger,
een vlotter uit de 19e eeuw,
op het tweede gedeelte
tussen Alpirsbach en Wolfach.
Dit traject kan ook worden
opgedeeld in een willekeurig
aantal losse etappes. De uitstekende
spoorverbinding maakt dat mogelijk.
Op het hele vlotterspad krijgt u veelzijdige informatie over de vlotterij.

Johann Staiger vertelt uit zijn bewogen leven als vlotter:
“Opstappen, dames en heren! Ik neem jullie mee naar Wolfach met

het vlot op de Kinzig als het je blieft. En als jullie me in het café een

goed glas wijn spenderen, dan vertel ik jullie onderweg ook het één en ander.

Onder ons gezegd: de waard van de ‘Krone’, de schipper van wie dit vlot is, hoeft

daarvan niets te weten! Maar pardon, ik heb mijn persoontje nog helemaal niet

voorgesteld. Ik ben Johann Staiger, geboren 1810, in het jaar dat mijn geboortestad
Schiltach van het koninkrijk naar het groothertogdom Baden ging. Ik ben met

mijn vijfenveertig jaren de leider hier op het vlot en daarenboven de bestuurder.

Ik sta vooraan en stuur. Daar heeft men kracht en handigheid voor nodig en vooral
ervaring en van dat alles heb ik genoeg.

Over het vlotten op de Kinzig en de houthandel, daar kan ik jullie heel wat van

vertellen. Nu dan: maak het jullie gemakkelijk op die stapel planken daar achter me
– en daar gaan we! En niet vergeten: naar het café gaan voor mijn glas wijn!”

Gedetailleerde informatie over de bereikbaarheid met bus, trein of auto
vindt u op www.floesserpfad.de.

Vlotterspad voor iedereen
Het vlotterspad tussen Halbmeil en Wolfach is begaanbaar met rollator,
rolstoel en kinderwagen. Voor de transfer terug reist u het beste met de
Kinzigtalbahn die met rollator, rolstoel en kinderwagen probleemloos
gebruikt kan worden.
Meer informatie voor bezoekers met rollator, rolstoel of kinderwagen vindt
u op www.floesserpfad.de/barrierefrei.

Geo-caching
Langs het vlotterspad tussen Lossburg en Wolfach wachten in totaal
vier GPS-raadselschatten erop, door klein en groot te worden gevonden, in
Wolfach zelfs door bezoekers met rollator, rolstoel of kinderwagen!
Voor ieder opgelost raadsel ontvangt men een stempel op de vlotterraadselkaart en natuurlijk wacht een kleine prijs op de succesvolle
schatzoekers!
Geocaching is op dit moment alleen
beschikbaar in het Duits. Kijk op de website
www.floesserpfad.de/geocaching of
inmiddels meer talen toegevoegd zijn.
GPS-leenapparaten zijn verkrijgbaar bij de
Tourist-Informations in Lossburg, Schiltach
en Wolfach.
Let op: geocaching is alleen beschikbaar
in het Duits en Engels.

Vlotterij in Wolfach
(Eduard Trautwein)

“Nu in het zomer-

halfjaar verdien ik mijn brood
als vlotter zoals jullie zien,

maar in de winter als hout-

hakker. Daar worden dan de
bomen geveld en gereedge-

maakt en naar de verzamelplaatsen langs de Kinzig en
haar zijrivieren gebracht.

Zwaar en gevaarlijk werk is

dat op de steile berghellingen,
dat kan ik jullie vertellen!

Maar leuk is het toch. Men

laat de boomstammen in de
verijsde houtglijbanen naar
het dal razen. Zo snel dat je
het nauwelijks kunt zien.
Bos is er gelukkig nog

steeds genoeg in het hogere
Kinzigdal. Hier is het niet zo
erg als elders in het Zwarte

Woud waar de bergen al lang
kaalgeslagen zijn omdat de
steden zoveel hout nodig
hebben.

Straatsburg bijvoorbeeld,

dat is een stad die het bou-

whout en brandhout uit het
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Het Kinzigdal in het
“houten tijdperk”

Schipperscoöperaties
en schippers

Met 92 km lengte en talrijke zijrivieren bezit
de Kinzig het grootste stroomgebied van alle
rivieren in het Zwarte Woud (1422 km2). Als
enige rivier stroomt hij door het gebergte
geheel van oost naar west. Van zijn oorsprong
bij Lossburg op 680 m hoogte valt hij tot zijn
monding in de Rijn bij Kehl met een aanzienlijke 550 m.
Zijn vertakte waternet vormt het landschap
tot een “Zwarte Wouddal” met hoge bergtoppen en diep ingesneden dalen, waarvan de
vegetatie grotendeels uit bos bestaat.
Deze bossen raakten al in middeleeuwen
in het vizier van de steden langs de Rijn die
aangewezen waren op hout in al zijn vormen:
als bouwhout voor vakwerken en dakstoelen,
als houtmateriaal voor handwerkslieden, als
brandhout en houtskool voor het opwekken
van warmte en energie.
De sterk groeiende, maar in houtarme omgevingen gelegen steden hadden steeds honger
naar hout. Reeds in de 14e eeuw kwamen
houtopkopers uit Straatsburg naar het verre
hogere Kinzigdal om zich daar van de houtvoorraad te verzekeren. De betekenis van
hout was zo centraal dat men de tijd voor
1800 ook “houten tijdperk” noemt.

“Tegenwoordig mogen ook
de bosarbeiders voor eigen
rekening vlotten. Maar

vroeger, toen ik bij mijn vader
in de leer was, waren het

alleen de schippers die vlotten
mochten laten varen. Die

hadden daarvoor het privilege
en die hadden de vlotterij in
vaste handen.

Velen van hen waren van huis
uit waard. In schipperscoöperaties waren ze verenigd –

en daar woonde het geld. Is
tegenwoordig ook niet veel
anders. Geld zoekt geld. En

mensen als wij, wij vlotters die
in dagloon het hout gereedmaken en het vlot bouwen

en het tegen een vast loon op

het water naar de bestemmng
brengen. Mensen als wij moeten zien hoe ze rondkomen.
En omdat de schippers hun

ploeg voor de volgende vlotvaart in een café plachten

samen te stellen – vanzelf-

sprekend in dat van hunzelf

Kinzigdal gewoon verslindt.

De oudste kaart van de Bovenrijn met het Kinzigdal
(Martin Waldseemüller, 1513)

als ze er één hadden – moest

onze bomen nodig. De trotse

Straatsburg in de late middeleeuwen
(Schedel’sche Weltchronik, 1493)

het café dragen om het te

Zelfs de Hollanders hebben

dennen uit het Zwarte Woud

men eerst nog geld naar
verdienen.

varen als masten op Hollandse

Niet dat ik wat tegen een

– zo ver kom ik mijn leven

het nog, mijn glas wijn!”

zeilboten over de wereldzeeën
lang niet.”

Bosarbeiders (voor 1917)

mooi café heb – jullie weten

“Sammel-Isaac“, een Schiltachse
vlotter (rond 1885)

Reeds in de middeleeuwen verleenden landsheren het recht van houthandel aan enkele
van hun onderdanen. Ze noemden zich schippers waarmee ze tot uitdrukking brachten,
hoe ze het probleem van het houttransport
oplosten: door het gebruik van de rivieren, de
natuurlijke weg naar de Rijn.
Zo'n transport had een goede organisatie
en veel kapitaal nodig: de wateren moesten
geruimd, plassen en stuwen aangelegd – en
vaak gerepareerd worden! Dit was door één
enkele persoon niet te bewerkstelligen, zodat
“schipperscoöperaties” gevormd werden.
Hun zetels in het Kinzigdal waren Wolfach en
Schiltach. In 1544 zegt men: “Het volk bij de
Kinzig voedt zich met het hout dat ze naar
Straatsburg vlotten en groot geld veroveren”.
In 1766 waren in het Württembergse Kinzigdal 20 schippers toegelaten, 12 in Schiltach,
zes in Alpirsbach en twee in Lehengericht.
De heerlijkheid Fürstenberg stond 20
bewoners uit Wolfach de houthandel toe,
zodat deze kleine regio een aanzienlijk aantal
houthandelaars had.
Ze waren meestal kooplieden of caféhouders,
voor wie de houthandel een extra, maar risicorijke onderneming was. Een schipper diende
een kapitaal te bezitten van 300.000 talers:
100.000 in het bos, 100.000 op het water en
100.000 in de zak – voor het geval dat!
De Wolfachse schipper Roman Armbruster
en zijn vlotters (1887)
“Het houtvlotten bij Wolfach” (onbek. schilder, rond 1823)

“Toen ik een nog

een knaap was, bestond er

voor mij geen betere gelegenheid, goed geld te verdienen

dan wanneer in de Kinzig los
hout gevlot werd: gekloofde boomstukken die voor

brandhout bestemd waren,
laat men met de stroom

meezwemmen en vist ze op

de plaats van bestemming er
weer uit.

