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'Uit de Naardermeer geklapt'

Wetenswaardigheden uit het archiefvan een honderdjarig
natuurreservaat

Henk Schaftenaar

'Er zijn vreemde dingen in de Meer', schreef dr. }.Th. Oudemans, voorzitter van de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, in het begin van de twintigste
eemv. 'Bijvoorbeeld dat stuk Meerdijk dat niet op naam staat van de familie Rid
der (boerderij Meerlust langs de Karneme1ksloot), maar waar de Ridders op grond
van oude rechten steeds weer hooien, terwijl wij degrondbe1astingbetalen! En dan
de kwestie Tijmen van Norren, de bij hem in gebruik zijnde grond is veel groter
dan zijn erfpacht aangeeft. Omdat zijn voorganger het al meer dan 30 jaar in bezit
zou hebben, meent hij bovendien de eigenaar te zijn. Zo ook de absurde p1ichtvan
de Vereniging om aan de huurder van de boerderij De Vogelkooy in de Spijke en
Nessepolder jaarlijks 400 bossen stookriel, 600 bossen ruigt en hakhout op stam,
goed voor 200 takkenbossen, te leveren.'
Kennelijk, zo redeneerde Oudemans, zijn in 1906bij de verkoop van het Naarder-

41



de barre omstandigheden in de Meer, waar toen nog volop malaria voorkwam.
Mensen aan wie het vak van vader op zoon was doorgegeven en die er gewoonten
op na hielden waarvan sommige zelfs teruggingen tot in de Middeleeuwen.
Het was zeker geen 'grondgebied tot vermaak', ook niet voor de vroegere 'Meer
Heeren' want het meer moest simpelweg geld opbrengen. Met datzelfde werd ook
de ideële Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten geconfronteerd, die in
1906 geen cent te makken had. Jaarlijks moest het bestuur van de natuurbescher-

Het Naardermeer met de in dit artikel gebruikte veldnamen.
Omstreeks 1906 was het meer nog een
wereldje van vissers, jagers, rietsnijders,
eierenrapers, ottervangers, stropers,
mostrekkers en houthakkers. Noeste
werkers wier leven verweven was met

Het Naardermeer was in de 17deeeuw

een zelfstandige polder geworden. Een
wereldje op zichzelf met een eigen be
stuur, dat gevormd werd door een dijk
graaf en leden van een heemraad. Die
heren waren ook de eigenaren en wer
den 'de Meer Heren' genoemd. In de
loop der eeuwen hadden ze verschil
lende overeenkomsten gesloten met boeren in de directe omgeving van het meer.
Zo werd in 1857 met Nicolaas Coenders, een 'meester-timmerman' uit Naarden
die de boerderij De Voge1kooy bezat, de afspraak gemaakt dat hij zijn leven lang
over de Meerdijk naar en van zijn boerderij mocht rijden met 'paard en chaise' (rij
tuig, Red.). Tegenwoordig doet nog steeds een restant van die overeenkomst de
ronde in een verhaal dat over de Griendkade een pad zou hebben gelopen, waar
over meerbewoners met paard en wagen naar Naarden ter kerke ging.
Het heeft een flink aantal jaren geduurd eer de Vereniging zicht ging krijgen op hoe
aUesreilde en zeilde in de Meer. Juristen werden geraadpleegd om de problemen op

te lossen, maar in de praktijk bleek het
meestal verstandiger te wachten tot een
'lastig persoon' was overleden om de ne
telige geschillen over oude en vermeen 
de afspraken te vermijden.

meer door de vorige eigenaar, de fami
lie Rutgers van Rozenburg, geen eigen
domsakten overgedragen betreffende
de aankopen in het verleden.

Dr. j. Th. Oudemans, voorzitter van de

Vereniging tot Behoud van Natuurmo
numenten vall1905 tot 1927.
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mers circa 5000 gulden rente afdragen voor de geleende aankoopsom. Dat zakelij

ke gegeven stond in den beginne de bescherming van al wat groeide en bloeide in

de Meer behoorlijk in de weg. Decennia waren er nodig om fondsen te verwerven

en in het bezit te komen van alle binnen de Meerkade gelegen landerijen om daad

werkelijk invloed te kunnen uitoefenen op wat zich afspeelde in de directe omge

ving van het meer. Door reglementering en het maken van nieuwe overeenkom

sten werden vissers, jagers, rietsnijdersen andere pachters aan banden gelegd. Hon

derden brieven en verslagen uit 9.c jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw getuigen

nog van dit moeizame en langdurige veranderingsproces.