Het is heel wat voor een kind,
van 's morgens tot 's avonds

behoorlijk grote stukken hout
van de stapelplaats naar de
oever te brengen en in het

water te gooien. Elk deel heeft
zijn gewicht.

's Avonds na zo'n dag deed
elke spier pijn. Zo wist ik

hoeveel men er van heeft!

Maar trots was ik als ik mijn
munten op kon strijken!

Ik moest ze weliswaar aan

mijn moeder afgeven, maar
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Hoe de Kinzig
“van hout” werd

Het vlot van vlotdelen
uit het Zwarte Woud

Straatsburg stuurde in het jaar 1398 timmerlieden naar Schramberg, naar het dal van de
Schiltach om bos te kopen en brandhout te
maken. Maar hoe kon de houtmassa getransporteerd worden over 120 kilometer? Voor
wagens waren de wegen te slecht, de afstand
te groot.
De oplossing was de voorbijstromende rivier:
Hij mondt in de Kinzig, die in de Rijn, vanwaar
wederom Straatsburg te bereiken is. Zo
bestond een waterweg die de onderneming
mogelijk maakte.
Het laten drijven (driften) was voor hout de
eenvoudigste wijze van transport: blokken
en brandhout werden in het water geworpen
en dreven met duizenden stroomafwaarts,
begeleid door houtknechten die met
stokken gevaarlijke ophopingen ophieven.
De “wildvlotterij” vindt plaats in het voorjaar
als het water hoog is en goed draagt.
Bij de door Straatsburg georganiseerde driften
dreven jaarlijks tot 8.000 vaam hout de Kinzig
af. Zo voorzagen zich ook de ijzersmelterijen
in Schiltach en Wolfach, de verfmolen in
Alpirsbach en de ijzerfabriek in Hausach.

Nog 1860 dreven 11.000 vaam (30.000 m3) per
drift naar de Rijn. Dit kwam overeen met een
kreuzer gekregen omdat ik zo
houten muur van 30 km lengte en één meter
vlijtig het gekloofde hout naar
hoogte die de Kinzig “van hout” liet worden!
toch. Eén keer heb ik een extra

de Kinzig getransporteerd had.
En toen geloofde ik dat ik die
heimelijk opzij kon leggen.

Maar mijn moeder heeft er
lucht van gekregen. Wat er

toen aan de hand was – nu,
dat vertel ik liever niet.”

Vlothout-vlotterij

Vlotters brengen drifthout naar de beek;
daarachter de stuwdam (rond 1865).
Driftbedrijf: het drijvende hout wordt geborgen
en gestapeld (rond 1720)

“Zien jullie die rots die daar

vooraan in de rivier reikt? Dat
is de Hangende steen. Een

vlot langs zo'n nauw punt te
sturen, dat is een kunst op

zich. Daar heeft men een goed
oog en een fijn gevoel voor

nodig – en natuurlijk een vlot
dat meewerkt.

Geen angst, ik beheers mijn

ambacht, en ons vlot is goed
gebouwd, naar oudvaders

aard. Het belangrijkste om het
vlot op de smalle rivieren en

beken vol bochten te kunnen
sturen zijn de beweeglijke

verbindingen tussen de losse

delen van het vlot. Alleen door
deze beweeglijkheid komt het

vlot door de nauwe krommingen. Ik stuur het voorste deel
van het vlot en de achterste
volgen zijn baan.

Het vlot wordt dan ook zo

gebouwd dat de dunste uitein-

Een grote dennenboom heet in het Zwarte
Woud nog steeds “Holländer”: Bomen van
deze klasse (minimumafmetingen: 18 m lang,
aan het dunne uiteinde 48 cm dik ) werden
getransporteerd tot in Nederland, waar ze
bij steden-, haven en scheepsbouw begeerd
waren.
Zulke reuzen konden niet worden gedrift. Ze
werden verbonden tot “vlotdelen” en gestuurd
door vlotters. Voegde men 20 tot 35 van deze
delen aan elkaar, ontstonden gevaartes tot
450 m lengte. Dit was een nieuwe, reusachtige
capaciteit en zo gold het vlot uit vlotdelen
als de grootste ontwikkelingsprestatie van de
vlotters uit het Zwarte Woud.
Daarvoor was veel kennis nodig van het
gedrag van een houtmassa. Voor het samenvoegen van de stammen nam men zelfgedraaide,
flexibele houten touwen, zgn. tenen banden.
Aan de spits kwamen kortere vlotdelen, naar
het midden toe bredere en dikkere, wat het
vlot stabiliteit gaf. De tenen banden maakten
het zo elastisch dat hij veilig door bochten en
stuwen te brengen was.

Economisch en ecologisch was een vlot
hoogefficiënt: transportmiddel en handelshet vlotdeel vooraan naast
goed in één, dat men op de bestemmng uit
elkaar liggen. Daardoor is de
elkaar nam en waarvan men alle delen verspits van het volgende vlotdeel
kocht. Eenmaal op het water was voor het
smaller dan het einde van
hout geen ander transportmiddel meer nodig;
het voorafgaande. Zo blijft
de bewegingsenergie leverde de stromende
het vlot niet aan de oever
rivier – gratis!
den van de boomstammen in

hangen. Maar daarover vertel
ik jullie later meer. Nu heb ik

mijn aandacht nodig voor de
nauwe bocht!”

Het vlotten van hout in het
Zwarte Woud
(Karl Roux, 1868)

Vlotbouw in het Schiltachse
“Harzwägle”

Tip: De “hangende steen”, een geregistreerd
natuurmonument, wordt als “Wagodensten”
al rond 1100 genoemd als grenspunt van het
klooster Alpirsbach.

“Zo, de gevaarlijke

bocht is gelukt! Nu kunnen jullie je het weer onbekommerd

gemakkelijk maken op de stapels planken. Maar blijf bij de

vaten vandaan die we hebben

geladen! Niet dat jullie denken
dat het bier is! Kobalt is het

uit de mijnen hier in de omgeving. De kobalt heeft een reis
tot Holland voor zich.

Kobaltblau – zegt dat jullie

wat? En Delft? De waard van
de "Krone", de schipper van
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Vrachtgoed – wat de vlotten
transporteerden ?

Op de inbind- en
spanplaats

Toen in 1483 de oude graaf van Fürstenberg
uitgenodigd werd voor een ridderspel naar
Offenburg, diende hij “per water komen”: per
vlot. Op deze manier voeren vaak reizigers de
Kinzig stroomafwaarts.
De vlotten droegen ook producten die zo
als “vrachtgoed” op een gunstigste manier
dalafwaarts gingen. zware eiken voor de
huis- en brugbouw, zaagwaren zoals balken,
planken, staken en stokken. Handwerkslieden
leverden spaken, stelen, duigen, banden en
dakspanen waarvan zich het afzetgebied
door het riviertransport duidelijke vergrootte.

In de dennenbossen werd hars gewonnen
wie dit vlot is, versiert zijn huis
dat in harsziederijen, zwartselhutten en
met de blauwe Delftse tegels
teerovens werd verwerkt. In vaten verpakt
Zo komt de kobalt weer terug
kwamen hun producten (hars, terpentine,
naar het Zwarte Woud, zegt
zwartsel, teer) eveneens per vlot bij hun
hij altijd met zijn brede lach.
afnemers die daaruit schoen- en zadelpek,
Hij heeft goed lachen! Hij kan
boomhars, verf, inkt en drukinkt wonnen.
een hoop tegels kopen van het

Andere bosproducten waren eiken- en
van kobaltvaten verdient, denk sparrenbasten die de looiers als “looi” nodig
ik bij mezelf.
hadden voor het looiproces en ook nog
potas en sporkehout voor buskruit. Per vlot
De schippers zijn er steeds op
vervoerd werden ook kobaltverf van de
uit, een extra duit te verdienen
verfmolens in Alpirsbach en Wittichen tot in
door vrachtgoed op te laten
Holland, waar ze als “Delfts blauw” het
laden. Voor de handelaars is
keramiek beroemd maakten.
geld dat hij met het transport

het desondanks goedkoper en
eenvoudiger, planken, balken
en andere lasten op het vlot

te laten meenemen dan ze op

de slechte wegen per paard en
wagen te verplaatsen.”

De oudste afbeeldingen van de vlotterij (rond 1600):
vlotters sturen een vlotdeel vanuit de Kinzig in de Rijn,
links Straatsburg
Moeizaam vlotten op een nauwe beek.
Driedelig vlot met vrachtgoed en passagiers, daarachter
de vlotlandingsplaats met houtstapels

“Nu komt het erop aan.

We naderen een stuw. Ik
hoop maar dat mijn Uli,

die vandaag als vlotjongen
vooruitloopt, hem precies

op tijd opent. Niet te vroeg,
om te voorkomen dat het

opgestuwde water alweer is
weggestroomd voordat we

aankomen. Niet te laat, om te

voorkomen dat het water nog
voor de stuw staat in plaats
over de stenen te spoelen –

of we zelfs de gesloten stuw
rammen en niet alleen ons

vlot maar ook nog ons goed
en bloed in gevaar brengen!
Precies op tijd moet Uli de

stuw openen zodat ons vlot
met de vloedgolf mee kan
zwemmen: zo draagt het

wegstromende water het

vlot over stenen en ondiepe
plekken.