De volgende onderwerpen gaan dan ook niet over de bescherming van de natuur,

maar over zaken als het kooikersbedrijf,de beroepsvisserij en andere onder het ge

zag van de Vereniging vallende geldgenererende activiteiten. Een uitzondering is

gemaakt voor de jacht die in dit tijdschrift een andere keer aan de orde zal komen.

Een terugblik dus, bedoeld als aanvulling op de reeds bestaande kennis en die mo

gelijk werd gemaakt door gebruik te maken van het Archief van Natuurmonu

menten. Het oudste deel daarvan werd enige jaren geleden overgebracht naar het

Gemeentearchief van Amsterdam waar het voor iedereen toegankelijk is.
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Het kooikersbedrijf

'De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik eerst niet erg enthousiast was voor een

tocht naar de Eendenkooi van het Naardermeer', schreefde bioloog Van Zinderen

Bakker in 1941. De Grote Kooi, de plek waar de eendenvangst op zo'n sluwe wijze

werd bedreven, had hij al de jaren dat hij in het meer kwam, bewust gemeden. Heel

graag zou hij zien datde Vereniging de eendenvangst daarzou staken. Hetwas ech

ter een van de belangrijke inkomstenbronnen in de exploitatie van het Naarder

meer. Opzichter en kooiker Dirk de Bruijn (1898-] 948), die het vak daar van zijn

vader Klaas (1871-1937) en die weer van vader Gerrit (1831-1912) hadgcleerd, liet

de bioloog toen de werking van de kooi zien door 'droog' te kooien.

Een eendenkooi was een eeuwenoude Nederlandse uitvindingen ons land telde in

de oorlogsjarenI940-'45 nog zeker honderd van die vangplaatsen. Ze lagen me

rendeels langs de grote rivieren, in Friesland, in de kop van Overijssel en op de Wad

deneilanden. ]n ] 93] werd de jaarlijkse vangst op circa 300.000 stuks eenden ge

schat. In een eerdere Omroeper (jrg. 12 pp.t30-I38) werd de werking van een een

denkooi al eens uitvoerig beschreven. Hier volgt vooral het commerciële vervolg.

Over de vangsten in de Grote Kooi van het Naardermeer deed men tot voor kort

nogal geheimzinnig. Een excursie naar het eeuwenoude bedrijfbehoorde nog wel

tot de mogelijkheden, maar het aantal jaarlijks de nek omgedraaide eenden werd

meer met zijn vrouw Dieuwke en in
luw midden dr. Jac. P. Thiisse. Foto in

Natuurmonumenten
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Arie Schaap, vanaf 1953 kooiker en op

zichter van het Naardermeer gefotogra

feerd in jamwri 1971. Collectie: dr. H.P.
Gorter.

- kennelijk uit angst voor een publieke reactie - nooit wereldkundig gemaakt. Ook
in het archief van Natuurmonumenten was het zelfs even zoeken. Een overzicht

uit de jaren dertig voor een bevriende kooiker elders in het land bood echter uit
komst. De vangstcijfers van de eerste 22 jaar kooien onder het gezag van de Ver
eniging stonden er keurig op aangegeven. Representatieve cijfers ook voor later, zo
bleek, want haJverwege de 20ste eeuw lagen de vangsten nog op hetzelfde niveau.
Dat is overigens opmerkelijk want in de jaren dertig beweerde de Vereniging dat
door het toegenomen lawaai als gevolg van de nieuwe Rijksweg (1932) de vangst
met circa 500 eenden per jaar was afgenomen. Er werd toen van Rijkswaterstaat

een schadevergoeding geëist (en ontvangen) van 2500 gulden. Een deel van de nieu
we weg bevond zich immers binnen 'het stiltegebied' van de kooi.

Bladerend door de honderden stukken word je ook vertrouwd met het jargon van
het kooikersvak. Zo leer je de inhoud van het begrip 'waar'. Het is de eenheid waar
mee eenden werden verhandeld. Eén wilde eend stond gelijk aan één waar. Smien

ten, pijlstaarten en slobeenden werden 'halve eenden' genoemd. Je had er twee van
nodig om één waar te vormen. Talingen telden slechts voor eenderde mee. Zo ging

het ook met de prijs die ervoor betaald
werd in de handel.

De vangsten van de Grote Kooi wer
den steevast verkocht aan grote poe
liers. P. van der Stad met vestigingen
in Amsterdam en Haarlem en J. van
Vollenhave, die zijn zaak had op het
Noordeinde in Den Haag, waren be
langrijkeafnemers.lnseptember 1929
kocht Van Vollenhove 543 eenden, 34
halven en 95 talingen voor de gemid
delde prijs van 75 cent per waar. De
eenden waren toen op Kooilustbij KJaas
de Bruijn zonder ingewanden en be
hoorlijk afgekoeld in manden gedaan
en naar het station Naarden-Bussum

gebracht. Op kosten van de poelier gin
gen ze op de trein naar de hofstad. In
de oorlogsjaren 1940-'45 ontstonden
er betalingsproblemen met de Haagse
hofleverancier. Sindsdien werden de

vangsten van de Grote Kooi uitsluitend
nog verkocht aan afnemers in Amster
dam. Particuliere afnemers waren erook. Een aantekenboekje van de kooiker ver
raadde dat menige eend zijn laatste gang maakte via de borden van de heren Thijs
se, Oudemans en Van Tienhoven, die behalve natuurbeschermers kennelijk ook
culinaire fijnproevers waren.

In 1956bedroegen de inkomsten van de Grote Kooi 4900 gulden. Na aftrek van de
kosten bleefdaar - exclusiefhet loon van de kooiker- 3700 gulden van over. Erwer
den in dat jaar 2024 wilde eenden gevangen. Enkele tientallen daarvan werden ge
ringd en de rest werd verkocht aan de poelier. De talingen (604), slabben (23),
smienten (14) en pijlstaarten (2) werden alle van een ring voorzien en weer losge
laten. Dat was een kwart eeuw eerder nog heel anders gesteld. Toen ging dit 'blauw
goed' zonder pardon naar de poelier.
De Grote Kooi is tot in de jaren zestig van de vorige eeuw nog volop in bedrijf ge
weest. Arie Schaap, een voormalige broodjager uit de Zaanstreek, was de laatste die
er commercieel kooide. De twee tot drieduizend wilde eenden die hij jaarlijks tij
dens de herfsttrek ving (het seizoen liep in 7.îjn tijd van september tot in decem
ber) leverden de Vereniging drie gulden per stuk op.
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Na de drooglegging van Zuidelijk Flevoland - de dijk werd gesloten in 1967 - ver
minderde de vangst drastisch. Schaap ging met pensioen en Jan Verkerke, die de
kooi alleen nog gebruikte voor ringonderzoek, volgde hem in de jaren zeventig op.
Enige jaren geleden heeft de Vereniging de kooi gerestaureerd en als cultuurhisto
risch monument geschikt gemaakt voor excursics. Erwordtechter geen eend meer
gevangen.

De hengelaars
Onder de kop 'Het monster van het Naardermeer' meldde De Telegraaf op 3 no
vember 1936 de vangst van een snoek van 22 pond en meteen lengte van LIS m.
l3ernard Vorst uit de Vermeerstraat in Amsterdam was de trotse hengelaar. Hij bleek
een van de drie grootste snoeken van de afgelopen veertigjaar te hebben gevangen.

Het meer stond bekend om zijn visrijkdom en herbergde zeer veel snoeken. Leden

van de Vereniging konden een visvergunning aanvragen bij het bestuur en zich te
gen een uurloon door een roeier op het meer rond laten varen. Een dure liefheb
berij waarvoor je in de vooroorlogse tijd - als je alleen viste - al gauw zo'n tien tot
vijftien gulden per keer moestuittrekken. Maar je mocht je wel dooreenintroducé
laten vergezellen en ook drie snoeken mee naar huis nemen. Dat gebeurde ook met

De trotse snoekvangers Bernard Vorst

chauffeur tonen

De Telegraaf van 3 november 1936.

het 'monster' van Bernard Vorst. Devis
werd in de keuken van hetAmsterdamse
Israëlitisch Mannen- en Vrouwenhuis

klaargemaakt en vele oudjes hebben er
heerlijk van gesmuld. De kop werd ge
prepareerd en door Bernard als trofee
bewaard.