Maar ik zeg meteen: Het kan
voor mijn passagiers een

Het was gelijktijdig “spanplaats” waar het
water opgestuwd werd. Dit was nodig om de
vaak waterarme rivier ertoe te brengen het
vlot mee te nemen. Hiervoor bestond een
ingewikkelde waterstuwtechniek uit plassen
en stuwdammen waarin het water “gespannen” werd.
Nooit was het zwelwater voldoende voor de
hele vaart tot de Rijn. Ze kon bij watergebrek
zelfs tot zes dagen duren, waarbij meermaals
“nagevuld” moest worden. Dit was de opgave
van de vlotjongens: in alle vroegte liepen
ze stroomopwaarts, trokken de stelvallen
omhoog en openden de stuwwippen, de
zware wipbalken die de vlotdoorgangen van
de stuw blokkeerden.

Naderde de watergolf, verzamelde zich de
“vlottersgroep” en bad voor het gelukken
Ik sta vooraan op het vlot vaak
van de vaart. Tilde het water de vlotdelen op,
tot de heup in het schuimende
werd met een klap van een bijl de achterste
sop wanneer het de helling
tenen band doorgehakt – de golf nam het
naar beneden gaat en ook de
vlot mee, de "vaart naar het land".
natte aangelegenheid worden.

achterste vlotdelen krijgen

heel wat spatten en een aar-

Tip: een getrouw naar het origineel nage-

dige golf te verduren. Nu dan!” bouwde stuwwip bevindt zich in Schiltach bij
Oude vlottersstuw in Schiltach:
door het uitzwenken van de
stuwwip wordt de vlotdoorgang
geopend (tekening van H. Eyth,
1902).
Ingebouwde beekonderdelen voor de vlotterij op de
hogere Kinzig (ontwerp: Luise
Herrmann-Jehle)

Delftse tegel

Hier in Schenkenzell waren enerzijds vlotten
uit Alpirsbach op doorreis, anderzijds werden
ook nieuwe vlotten gebonden. Waren de
zware boomstammen vanuit het bos naar
de beek gebracht, verbonden de vlotters ze
tot vlotdelen, en die tot vlotten. Op plaatsen
waar vanuit bergen en dalen hout aangevoerd werd, bevond zich zo'n “inbindplaats”
(Binde) die voor een stuw gebouwd was.

Kinzigvlotters varen door een
stuw (rond 1885)

de vlottersweide.

“Gelukt. We

hebben de stuw achter ons.

Alles is zo gelopen zoals het
moest. Maar dat is niet

altijd zo. Ik heb al heel wat

gevaarlijke situaties beleefd
bij het vlotten.

Als de achterste vlotdelen
sneller worden dan de

voorste en niet op tijd worden
afgeremd, dan wordt het
netelig.

Nog erger, als het vlot

tegen een hindernis vaart

en de vlotdelen over elkaar
schuiven en breken. In het
ergste geval kan men dan

door de houtmassa's worden
platgedrukt.

God zij dank is mij nog nooit
wat ernstigs gebeurd. Daar

kan ik van geluk spreken want
veel vlotters hebben al een
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Vlotknechten, beekbrullers
en vlotters

“En 't water voor het vlotten
wordt gehaald bij nacht.”

Het verzoek om gebed op de nabijgelegen
beeldzuil geldt voor Matthis Bühler die 1748
“daar op het water door een ongeval is doodgebleven”: hij verongelukte bij het vlotten.
Van zulke ongevallen wordt vaak bericht:
Eén werd geplet door de stammen, bij een
ander “sprong bij het tillen de halsslagader”.
De schrijver Hansjakob schrijft dat “iedereen
gebreken opgelopen heeft, meestal gebroken
benen”.
Bij elk weer in het bos en op de rivier waren
de vlotters blootgesteld aan het geweld
van de elementen. Zij die met eenvoudige middelen grote krachten ontketenen en beheersen
moesten, werkten hard en gevaarlijk.
Ook hadden ze als “vlotknechten” sociaal
weinig aanzien: ze golden als gewelddadig, verdroegen veel alcohol en waren ruw.
Vanwege hun stemmen werden ze “beekbrullers” genoemd; hun robuuste zijde tonen
uitdrukkingen zoals “vloeken als een vlotter”,
“grof als een vlotter”, “dorstig als een vlotter”.

Pas toen ze niet meer bestonden, werden ze
geïdealiseerd; hun werk werd een avontuur
van meer dan één dodelijk
dat alleen echte kerels kon gebruiken:
ongeval.
natuurlijk, moedig, sterk. Vooral schrijvers en
Een keer was een stuwwip niet schilders omgaven de harte arbeidswerkelijkop tijd dichtgeslagen en het
heid van de vlotterij met poëtische glans.
been gebroken. En ik weet

vlot kon niet meer tot

stilstand worden gebracht.

Vlotters uit Alpirsbach-Rötenbach met hun werktuigen
(rond 1880)

het vlot is tussen balk en

Vaart over de stuw bij Hochmutsteich (Eduard Trautwein,
1942, bij het raadhuis Schiltach)

De voorste stuureenheid van
plank doorgestoten en de

vlotvaarder is klemgeraakt.
Ik voor mij bid altijd een Onze
Vader als ik op weg ga.”

De hier lager gelegen Schenkenzellse plas
heeft een bijzondere betekenis: daarin werd
mannen daar die in hun
het zwelwater verzameld voor de grote
heuphoge laarzen in het water “landvlotten”. Het reikte meestal echter
staan tussen de drijvende
niet verder dan 20 tot 30 km en de vlotten
boomstammen?
bleven hangen. Dan moest een vlotter
terug, opnieuw opstuwen en spuien. Voor de
Met hun vlotterhaken brengen
gestoorde slaap kreeg hij de “nachtgulden”.
“We bereiken de Schenkenzellse plas. Zien jullie die

ze de stammen op de juiste

positie om ze samen te binden
tot vlotdelen.

Dat is niet plezierig, dat zeg

ik jullie, veertien uur per dag
in het koude water te staan,

ook als de laarzen dicht zijn!

Menig vlotter krijgt daarvan

Terwijl de Alpirsbachse schippers het recht
hadden door te varen, moesten de bosbouwers
stoppen en hun hout de schippers van
Ik ben ook vaak van de partij
Wolfach en Schiltach voor verkoop aanbieden.
bij het inbinden van de
Deze bouwden de kleine “bosvlotten” om tot
stammen hier op de Schenkenlangere en bredere landvlotten.
op hogere leeftijd gewrichtsreumatiek.

zellse plas. Dat is één van de

Beheerd door de beekvoogd was de Schenkenzellse plas in bezit van de Badense staat. Net
nieuwe vlotverordening de
als de Kinzig als vlotstraat moest hij jaarlijks
vlotten op de Kinzig breder en worden gerepareerd om hem in een vlotbare
langer zijn dan in het bovenste toestand te houden. Dat was het "beekruimen
deel van de rivier.
en vijverstoppen"; de kosten deelden zich de
schipperscoöperaties Wolfach en Schiltach.
belangrijkste inbindplaatsen.

Vanaf hier mogen volgens de

Hier heb ik al heel wat kreu-

zers verdiend – en ben daarvan Schenkenburg, Schenkenzell en Schenkenzellse plas
(Maximilian von Ring, 1828)
de één of andere in Schiltach
aan de stamtafel van de vlotters gelijk weer kwijtgeraakt.
Na zo'n dag in het ijskoude

water, daar heeft een mens

toch wat nodig wat hem van
binnen opwarmt. Maar mijn

Louise, die begrijpt dat niet –

zo zijn vrouwen nu eenmaal.”

Vlotters op de Kinzig boven
Schiltach (rond 1885)

De plas was een grote waterbouwkundige
installatie: achter een plas met houten
opbouw werd het water van de rivier naar de
“plas” opgestuwd. Voor het spuien van het
zwelwater trokken de vlotters het bord van de
plas omhoog en maakten de planken los. Voor
het vlotbedrijf bestond een eigen kanaal.

Vlotters werken in de rivier
(rond 1885)

Kaart van de Schenkenzellse plas (1840)

“We naderen

Schiltach. Daar woon ik met
mijn Louise en de jongens.

Een vlijtige vrouw is Louise en
daarnaast welopgevoed. Een

hoop spreekwoorden kent ze.
Mijn liefste is: ‘De bijl in huis
bespaart de timmerman.’

Louise zegt het altijd als wat

stuk is. Dan weet ik het al; nu
ben ik aan de beurt.