Het hengelseizoen liep van] augustus
tot] 5 maart. Er werden beperkingen
gesteld aan het aantal hengels en aan de
maatvan de snoek. De roeiers, één van
de beroepsvissers Hoetmer, visten zelf
ook mee.

In 1940waren er 32 vergunninghouders. Een van hen was de sportjournalist CH.
Geudeker uit Amsterdam die de hobby totl950 volhield. Niet tot volle tevreden
heid want in een brief aan het bestuur klaagde hij dat het Naardermeer 'tot groot
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verdriet van de oude klanten' al jaren

lang geen goed snoekwater meer was.
• Wellicht waren er te veel hengelaars en
werden er te veel snoeken mee naar huis

genomen, opperde hij. Regelmatig vis
uitzetten zou nodig zijn. En, liet hij ook
nog weten, een visdag kostte hem aan
roeiloon, boot, aasvis, vergunning en
reiskosten wel 35 gulden.
Beroepsvisser Chris Hoetmer haalde bij
het horen van dit verhaal zijn schouders
open zei: 'Misschien heeft uitgerekend Een dagje vissen op het Naardermeer

meneer Geudeker het niet zo getroffen, leverde Wim Dudok van Heel en Wim

het blijft nu eenmaal hengelen. Ande- Boot in de oorlogsjaren

re heren zijn juist zeer tevreden'. snoeken op. (

Heel, Buren.

Een van die bijzonder tevreden heren
was F.Baron van Heeckeren van Waliën, die al elf jaar trouwzijn vangsten noteerde.

Datum, windrichting, weertype, aantal malen beet, vangsten, gewicht en meegeno
men snoek, alles werd door hem nauwkeurig bijgehouden. Zijn ervaring was dat de
visstand zeker niet afnam, maar wel dat er veel meer kleinere snoeken werden ge-
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Detail uit een overzÎcht van În hel Naardermeer gevangen snoeken door F. Baron

van Heeckeren tot Waliën.

vangen dan voorheen. Dat betekende volgens hem dat het Naardermeereen zeer ge
zond viswater was. Wanneer de minimum afmeting van de snoek die teruggezet
moestworden van 50 naar 55cm zou worden verhoogd, dan Züudathetviswaterze
ker ten goede komen, schreefhij ter geruststellingaan het bestuur van deVereniging.
Er is nog tot halverwege de jaren negentig op het Naardermeer door een zestigtal
vergunninghouders gehengeld. De laatsten waren enkele oudere Belgische indus
triëlen, dieop zoek naardesnoek, zich over alle watertjes lieten rondvaren. Deaan
wezigheid van hengelaars kwam de rust in het reservaat echter niet ten goede, re
den waarom de Vereniging besloot geen visvergunningen meer uit te geven.

De beroepsvisserij
Aanvankelijk was de visserij op het meer voor behouden aan beroepsvissers. In 1804
werd de visserij verpacht voor 185gulden per jaar. Dat bedrag was een zesde van de
totale opbrengst van het meer. Al sinds het eind van de 19de eeuw werd de visserij
op het meer bedreven door de familie Hoetmer. Toen op I oktober 1906 de oude
opzichter Jan Landwaart (1828-1911) met pensioen ging, volgde visser Krijn Hoet
mer (1879-1907) hem op. In die tijd pachtte ene Eijzer de visserij voor 400 gulden
per jaar en Krijn ving voor hem de vis. Paling leverde het meest op. Als het lekker
warm weer was en de paling flink 'liep' dan haalde hij heel wat pondjes uit het wa
ter. Veertien cent per pond ontving Krijn van de pachter. Ook baars, snoek en zeelt
hadden zijn aandacht, maar die deden wat minder in prijs. Voor witvis had men
toen weinig belangstelling, uitgezonderd jonge voorn, die als aas voor het snoeken
werd gebruikt. De visjes werden met een zegen in de Boomtacht gevangen.
Toen Krijn Hoetmer op 28-jarige leeftijd overleed, nam zijn bejaarde vader Jan

De Visserij van hel Naardermeer getekend door L. WR. Wenckebach in 1911.
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Blik op de acllterkant van de Visserij in de win/er van 1947. Collectie: dr. H.P. Gorter.