Met een bijl omgaan, dat kan
ik. Het is ook mijn belangrijkste gereedschap. Tot zo'n

imposante boom uit het bos

is en als stam in een vlot wegvaart, zijn een hoop bijlslagen
nodig! Als hij is geveld, dan

betekent dat takken afhakken
en de bast afschillen en de

stam vooraan afronden en

gaten met de boor maken om
de stam te kunnen inbinden.
‘Gereedmaken’ noemen we

dat – en wat zou ik daar zijn
zonder mijn bijl! Ik gebruik

hem ook graag om in de plas

een stam naar me toe te trekken hoewel daarvoor ook de
vlotterhaak bestaat.

Til mijn gereedschap gerust
maar eens op! Dan zullen

jullie zeker voelen dat mijn
beroep niets is voor fijne

dames en heren zonder pit!”
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“Hier bij de Harzwägle worden

Station 20

Over het gereedmaken –
met vlotbijl en teenboor

de boomstammen van de

Häberlesberg in het water

Als 't hout gereedgemaakt is,
wordt het gelijk vastgemaakt.”

Waren de stammen met wagens of door “
glijbanen” (neerlaten) naar de beek getransporteerd, moesten ze gereed gemaakt
worden voor het vervoer per vlot: evendikke stammen werden op dezelfde lengte
gebracht, een zeer zwaar werk.

en de vlotdelen in vlotten. Niet

Dan kwam het “gaten maken”: In iedere stam
moest aan de top en de voet (dunnere en
dikkere uiteinde) gaten worden geboord
waardoor men de tenen banden kon trekken.
Daartoe hakte men met de bijl een driehoekige uitholling uit waarin de scherpe teenboor gezet werd. Deze voorinkeping vermeed
harde randen die de tenen banden zouden
rafelen. In vakwerken en oude dakbalken
vindt men nog zulke teengaten (“vlotogen”)
die bewijzen dat het hout eens door de vlotterij aangevoerd werd.
Behalve de teenboor en de bijlen werden bij
het gereedmaken nog andere werktuigen
ingezet: haken (sappie) voor het draaien van
de stammen, koevoeten om ze op te tillen,
keerringen om ze te bewegen Het houtmeetinstrument bepaalde de diktesoort, de 10 voet
(3 m) lange beekhengel de lengte.
Terwijl de houthakkers in het bos werkten,
was het gereedmaken een zaak van de
vlotters.
Benodigdheden en werktuigen van de vlotters
Schiltachse vlotters bij het gereedmaken van hout (1889)

samengebonden in vlotdelen

met henneptouwen zoals jullie
misschien zouden denken.

Zo'n vlot wordt blootgesteld

aan geweldige krachten; vooral

de verbindingen tussen de losse
vlotdelen moeten heel wat uithouden; dat verdraagt het

sterkste touw niet. Daarom

nemen wij tenen banden voor

In het water zijn de zware stammen gemakkelijker te hanteren zodat de vlotters in de beekwerkten, als groep van maximaal twaalf man.

Waren de 20 tot 35 vlotdelen gebonden, dan
werden ze met tenen banden aan elkaar
namelijk gemaakt worden uit
gehangen. Het eerste vlotdeel was het richtlange hazelnootstaken of
vlotdeel met de roerboom. Op de achterste
bijvoorbeeld ook uit dennenvlotdelen werden de blokkeringen ingebouwd:
of sparrenstammetjes.
schraapremmen uit zware balken die – op de
Als ik even geen aanstelling voor beekbodem gestoten – het vlot strekten of tot
een vlotvaart vind, ben ik blij
stilstand brachten. Pas de uitvinding daarvan
mijn dagloon te verdienen met
maakt het veilig leiden van vlotten mogelijk.
het inbinden die bij ons voor-

het draaien van tenen banden

Voor lengte en bemanning waren er voorschriften: Rond 1850 mochten vlotten van Schenkennaar huis te brengen. Als de stazell tot Schiltach 18 voet breed en 1600 voet
ken behoorlijk ingeweekt waren,
lang zijn (1 voet = 30 cm); ze moesten twee
komen ze in de voorgewarmde
blokkeringen en acht man bemanning hebben.
speciale oven voor tenen banden
Vanaf Schiltach was een breedte van 20 voet
naast het vuur en worden flink
en een lengte van 2000 voet toegestaan, met
heet gemaakt. ‘Gebäht’ (blootdrie blokkeringen en twaalf man.
om mijn Louise 's avonds wat

gesteld aan vochtige warmte)

Vanaf Wolfach moet zelfs een keer een monsterlijk groot vlot met een fabelachtige lengte van
daaruit een touw te laten ontsta- 750 meter lengte vertrokken zijn.
zoals wij zeggen. Direct daarna

moeten ze worden gedraaid om
an. Daarvoor spieën we elk van
deze hete tenen met hun dikke

uiteinde in een goed verankerde

Vlotter bij het vlot inbinden “Harzwägle” bij Schiltach (1889)
Stuw en stelval van de “Harzwägle“ (Karl Eyth, 1907)

houtstam, de ‘Wiedstock’, en
draaien ze vanaf het dunne
uiteinde om een houtstaaf.

Daar is kracht voor nodig, dat

kan ik jullie vertellen, en ervaring,
zoals voor alles in mijn beroep!
Maar een tenen band die door
mij gedraaid is, houdt zo goed
“Ulrich de glazenmaker”, een
Schiltachse vlotter rond 1885

Na het gereedmaken werden de stammen naar
het water gewalst en aan elkaar gebonden.
Dit gebeurde in de inbindplaats die men ook
“waag” (diepe plaats in de rivier) noemde.
Er bestond de Harzwägle, de Scheidwaag, de
LeubacherWaag, de Brückenwaagplas.

als alles vast. Zo weet ik wat ik
eraan heb.”

Tenen banden verbinden stammen en vlotdelen.
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Schiltach – “stad van het vakwerk,
de vlotters en looiers”
“Daarginds werkt

Jakob, mijn stiefzoon, in de

looierij. Eens zal hij meester-

looier worden net als zijn vader
zaliger.

Ja, daar kijken jullie van op dat
ik het tot een looiersweduwe
als mijn vrouw gebracht heb,
nietwaar? Zonder de erfenis

“Vlotvaart heeft voorrang.

Daar mogen ze nog zo zuur

kijken, de molenaars: als ik dat

als vlotbestuurder verlang, dan
moeten ze de sluizen naar hun
molenkanalen sluiten zodat
voor de stuw genoeg zwel-

water opgestuwd wordt voor
onze vlotvaart.

van mijn Louise waren we

Dat leidt telkens tot ergernis,

jaren gekomen toen de hon-

bleem. Moeten de molenaars

maar moeilijk door de slechte
gersnood heerste en de hout-

handel vanwege de revolutie in
verval raakte.

Maar nu gaat het gelukkig

weer opwaarts en Louise heeft
geen reden om te klagen.

Wat ze ook nooit gedaan heeft.
Ze weet wat ze aan me heeft.
Ze had zich ook nauwelijks

weten te helpen met Jakob die
een vader miste.

Ik heb hem meegenomen naar
het bos en hem bijgebracht de
bast van de boomstammen te

schillen om hem direct te laten
zien waar het looi voor het

looien vandaan komt waarmee
hij eens de dierhuiden tot leer
verwerken zal. En toen heb ik
hem de pakken bast met de
houtslee naar het dal laten

brengen. 's Avonds was hij zo
moe en tevreden dat hem de
domheden vergaan waren!”

maar dat is niet mijn promaar met de schipperscoöperatie over een schade-

vergoeding twisten dat ze

door de vlotterij derving van
inkomsten hebben omdat

hun molenwielen stilstaan.

De laatste tijd worden nu ook
fabrieken gebouwd langs de
Kinzig.

De industriëlen schreeuwen

nog harder dan de molenaars
als hun machines niet lopen,
omdat de vlotterij hun het

water weggraaft. Maar wie

was er het eerst? De fabrieken

misschien? Waaraan ontlenen
de heren fabriekbezitters het
recht zich te beklagen als

ze met hun nieuwmodische
machines in het vaarwater
komen van een ambacht

waarvan sinds vele honderd

jaren de mensen in het Zwarte
Woud leven? Kunnen jullie me
dat verklaren?”