(1841-1925) al zijn taken in het Naardermeer over. In 1915 schreefJac.P. Thijsse
over deze familie: 'De Hoetmers zijn een echte Plassen familie, zij bevolken niet
alleen het Naardermeer, maar ook de Ankeveensche en Kortenhoefsche plassen.

't Zijn allemaal jagers en visschers en meerarbeiders, stoere, opgewekte lui, ijzer
sterk en energiek. De meesten hebben groote gezinnen en verheugen zich in een
lang leven. Nacht en dag in alle jaargetijden roept hun bedrijf hen op het Meer en
daarbij toon en ze een volmaakte onverschilligheid voor de brandende zon of den
felien Noordooster, den killen regen of de dampen, die uit >tmoeras opstijgen.'
Sinds Jan Hoetmer lezen we alleen nog maar over de Hoetmers als vissers op het
Naardermeer. Jans zoon Nicolaas (1872-1953) volgde vader op en hij deed de vis

serij weer over aan zijn zonen Witlem (1896-1950) en Chris (1901-1995). Piet, een
achterkleinzoon van Jan, is de laatste visser van dit geslacht. Hij woont nog altijd
op locatie in de Visserij.

Tussen de belangen van de vissers en die van de Vereniging heeft altijd een span
ningsveld bestaan. Vaak was er gedoe over het niet nakomen van afspraken of over
de hoogte van de pachtsom. In de jaren vijftig bedroeg de pacht wel 1500guldcn pcr
jaar. Daarbij was het recht inbegrepen om tegen vergoeding bezoekers, jagers en
hengelaars rond te roeien. Binnen het bestuurvan deVereniging was menin die tijd
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van mening dat de pachtsom geenszins in verhouding stond tot de werkelijke waar
de van het viswater. Piet Hoetmer en zijn oom Chris, de toenmalige vissers, dach
ten daar heel anders over. De visserij was in die tijd in t\vee percelen over de vissers
verdeeld en ieder was goed voor de helft van de pachtsom. Chris klaagde over de ge
ringe paling- en de lage snoekvangst. De vervuiling van het Bovenste Blik was vol
gens hem de oorzaak. Piet vond zijn inkomsten te laag en daarom de pachtsom te
hoog. Naar zijn mening was de palingvangst sterk gedaald door het afsluiten van de
Zuiderzee. Nadat het IJsselmeer voldoende zoet was geworden, was de aal niet meer
genoodzaakt naar de binnenwateren waaronder het Naardermeer te trekken. Het
uitzetten van glasaal in het Naardermeer had dat verlies onvoldoende gecompen
seerd. Bovendien constateerde de visser dat de aal maar matig groeide in vergelij
king met vroeger, ongetwijfeld doordat het water voedselarmer was geworden.
Het bestuur vroeg zich vervolgens afin hoeverre hun vangstverhalen betrouwbaar
waren, maar gaf uiteindelijk beide vissers toch een korting.

In 1957 werd met de twee vissers een nieuw contract opgesteld. Het viswater werd
andermaal onder hen verdeeld. De snoekvisserîj werd niet meer aan de beroeps
vissers verpacht en uitsluitend nog gereserveerd voor de hengelaars. Het gebruik
van schakels (staande netten) en fleuren (een soort hengel) werd verboden. Ook
werd het roeiloon voor het rondvaren van bezoekers, jagers en hengelaars opnieuw
vastgesteld, zo ook de route. De Hoetmers kregen nog wel het recht om meete hen
gelen, maar ook zij mochten niet meer dan drie snoeken per keer meenemen. Door

Visser Chris Hoetmer haalt in het voorjaar van 1969 zijn netten op de Groote Meer.
Collectie: dr. H.P. Gorter.
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het vervallen van de snoekvisserij door de Hoetmers was de Vereniging bereid de
pachtsom verder te reduceren. Het vrije beroep van meervisser leek met deze re
geling echter aan banden te zijn gelegd.
Halverwege de jaren zestig liep ook de stand van de witvis sterk terug. Daardoor
konden de jonge snoeken zich te weinig ontwikkelen. Verder waren er tengevolge
van hoge waterstanden op het meer herhaaldelijk overstromingen geweest, waar
bij veel grotere palingen uit het meer waren weggetrokken. Vroeger kwamen via
eenduiker in de Meerkadevanuit de Karnemelksloot nog duizenden vissen enjon