Een looier demonstreert zijn
historische ambacht.
(foto: D. Albert)

Zijn middeleeuwse standbeeld en zijn oude ambachten zijn de
bijzonderheden van Schiltach die het als historische erfenis onderhoudt.
De oude stad met haar vakwerkhuizen is schilderachtig en levendig,
ook al is de vlotterij verleden tijd.
Tot 1894, toen het laatste vlot vertrok, leefde een groot deel van de
burgers van de houthandel, waarvan veel herinneringen bestaan: tekens
van de schippers en vlotters, resten van stuwen en plassen.
Ook hebben schrijvers zoals Hansjakob en kunstenaars zoals de broeders
Eyth, Hasemann en Trautwein alles gedaan om het aandenken aan de
vlotterij levendig te houden.
Nog steeds exploiteert een witlooierij – als enige wijd en zijd – de
ambachtelijke productie van vellen en leders, zoals het de traditie van
Schiltach als looierstad betaamt.
Sinds 1998 laat de groep van de “Schiltachse vlotters” het vlotten weer
opnieuw opleven: ze draaien tenen banden, bouwen vlotten en bevaren
– de oude technieken demonstrerend – de rivier. Op de vlottersweide
hebben ze een stuwwip, een houtglijbaan en een zilverspar opgebouwd.
In het eveneens aan het water gelegen vlottersmuseum zijn aandenkens
aan de vlotterij verzameld: werktuigen, zeldzame foto's en modellen
van houtglijbanen.
De vlottersstad Schiltach in de 19e eeuw (Geometer Weber, 1843)
Een bezoek aan de historische oude stad van Schiltach loont. Ga hiervoor over de brug en
via de trappen naar boven. Als u het vlotterspad verder richting Wolfach volgt, bereikt u
na ca. 100 m de vlottersweide. Hier kunt u een echte “stuwwip” bewonderen. Om bij het
bezienswaardige vlottersmuseum te komen volgt u het vlotterspad verder richting Wolfach,
steek na ca. 400 m de brug over en ga dan 100 m naar links. Het museum bevindt zich
direct langs de Kinzig.
Schiltach in het jaar 1885. Op de Kinzig ligt een vlot met acht vlotdelen.

“ ‘Abraham,

blokkeer!’ Ja, dat heeft

hij gehoord, Abraham, onze

remmer. Nu ramt hij samen
met zijn blokkeerjongen de

remboom, de dikke balk, direct
door het gat in de rivierbodem; het vlot wordt
al langzamer.

Een luide stem heeft men
nodig om het geroep te

kunnen horen op het één-

na-laatste vlotdeel waarin

de remboom ingebouwd is.
Maar we zijn steeds nog te

snel, want we moeten stoppen en het vlot vastbinden,
aanmeren, zoals men zegt:

Daar vooraan in de riviermuur
zijn de ringen al. ‘Abraham,

blokkeer!’ Nu komt het erop

aan de voorste stuureenheid
van het vlot zo te sturen dat

het dicht langs de muur vaart,
zonder hem te rammen. Ik

moet ernaar toe sturen en

Abraham moet afremmen

en alle ander vlotters in het

midden van het vlot moeten
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Over het vlotten –
de vaart naar het land

Vlotvaart door de “hel”

De schrijver Hansjakob noemde de vlotters
“oermensen aan kracht”, en hun krachten
hebben ze ook nodig, als de tot 15 km/h snelle
watergolf ze op de het vlot meedraagt. Daar
was ook moed en snel handelen vereist om
het natte en schommelende houtgevaarte
naar de 70 km verderop gelegen bestemmng
Willstätt langs de lagere Kinzig te brengen.
Aan het roer stond de “bestuurder” die voor
de stuwen de vlootdoorgang aansturen en
elk oplopen vermijden moest. Andere vlotters
drukten de vlotdelen met stokken van de
oever af. Telkens twee bezetten de blokkeringen en wachtten op commando's, dan,
wanneer het vlot dreigde in te knikken. Dan
sloegen ze de “blokkeerstompen” in de grond
zodat het zich weer kon strekken. Werd te
krachtig geremd kon het water van het vlot
weglopen zodat het op het droge kwam. Dan
moest nieuw water worden gehaald, wat een
hele werkdag kon kosten.
Het werk van de vlotters op de spanplaats
– het begon en eindigde met het daglicht –
werd in 1850 betaald met een dagloon van
40 kreuzer. Voor de vlotvaart, hoe lang die
ook duurde, bestond een vast loon van 3,5 bis
4,5 gulden, daartoe een “soepgeld” voor kost
en logies.

“Gelukkig loopt genoeg water
door de rivier zodat we niet
bang hoeven te zijn aan de
grond te lopen en uren- of
zelfs dagenlang gezeur te

hebben tot we het vlot weer
vlot hebben.

Maar zo vlot als vandaag is

het vlotten niet altijd. En op

sommige zijrivieren kan men
aardig zweten! Juist hier bij

de Heubach betekent het voor
de vlotter bij iedere vaart

de dood in de ogen te kijken.
Het vlotten door de steile,

duistere rotskloof is een hel
– en zo wordt die kloof ook

genoemd! Daar kan ik mij in
het schuimende schop nauwelijks staande houden op

de natte boomstammen en
moet toch in razende vaart

door de smalste engtes en de
gevaarlijkste bochten sturen.
Maar zo is dat: geen beek is

voor de heren te smal, te steil
of te steenachig om er niet

een vlotstraat uit te maken!
Dat betekent, stenen uit de

met hun stokken de vlotdelen

Vlotters op de Kinzig (Wilhelm Hasemann, rond 1890)

weg ruimen en rotsen opbla-

we kunnen aanmeren.

Blokkeervlotdeel met omhoogstekende blokkeerstompen
(Wilhelm Hasemann, 1889)

halen, zodat het vlot er met

langs de oever leiden zodat

We moeten hier vrachtgoed

opnemen, een paar kisten met
leer en vellen uit de looierijen.

Daarvoor bestond in de achterste Heubach
een “stuwdam”: Een muur met een waterpoort
en een val die men voor het opstuwen naar
boven trok. Daarvoor lag een inbindplaats
waarvandaan het vlot door de eruit schietende
waterstroom weggedragen werd. Op de zes
kilometer lange, smalle beek was vlotterij
alleen mogelijk met behulp van deze installatie. De vlotdelen waren slechts vierr, vijf stammen breed, de vlotten 150 tot 200 meter lang.
Voor ze de Kinzig bereikten, moesten de
vlotters door de “hel”, een nauwe rotskloof
varen en meermaals het vlot “vangen”: De
beek is zo steil dat het sneller werd dan het
water, wat verhinderd moest worden, omdat
het zou stranden. Dan sprong de “vanger” met
een touw op de oever, bond het om een boom
en stopte het vlot. Als het water ingelopen
was, sprong hij terug, waarbij hij deze koene
procedure vaak meermaals moest doen.
Niemand beschrijft de heubachvlotterij zo
indringend als Heinrich Hansjakob in zijn boek
“Waldleute” (1897).

zen en de bochten uit de oever

De uit zandsteen gebouwde “stuwdam” in de
achterste Heubach (1980)

hangen en wurgen door past!

Vlotbouw op de Kinzig bij de Hohenstein
(Heinrich Eyth, 1923)

En mensen als wij moeten

daarbij hun leven riskeren.”

Er is tijd om kort naar het café
te gaan voor een glas wijn.

Wat denken jullie daarvan,
dames en heren?”

Vlotvaart in Wolfach ter
gelegenheid van het
Klederdrachtenfeest 1929

Voor de zijrivieren van de Kinzig zoals de
Heubach bestonden zgn. beekgemeentes.
Daarbij waren de grote bosbouwers betrokken,
daarnaast de heerlijkheid Fürstenberg voor
haar bossen. Ze hadden echter alleen het recht
hun hout tot naar de Kinzig te vlotten.

“Vaart door de hel” van Wilhelm
Hasemann (1897).

“Een andere

opgave waarbij ik

soms voor mijn leven

vrees, is het werk bij de houtglijbanen.

Dat zijn glijbanen die we

op de helling aanleggen om

daarin de boomstammen de
berg af te laten razen. Maar
vaak genoeg blijft een stam

op de helft hangen. Als dan de
volgende erop zouden knallen
– niet voor te stellen!

Dus moeten wij mannen als

glijbaanherders langs de baan
staan en elke liggengeble-

ven stam meteen weer vlot

maken. Pas als onder in het

dal de signaalhoorn verkon-
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Glijbaan voor boomstammen

“Elke schipper die in de
coöperatie is … ”

Het hout, de gevelde bomen of het brandhout moesten van de berghoogte naar het
water gebracht worden. Dit was vaak alleen
mogelijk door middel van een kunstmatig
aangelegde goot of glijbaan, een houtglijbaan waarin het hout naar het dal gleed –
vaak over meerdere 1000 meter!
Een houtglijbaan was meestal links en rechts
bepantserd met boomstammen; inhammen
in het terrein werden gecorrigeerd met
stenen muren. De door slepen en abseilen
– allerzwaarst werk! – in de houtglijbaan
gebrachte stammen raasden met hoge
snelheid naar het dal. Voor de zogenaamde
glijbaanherders een levensgevaarlijke bezigheid, want de stammen konden ook uit de
glijbaan springen. De glijbanen werden ook
gebruikt in de winter daar sneeuw en ijs
het glijden vergemakkelijkte.

Daar de ingebouwde houtstammen veris, wordt boven de volgende
volgens weer werden gebruikt als normaal
naar beneden gelaten.
gebruikshout en de resten aan de natuur
overgelaten werden, bestaan er tegenwoorMaar o wee als daar een fout
dig nauwelijks nog overblijfselen. Alleen de
gemaakt wordt! In de winter
stenen muren uit zandsteen of graniet vindt
wordt zo'n glijbaan een puur
men nog bijna onopgemerkt in de bossen. Tot
ijskanaal en de stammen
100 meter lange en vier meter hoge muren,
razen naar beneden. Dan blijkt
zelfs hele viaducten, staan vaak schijnbaar
of we in de bochten de zijdezonder reden op berghellingen of in bossen.
digt dat de stam aangekomen

lingse weringen hoog genoeg
gebouwd hebben, want

anders vliegt een stam er wel
eens overheen.