ge palinkjes het Naardermeer binnen. Maar door de toenemende watervervuiling
stelde de Vereniging de schuif in de duiker niet meer open. Aan Chris Hoetmer
werd toen de tip gegeven om de jonge vis dan maar met fuiken uit de Karnemelk
sloot te vangen en in het meer uit te zetten. Maar zo ver ging dat natuurlijk niet in
een tijd van stijgende lonen, verkorting van de werkweek en aantrekkelijke secun
daire arbeidsvoorwaarden elders. Toen vervolgens het arbeidsintensieve beroep
van visser niet meer opleverde dan een klein deel van een modaal inkomen en de
vissers verder van roeien, rietsnijden en mostrekken moesten zien rond te komen,
was het met het oude beroep van Naardermeervisser in feite gedaan.

Tegenwoordig is er geen plaats meer voor visserij in het natuurmonument. Deze
activiteit strookt niet meer met nieuwe inzichten over het beheer van de leefge-

Collectie: dr. H.P Gorter.
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meenschappen onder water. Beroeps
visser Piet Hoetmer stopte daarom in
1992. Daarna heeft hij nog een keer een
opruimactie mogen uitvoeren onder
de grote snoeken en debrasems. Na deze
beheersmaatregel was het met het vis
sen echter definitief afgelopen.

Derietsnijders
Dekriet, stookriet, spreeuwenriet, stu
cadoorsriet, bladriet, ruigt en 'vuile
drievoeters' (een ongesorteerde bos met
een omtrek van een meter), het zijn be
grippen uit de wereld van de rietsnij
ders. In de wintermaanden bevolkten
ze met tientallen het Naardermeer.

Al in september begonnen ze met het
snijden van het nog groene riet met
moerasplanten ertussen. Deze dichte
bladmassa, die ruigt werd genoemd, le-
verde een uitstekende afdekking voor Januari 1941, het dekriet wordt apart

de bollenvelden, met name voor de hya- met 'een noort' geoogst.

cinten.Tulpen vroegen wat minder be-
scherming en konden met bladriet volstaan. later in het jaar, wanneer de blade
ren waren afgevallen en de kale rietstengels overbleven, werd er uitsluitend nog
dekriet en stucadoorsriet gesneden. Het laatste moest wel 2 meter lang zijn. Het
groeide in het open water en was te grof voor dakbedekking. Er werden ook wel
rietmatten van gemaakt. Bij ijs op het meer werd dat lange riet met 'de schoof'

(schaaf of schuif) gesneden. Dat was
niet het geval met dekriet. Dat moest
mooi glad zijn aan de onderkant. Het
werd daarom met 'een noort', dat iseen

korte sikkel, geoogst. Watoverbleefwas
een allegaartje van geknakte stengels dat
spreeuwen- of stookriet werd genoemd.
Het leverde weinig op. Soms werd het

Met 'de schoof' konden welSO 'vuile
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afvoergelegenheid aan het einde van de Welsloot aan de andere zijde van het meer.
Daar liep een harde akker naar de boerderij Meerlust, waarover met eenvoudige
verharding een soort weg werd gemaakt. De vVelsloot werd \rerbreed, verdiept en
enkele bochten werden verruimd. Sindsdien opereerden er in het Naardermeer
twee rietbedrijven.

In de jaren zestig tekende zich een crisis af in de rietsector. Door import van goed
koop Pools riet daalde de vraag naar het product van Hollandse bodem. De riet
snijders in het Naardermeer waren toen alleen nog maar geïnteresseerd in grote,
goed toegankelijke percelen met riet van top kwaliteit. Het moeilijk bereikbare en
mindere riet- en ruigtland ging daardoor zo in kwaliteit ach leruit dat daar bos ont
stond. De rietwerkers vroegen vervolgens om een extra beloning voor het zware
werk en bovendien om regen- en vorstverlet. De crisis was echter niet meer te ke

ren. In plaats van een pachtsom te betalen, wilden de pachters nu geld toe. De Ver
eniging trachtte quitte te spelen, maar in de jaren zeventig stopte zowel De Vries
als De Pater, waardoor Natuurmonumenten zelf opdraaide voor de hoge kosten
van onderhoud. Een kleine opleving vond nog plaats in de jaren tachtig. Tegen
woordig probeert opnieuw een zelfstandige rietsnijder zich er te handhaven. Het
lukt tot dusver, maar we] met vrijwilligers als arbeidskrachten.