Men heeft zijn zesde zintuig

nodig om te weten waar men

Bij Alpirsbach of Bad Rippoldsau zijn zulke
muren en stenen glijbanen bewaard gebleven.
Gebruikt werden deze glijbanen deels nog tot
in het jaar 1950. Rond deze tijd ontstonden
dan de moderne afvoerwegen voor hout.

De in bepaalde afstanden noodzakelijke bouwwerken in rivier, plassen en stuwen moesten
observeert? Dat is de vlotopzorgvuldig worden onderhouden. De geregelde
passer uit Wolfach, een
vlottijd was slechts toegestaan van april tot
respectspersoon.
november. In de winter, bij smeltende sneeuw
of bij hoog water was een gecontroleerde
Hij controleert net de toestand
vlotvaart te risicovol. De stuwen moesten goed
van de aftakkingen naar
functioneren, zodat ze bij het naderen van de
de industriekanalen en de
vlotten snel omhoog getrokken en vervolgens
bewateringen van de weides.
weer gesloten konden worden.
“Zien jullie die man daar

verderop die de rivieroever

De stuwen inspecteert hij ook
elke week; tenslotte moeten

die steeds onberispelijk functioneren.

Grondig opgeknapt worden

ze in het hartje van de zomer
gedurende de weken van juli
tot half augustus waarin

volgens de nieuwe vlotveror-

dening niet meer gevlot mag
worden; daar wordt dan ook
de oever hersteld enzovoort.

Een mooie gelegenheid voor
een dagloner als ik om in

de vlotvrije tijd mijn geld te
verdienen.

Zo is er altijd werk te doen,

behalve bij hoog water. Want
bij hoog water is er meer te
repareren en elke hand is

nodig – zo één als die van mij
in ieder geval!

Na het grote water in de

zomer van 1851 dat alle vlotten

kan staan en om het gevaar te

Een met stamhout “gepantserde” en gebouwde houtglijbaan (Absbach in het Holzwald bij Bad Rippoldsau 1977)

losgerukt en alle bruggen

en op tijd een sprong opzij te

Demonstratie-houtglijbaan in Bad Rippoldsau 1980)

tot in oktober te doen gehad

zien als een stam eruitspringt
maken.”

Resten van een zandstenen muur die gebruikt werd als
onderbouw voor een houtglijbaan bij Bad Rippoldsau

Houtglijbaan in de winter
(Bad Rippoldsau / Holzwald
rond 1950)

verwoest heeft, hebben we

om de schade op te ruimen.”

Bouw van de stuw bij de
Gießenteich in Wolfach (1895)

Eén van de oudste nog bewaard gebleven statuten van de Wolfachse schipperscoöperatie
vinden we uit het jaar 1527. Ze geven uitsluitsel
over de aard van de ontstane vereniging en
haar rechten en plichten. “Elke schipper die in
de coöperatie is, dient een bepaalde som te
betalen, waarvan de helft de coöperatie zelf
ten deel valt voor de bouw van de noodzakelijke bouwwerken in de rivier (dijken, stuwen
en oeverbevestigingen); de andere wordt
gelijkmatig verdeeld tussen stad en heerlijkheid!”
Hier in de Sulzbach werd eigenaardigerwijs
geen vlotterij bedreven; er konden daarvan
tenminste geen schriftelijke bewijzen worden
gevonden. Mogelijk was de houtafvoer op de
weg door middel van een straatglijbaan.
Vlotongeval door het niet op tijd openen van een stuw
bij Schiltach (tekening van Heinrich Eyth, origineel in het
vlottersmuseum)
Uittreksel uit een geografische beschrijving van het
Zwarte Woud: “Het volk bij de Kinzig wonende, in
het bijzonder rond Wolfach, voedt zich met het grote
bouwhout dat ze door het water van de Kinzig naar
Straatsburg naar de Rijn vlotten en groot geld jaarlijks
veroveren.” (Sebastian Münster, “Cosmographia
Universalis”, 1544)

“Bij de volgende

zaagmolen moet we nog

een keer aanmeren om een

stapel balken en planken als

vrachtgoed op te nemen dat
naar de Rijn gaat.

Niet dat jullie denken dat

al het hout in den vreemde

verkocht wordt! Een goed deel
blijft in het Zwarte Woud.

Wat de bouw van een boerderij al niet aan hout verslindt!
En de mijnen hebben mijn-

hout nodig voor zover er in

het Zwarte Woud nog mijnen
bestaan.

De hoogtijdagen van de mijn-
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Wat gebeurde met het hout
dat niet gevlot werd?

Vlotters als experts
internationaal gevraagd!

Natuurlijk werd het hout niet alleen in de
richting van de Rijn per vlot vervoerd. De aan
de waterweg gelegen steden moesten worden
voorzien van bouw- en brandhout. Veel oude
aanwijzingen en verdragen tonen ook de
dwang tot levering van brandhout niet alleen
voor de bevolking, maar ook voor de heerlijkheden en takken van bestuur. Het klooster in
Alpirsbach en ook het klooster van Rippoldsau
aan de Wolf handelden met grote hoeveelheden brandhout voor de eigen behoefte van
het dal en voor de behoefte van Straatsburg.

“Alles wat ik kan, breng ik

Grote hoeveelheden hout werd verbruikt
voor de vele glasblazerijen, smeltovens,
mijnen en ijzerfabrieken die in deze regio
bestonden, voor de productie van houtskool
(kolenbranderij) en natuurlijk als brandhout.

het mij ook zo vergaat.

bouw zijn hier te lande voorbij, Verfmolens, zoals bijvoorbeeld bij Alpirsbach,
net als de hoogtijdagen van

de kolenbranderij. Houtskool,

das was eens een felbegeerde
brandstof. Wat alleen de

glasblazerijen aan houtskool
verbruikt hebben – en de

smeltovens en ijzersmelterijen!

hadden brandhout nodig voor de productie
van de kobaltverf voor het “Delfts blauw” in
Holland. De zilvermijnbouw was rendabel en
tegenwoordig zijn voormalige mijngangen
weer openbaar toegankelijk en kunnen de
mijnen worden bezichtigd.

Tip: beleef de mijnbouw van zeer dichtbij
Maar ook dat wordt minder
in het Kinzigdal: bezoekersmijnen “Grube
en de houtskool uit het Zwarte
Wenzel” in Oberwolfach en “Segen Gottes”
Woud maakt plaats voor de
in Haslach-Schnellingen, mijbouwmuseum
goedkopere steenkool uit het
“Erzpoche” in Hausach, delfstoffenheuvel van
Roergebied.
de “Grube Clara” in Wolfach-Kirnbach.
Ook dat nieuwmodische

duivelsding, de spoorweg

die in het Rijndal rijdt, wordt
gestookt met steenkool – en
sommige fabrieken hebben

Oude glasblazerij in het Zwarte Woud en mijnbedrijf
(onbekende kunstenaar)
Mijnmuseum “Erzpoche” in Hausach (-Dorf)

Uli mijn jongen bij, zodat hij
eens een fatsoenlijke vlotter
zal worden voor wie de

mensen achting hebben.
Zoals mijn vader mij eertijds
alles bijgebracht heeft wat

hij kon. En dat was een hoop.

Een krachtige gestalte was hij
maar op leeftijd was hij een

ziek man, gewoon op. Ik hoop
maar dat ik op tijd sterf eer

Rijkdommen opsparen waar

men op leeftijd van kan teren,
dat is voor mensen als wij

niet mogelijk. De schippers

van wie de vlotten zijn, ja, bij

hen is dat anders. Die kunnen
behoorlijk wat opzij leggen

voor op latere leeftijd. En hun
zaken kunnen ze ook nog

doen, als ze gebrekkig zijn.
Sommige vlotter hebben

Het commerciële werk bij het op de markt
brengen en de financiering was opgave van
schipperscoöperaties in Alpirsbach, Schiltach
en Wolfach. Deze vroege coöperaties beheersten de houtverkoop. De handel had natuurlijk pieken en dalen en had ook financiële
risico's. Halverwege de 19e eeuw, het einde
van de vlotterij baande zich al aan, ging de
schipperscoöperatie in Wolfach failliet. Hierbij
betrokken was ook een bank uit Frankfurt.

geleerd en zijn bakker of slager

Schippers en vlotters uit het Kinzigdal in kleding van
destijds (Charles Lallemand, originele afbeelding in het
vlottersmuseum Wolfach)

het op leeftijd ook gemakke-

Groepsopname met vlotters uit het Zwarte Woud in
Zevenburgen, Roemenië (stadsarchief Schiltach, 1871)

daarnaast nog een ambacht
of iets dergelijks; die hebben
lijker. Maar iemand zoals ik,

die in de zomer vlot en in de
winter hout vlot – iemand
zoals ik kan slechts bidden

dat hij gezond en bij krachten
blijft. Amen.”

stoommachines waar de

waterkracht niet toereikend

is. Ik zeg het, de tijden veranderen.”

Het personeel van de Schiltachse
“stoomzaag” (rond 1920)

In tegenstelling tot de schippers, de houthandelaars, waren de vlotters echte handwerkslieden. Ze waren dagloners, bosarbeiders,
handwerkslieden of boeren, bewerkten het
hout en bonden het samen tot vlotten.
Ze bevoeren de Kinzig en leverden het hout
af aan de Rijn. Ze bestonden niet als gilde.
Geleerd hadden ze hun beroep bij hun voorvaders. Op grond van hun kennis en hun
ervaring bij de vlotterij met vlotdelen
werden ze als experts en gastarbeiders ook
naar andere regio's gehaald, bijvoorbeeld
naar het zuiden van het Zwarte Woud, naar
Oostenrijk en naar Roemenië (Zevenburgen).

Wolfachse vlotters (rond 1865)

Kolossaal vlot met Schiltachse vlotters op de Ybbs in
Oostenrijk (foto Schiltachse vlotters)
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Over zagen, plankvlotten en
wijngaardstaken

Grensgebied Kinzigdal?

Zagerijen bewerkten ter plaatse het aangevhier uit de grond als paddelotte stamhout. Wat niet voor de markt alhier
stoelen na een warme regen.
bestemd was, werd als vrachtgoed verder
Daar verderop is al weer de
getransporteerd op de vlotten en verkocht tot
volgende. En als ik me niet ver- naar Straatsburg. Zo werden ook vlotten uit
gis, dan zie ik de knechten van planken gebouwd.
“Zagerijen schieten

de zaagmolen bouwen aan

een vlot uit balken en planken.
Eén keer in het jaar mogen

ze dat doen en het vlot voor
eigen rekening de Kinzig

afvaren. Ik zal blij zijn als ze
me niet in mijn vaarwater
komen.

Het vlotten wil geleerd zijn
en zulke één-keer-per-jaar

vlotters gaat men beter uit

de weg. Niet dat die hun vlot
voor een stuw dwars laten

lopen en ons daarmee de weg
versperren!

Dan blijft ons niet anders over

dan mee aan te pakken en dat
ding weer vlot te maken. Dan
hebben we wellicht een dag

langer nodig tot aan ons eind-

Eén keer in het jaar was het de zaagknechten
toegestaan zo'n vlot voor eigen rekening te
verhandelen.
Er bestonden niet alleen zagen in Alpirsbach,
Schiltach (huidige museum) en Wolfach, maar
voor eigen behoefte bestonden ook kleinere
boerderijzagen in de nabijheid van de Kinzig
en bij de grotere bosboeren in de zijdalen.
Grote hoeveelheden wijngaardstaken
kwamen zo terecht in de wijnbergen van het
Rijndal.
Onder Wolfach bevonden zich zeven zagen,
waaraan de leden van de schipperscoöperatie financieel moesten deelnemen. Later
ontstond daar een elektriciteitscentrale die
de waterkracht van de Kinzig benutte. Aan
de andere zijde van de Kinzig, voor Kirnbach,
stond een Vorstelijk Fürstenbergse Zagerij
en een cellulosefabriek.

doel in Willstätt en verliezen

De zagerij Heinzelmann/Kochin hier in Wolfach/Halbmeil
rond het jaar 1890 die nog steeds bestaat

doen we tegen een vast loon.

Voormalig “Vorstelijk Fürstenbergse Zagerij” bij Wolfach/
Kirnbach (foto uit het stadsarchief Wolfach)

goed geld, want de vlotvaart
Of we daar twee dagen voor
nodig hebben of acht, dat is
ons eigen probleem. En bij

acht dagen vaart blijft niets

meer over, waarvan men zich

een bier kan kopen, zoals jullie
zullen begrijpen.”

Plankenvlot van de “Wolfacher
Kinzigflößer e.V.”

“Toen ik nog een knaap was,
heeft mijn vader me verteld

dat hier in de buurt eens een
tolstation was. Hij heeft als

vlotter tenslotte meegemaakt
hoe dat voor 1810 met die
eeuwige tolstations was.

Hier in het Kinzigdal waren

eindeloos veel heerschappen
– ik kan niet zeggen hoeveel
grenzen dat waren. En elke

gezag liet zich voor de doorvaart betalen; een kruis was

dat, heeft mijn vader vertelt.
Vooral omdat er steeds weer

ruzie was over de hoogte van
de tol, als de tolambtenaar

tot een andere berekening van
de hoeveelheid hout kwam

dan de vlotters goed achtten

of als de heerlijkheden zonder
voorafgaande aankondiging
gewoon de tol verhoogden.
Blij kan men zijn dat een

einde gekomen is aan de

vele tolgrenzen en dat wij uit
Schiltach ongehinderd door-

varen kunnen tot Willstätt –

dat is een ergernis minder die
ik als leider heb!”

Na meermalige ombouw
bewaarde voorgevel van een
vermoedelijke vlotterskapel of
een voorraadsgebouw
Historische kaart van de
heerlijkheden in het gebied van
het Markgraafschap Baden
(1771)

Vlotters varen over de stuw bij de
“obere Säge” bij Schiltach
(rond 1885).

Bemoeilijkt werd in de loop van de eeuwen
het werk van de vlotters door de vele heerlijkheden langs de Kinzig. Veel verordeningen
tussen deze huizen regelden het verkeer en
daarmee de tollen en heffingen.
Het klooster in Alpirsbach, het Huis Fürstenberg, de Württembergers, het Huis Baden, de
Geroldseckers bij Lahr, de Lichtenbergers bij
Willstätt, de Straatsburgers en velen meer
namen deel aan de vlotterij. Conflicten waren
niet te vermijden.
Maar de gemeenschappelijke wil en het
inzicht dat het water van de Kinzig de enige
mogelijkheid was om hout te transporteren
en zo geld te verdienen dwong tot het
vastleggen van tol- en andere tarieven in
onderlinge afstemming.
Hier aan de ingang van Ippichen moet een
tolhuis met een vlotterskapel hebben
gestaan, wat echter niet meer aan te tonen
is. De Klausenbauernhof werd al in 1561
gebouwd. De gerenoveerde boerderij dient
tegenwoordig als locatie voor bijeenkomsten
en voorstellingen, met eet- en drinkgelegenheid en overnachtingsmogelijkheid.
Een omgebouwd bijgebouw zou de rest
van een vlotterskapel geweest kunnen zijn.
Misschien behoorde de voorgevel echter
ook tot een oud voorraadsgebouw.
Tip: in de Bartles-Bauernhof bestaat een
eetgelegenheid in een oud omgebouwd
voorraadsgebouw van de boerderij.

“Spoedig naderen

w e het einde van de onze

gemeenschappelijk traject en

ik verheug me al op het goede
glas wijn!

Ons vaatje dat we op de vaart
bij ons hebben is helaas al

leeg. Dat moet Uli gelijk verhelpen. Brood en spek heeft

Louise me rijkelijk meegegeven
om voor de terugweg genoeg van het teergeld over te

hebben dat de schipper ons
betaalt.

Wie goed werkt, moet goed

eten, zoals men zegt. En drinken, zou ik willen toevoegen.
Van niet komt niets – en het
inbinden en vlotten is een
krachtrovende en zweetdrijvende arbeid.

Het hele jaar verheug ik me

op het grote vlottersgelag in

november na de laatste vaart;
daar laten de schippers zich

niet kennen. En dan steekt de

waardin in Willstätt ieder van
ons een pluim op de hoed en

de schipper laat ons naar huis
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Wie hard werkt, moet ook goed
eten en drinken!

Wolfach ten tijde van de vlotterij

We bevinden ons bij het smelterijgroen.
Zoals het woord al zegt, was hier vroeger
een smelterij voor het erts uit de mijn. Ook
eindigden hier aan het water enkele houtglijbanen van de omliggende bergen. Op de
tegenoverliggende zijde werd een zagerij
geëxploiteerd die later omgebouwd werd
tot een weverij; tegenwoordig is het een
metaalverwerkend bedrijf.
De vlotters verzorgden zich met eten uit
lokale landbouwproducten. Varkensvlees
werd meegenomen als gerookt spek. Als
drank was wijn, bier en later ook appelmost
in de mode. Op de vlotten kon echter allen
wijn worden meegevoerd. Men moet zich
eens voorstellen hoe een vat bier op een vlot
goed doorgeschud zou worden! Een niet al
te lang durende poging was de aanbouw
van wijnranken door de hiertoe verplichte
schippers op de Wolfachse Vorstadtberg.
Los daarvan werd wijn gekocht uit de
Vorbergzone van de Rijn.
Hadden de vlotters rondom Martini het
laatste vlot van het jaar afgeleverd in
Willstätt langs de lagere Kinzig, verzamelden
ze zich voor het legendarische vlottersgelag.
Het ging op kosten van de schipper, die het
daarbij – na een goed doorstaan vlotseizoen –
niet op een liter wijn aankwam.