RietbUIIdeIs worden met de slee naar de

De verpachtingvan de rietvelden was voor de Vereniging de belangrijkste inkom
stenbron van het Naardenneer. In het begin van de oorlogsjaren ging het om een
bedrag van 10.000 gulden, maar eind jaren vijftig nam dat af tot 6.000 gulden. In
die tijd werden er circa 40.000 bossen blad riet gesneden, terwijl het voor de oor
log niet zelden om het vijfvoudige ging. Al sinds de jaren dertig pachtte Leen de
Pater uil Nieuwkoop, de rietpercelen in het Naardermeer. Op stukloon werkten
vele rietsnijders voorzijn bedrijf onder wie de Naarder Alle de Vries met zijn zoon
Jan. !n de jaren vijftig begonnen deze twee rietsnijders echter voor zichzelfen pacht
ten zij de rietvelden ten zuiden van de spoorlijn. Aanvanke]ijk verkocht De Vries

zijn oogst aan De Pater en bracht het
naar de opslagplaats bij demo]en. Toen
op zekere dag een andere handelaar
meer bood, ontstond er een conflict.

Een oplossing werd gevonden in het
maken van een tweede opslagplaats met

geperst tot baaltjes en gebruikt als stro
in varkenshokken. In de oorlogsjaren
1940-'45 had de papierindustrie er nog
interesse voor.

"t Is tobben', was de veelzeggende naam

op een van de platboomde schuiten,
waarmee in de oorlogsjaren het riet naar
deops]agplaatswerd gevaren. Metvorst
dagen haalden de rietsnijders met de
schoof wel 50 bossen op een dag bin
nen, maar zo gauw er dooi of sneemv
kwam, was het met het werken gedaan.
Dan moesten ze weer wachten tot ze met

de klomp]aarzen de natte velden op kon-
den gaan. Het zwaardere riet moest voor korte tijd voor een behaaglijke

moeizaam vanuit de boot worden ge- warmte.
sneden. Neerslag of dauw maakte het
werken onmogelijk, want binnen de kortste keren was de rietsnijder door en door
nat. Rietsnijden was in alle opzichten een zwaar beroep.



Het moet in het Naardermeer een ware kaalslag zijn geweest. Talrijke bomen wa
ren er bovendien al clandestien gekapt. In 1946stond zelfs geen van de palen meer

geweigerd. Deenik, de directeur van gemeentewerken van Naarden, moest sme
ken om wat bezem berk en het kostte Jan Klomp, de klompenmaker uit de Jan Mas~
senstraat, heel wat moeite om er nog enkele wilgen te kunnen kopen.
De energieschaarste in de oorlogsjaren maakte het zelfs nodig dat auto's en bussen
op hout gingen rijden. [n het Naardermeer werd voor dat doel het hout tot zeer
kleine blokjes verzaagd. Chris Hoetmer moet erwel tienduizenden van hebben ge
maakt. Hetwerd 'generatorhout' genoemden gevorderd door het Rijksbureau voor
de Houtvoorziening te Amsterdam. Houtvorderingen door de overheid en de Duit
se Wehrmacht waren overigens aan de orde van de dag. Zo was opzichter Dirk de
Bruijn in februari 1944 op zoek naar wilgen die uitgeleverd moesten worden. Alle
populieren en andere bomen waren toen al op last van de overheid in kaart ge
bracht en geteld.

1955 bij deMachineklanrom te worden afge

Van Koert in Nieuwkoop. Op de stoep de zevenjarige
levTOUW A. Mostert-Pieterse.Klaas Mostert.

De brandstofschaarste in de Tweede Wereldoorlog had een enorme opleving van

de houthandel tot gevolg. Chris Hoetmer maakte alleen al in december] 940 maar
liefst 9852 takkenbossen van elk 10 kilo. De meeste gingen naar bakkers of recht
streeks naar een brandstoffenhandel. Dorrestcijn op de Lambertus Hortensiuslaan
was een van de belangrijkste afnemers. ]n de winter van 1940-'41 kocht hij voor

11.000 gulden Naardermeerhout. Maar ook kleinere afnemers aasden op partijen
hout.