Alpirsbach en Schiltach.

Hier bestond vroeger al een kleine stuwdam
met de Brückenwaagplas. Deze werd gebruikt
als verzamelplaats voor de aankomende
vlotten uit Schiltach en Alpirsbach. In het
mondingsgebied van de Wolf in de Kinzig
verder stroomafwaarts bevond zich dan de
vlothaven. De vlotten werden daar aangelegd
of uit elkaar genomen voor ze samengebonden werden tot grotere eenheden.

Maar we varen nog een stukje

Het huidige vlotterspark informeert over de

neem. Voor mij gaat het dan

en een speciale oven voor tenen banden.

“Zometeen bereiken we de

vlothaven van Wolfach; hier

is voor veel vlotten voorlopig
een tussenstop. Hier worden
vaak boomstammen die via

de Wolf naar de Kinzig gevlot

worden tot grotere eenheden

verbonden met de vlotten van

verder, eer ik van jullie afscheid vlotterij met informatieborden, een modelvlot
morgen zonder jullie verder

De hoge oevermuren moesten bescherming
bieden tegen vaak voorkomend hoog water en
hebben dan bereikt ons vlot
ijsgang. Boven de huidige stadsbrug takte een
morgen tegen de namiddag
kanaal af dat de verschillende kleine ambachons einddoel, de Willstättse
telijke bedrijven zoals een molen en gelijktijdig
plas voor Kehl. Daar krijgen
het door de stad stromende open kanaal,
we ons loon en gaan met vlotRiesner genaamd, van water voorzag.
richting Rijn. Als we geluk

tersstok, bijl en tenen banden

over de schouder te voet terug
naar huis.

Wat er verder met het hout

gebeurt, gaat ons niets aan.

Misschien wordt het verkocht
in een naburige stad of ver-

der stroomafwaarts over de

Rijn gevlot tot Mannheim of
Keulen of zelfs tot Holland.

Reusachtige starre kolossen

In de hoofdstraat van de meer dan 900 jaar
oude stad beheersten, naast het Fürstenbergse
Slot, grote burgerhuizen het stadsbeeld.
Het oude raadhuis werd na de brand van
1893 opnieuw opgebouwd en getuigt van een
destijds kapitaalkrachtige burgerij – niet in de
laatste plaats dankzij de vlotterij! Hier in de
voorstad bestond op de helling van de berg tot
het einde van de 19e eeuw een florerend
dennennaalden-kuuroord – aantrekkingspunt
voor vele binnen- en buitenlandse kuurgasten.

brengen met de ladderwagen

Een tegenwoordig nog gebruikelijke “spek-maaltijd”
met vleeswaren en worst uit de lokale landbouw

zijn deze rijnvlotten; daar

café gestopt waar we tijdens

Vlotters nabij de Rijn bij het ontbinden van een
Kinzigvlot of bij de verdere verwerking tot een Rijnvlot.

techniek nodig dan op onze

Wolfach met vlothaven, gedomineerd door het
voormalig Vorstelijk Fürstenbergse slot (totaalbeeld van
Adolf Neef rond 1855)

beken in het Zwarte Woud.”

De hoofdstraat in Wolfach met oude raadhuis, afgebrand
in 1892 (ets van Robert Geissler 1870)

en onderweg wordt bij elk

onze vlotvaarten waren en

overal krijgen we gratis drank.
November zou het moeten

heeft men een heel ander
smalle, vlakke rivieren en

zijn!”

Houten drink- en voorraadsbeker
van de vlotters in het bos en op
het vlot, het “vaatje”

Terugkerende vlotters,
gefotografeerd door W. Hasemann
(rond 1888)

Mineraal- en dennennaaldenzwembad in Wolfach – toeristisch aantrekkingspunt al in de vroege 19e eeuw (beeld
rond 1880, originele afbeelding in het museum Wolfach)
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Wolfach als eindstation?
Beslist niet!
Stroomafwaarts ging het te verhandelen hout
verder, langs Haslach, Gengenbach, Offenburg tot
destijds nog de grote tijd
in Kehl en naar de Elzas en Straatsburg. Bijzonder
beleefd van de rijnvlotten toen grote stammen, de “Hollanders”, bereikten via
er nog zilversparren in overvde Rijn Holland en werden daar gebruikt voor de
loed waren.
scheepsbouw.

“Dames en heren, hier eindigt ons gemeen-

Enkele schippers, de handelslieden kwamen wel
eens tot in Bazel, Straatsburg, Keulen en Holland.
Ze leerden daarbij andere culturen en gebruiken
kennen. Meebrengsels zoals schilderijen uit
Holland en de invoering van de kerstboom zijn
voorbeelden daarvan.

Jullie hebben gemerkt: het vlotten, dat kan

“Mijn grootvader

van mijn vaders kant heeft

Hij heeft zelfs één keer aangemonsterd op een rijnvlot.

Zwemmende dorpen waren

dat verderop op de Rijn, heeft

hij gezegd; met een voornaam
houten huis erop voor de

vlootheer en commandotorens
en stallen voor het vee dat

onderweg werd geslacht en

kwartieren voor vijfhonderd
man bemanning.

Tegenwoordig zijn de rijnvlotten niet meer heel zo

groot, maar nog reusachtig
genoeg en het kriebelt me,

zelf een keer mee te varen en

de steden langs de Rijn te zien
en door de vernauwing bij

Bingen, het griezelige Binger

Loch te vlotten, waarvan men
veel van gevaren hoort, en

tot Dordrecht in Holland te
komen.

Het spoor kwam in 1878 naar Wolfach. Dit dwong
de schippers en vlotters om hun handel definitief
op te geven. De Wolfachse schippers waren eerder al failliet gegaan, maar hadden zich echter
voor korte tijd weer hersteld. Een hoog water verwoestte bovendien veel bouwwerken in de rivier.
Hier in de nabijheid van de voormalige vlothaven langs de Kinzig bevindt zich het Fürstenbergse Slot uit de 14e/15e eeuw. Meermalig
omgebouwd grendelde het bijna het gehele dal
af tegen vreemde binnendringers. Tegenwoordig
huisvest het verschillende takken van bestuur,
een slotkapel en het streek- en vlottersmuseum.
Het moeizame werk van vroegere generaties
kwam hier terecht om tentoongesteld te worden
en voor een historische verwerking.

Men wil toch ook een keer wat

Aankomst van een groot Rijnvlot in de haven Dordrecht –
hout voor de scheepsbouw in Holland (koperets ca. 1785)

de schippers, de houthande-

Wolfachs treinstation met houtopslagplaats dichtbij
de rails van de spoorlijn die naar Freudenstadt loopt
(rond 1895)

van de wereld zien, net als

laars voor wie het geen grote
zaak is om hun zaken in den

vreemde te doen. Wie weet, op
een dag maak ik mijn droom
waar ...”

Streek- en vlottersmuseum in het slot met historische
afbeeldingen en documenten, niet alleen uit de tijd van
de vlotterij

schappelijk traject vanaf Alpirsbach. Ik

hoop dat ik jullie onderweg goed bezig

kon houden en de tradities van de vlotterij
en alles wat ermee samenhangt aanschou
welijk nader gebracht heb.

ik; daar maakt me niemand wat wijs. En

hoewel ik niet meer de jongste ben, heb ik
nog steeds de kracht voorop te staan en

het vlot te sturen en veilig door elke stuw

en alle gevaren te brengen. En op een dag

zal Uli, mijn jongen, het ook kunnen want
ik laat hem alles zien wat hij daarvoor
moet weten.

Vertrek van een kleiner vlot in het
Wolfdal (originele afbeelding in het
Wolfachse museum)

En, mijn vereerde dames en heren, voordat
we afscheid van elkaar nemen, veroorloof

ik mij jullie nog een keer aan onze afspraak
te herinneren – jullie weten het, het glas
wijn dat jullie me hebben beloofd. Zo

beveel ik mij aan en wens u nog een prettig
verblijf in de vlotters- en schippersstadt

Wolfach. Jullie Johann Staiger, vlotter uit

Schiltach, geboren in 1810 – nu vijfenveertig
jaren geleden. Ade!”

Het Natuurpark Zwarte Woud Midden/Noord,

het grootste natuurpark in Duitsland, is een paradijs
voor iedereen die het Zwarte Woud actief
en natuurverdraagzaam wil beleven.

Pforzheim

Rastatt
Baden-Baden

Doel van het natuurpark is het mooie en
intacte landschap van het Zwarte Woud

Calw

te behouden. Gelijktijdig ontwikkelt het de
regio duurzaam verder en
ondersteunt projecten die

Naturpark-Haus auf
dem Ruhestein

natuurbescherming

Offenburg

leiden tot een evenwicht van
en recreatie, zoals bijv. dit
Op de homepage van het
natuurpark vindt u nog

meer evenementen. Klik op:

www.naturparkschwarzwald.de

Freudenstadt
Lossburg

vlotterspad.

Groot rijnvlot bij Unkel
(koperets van J. Ziegler)
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