Op 'twaalf tot vijftien gulden per duizend kilo aan de weg', stelde de houtvestervan
Staatsbosbeheer in december [94] de maximumbrandhoutprijs. Bezemberk (twij

gen van de berk) en hout voor stelen,
kJompen en andere bijzondere toepas
singen bracht al naar gelang de soort
aanmerkelijk meer op. De prijzen ste
gen naarmate de oorlog voortschreed.
Zo moest in december 1943visser Wil

lem Hoctmer een dubbeltje betalen voor
iedere fleurstok die hij sneed. Een par

tijtjc brandhout voor eigen huisver
warming werd, 'gezien de omstandig
heden', deze Meerautochtoon botwcg

de overheid werden gevorderd.

De houtproductie
[n de randbossen van het Naardermeer is eeuwenlang hout gekapt. Mecstal door
de bewoners voor eigen gebruik of als bijverdienste. Men gebruikte het hout voor
bonenstokken, erwten hout, weipaaltjes, stelen voor schoppen, harken en bezems,
voor klompenhout en natuurlijk ook als brandhout.
Tot in de jaren veertig van de vorige eeuw komen we in het archief van Natuur
monumcnten lijsten tegcn met namen van personen die op veilingen in café De

Doelen in de Marktstraat een partij Naardermcerhout kochten. Deze publieke ver
kopingen werden in De Gooi- en Eemlander en in de Naarder Courier aangekon
digd. Vooraan zaten de b.ewoners van de Meer die meestal met het eigendomsrecht
van een flinke partij hout, soms nog op stam, naar huis gingen. Niet zo vreemd,
want in die tijd werd er in de woningen van het Naardermecr nog steeds gekookt
op houtvuur! Voor de maaltijden alleen al had je één takkcnbos per dag nodig.

en kooiker, inventariseerde
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overeind die ooit de grenzen van het kooirecht markeerden. Na een dergelijke roof
bouw kon deze omgeving voor vele jaren natuurlijk geen productiegebied voor
hout meer zijn. In de naoorlogse archiefstukken van het Naardermeerwordt er dan
ook met geen woord meer over gerept.

Het mostrekken

Wat tot in de jaren tachtig nog wel aftrek vond, was veenmos. Het werd vooral ge~
bruikt in de bloemisterij. G. van Koert uit Nieuwkoop was de pachter van dit ge~
was. In het voorjaar van 19551i~t hij bij wijze van proef mos trekken in de moe
raspercelen tussen het Jan Hagensbosch en de Haafdtacht. Binnen twee weken tijd
werden er 700 baaltjes veenmos geoogst. Van Koert werd enthousiast en pachtte

De Pater.

60

vervolgens voor drie jaar 25 hectare voor 500 gulden per jaar. Een half jaar na de
oogst was de veenmoslaag alweer zo aangegroeid dat hij verwachtte om de twee
jaar te kunnen oogsten.
In 1959 leverde de verpachting van mos de Vereniging nog 1250 gulden per jaar
op. Twintig volbeladen vrachtauto's (240 kuub) werden er in dat jaar afgevoerd.
Aanvankelijkwerkte Van Koert met arbeiders uit Nieuwkoop. Eind jaren vijftigna
men de neven Piet en Wim Hoetmer het mostrekken van hen over. Tot halverwe

ge de jaren tachtig hebben zij in deeltijdbetrekkingen tegen een stukloontariefper
baaltje voor deze moshandelaar gewerkt. Na Van Koert heeft er korte tijd nog een
ander bedrijf mos geoogst. In de tweede helft van de jaren tachtig is Natuurmo
numenten uiteindelijk ook met deze verpachting gestopt.

Oevissers, kooikers, mostrekkers ,houthakkers en alle anderen die leefden van het

Naardermeer, blijken anno 2006 het loodje te hebben gelegd. De laatste boeren in
de directe omgeving volgen. Van het uitgebreide scala aan traditionele bestaans
middelen vinden we in het natte deel van de gemeente Naarden vrijwel niets meer
terug. Het Naardermeer is letterlijk en figuurlijk een natuurmonument van 'het
zuiverste water' geworden. Aan de beroepen en activiteiten van toen zal in de toe
komst alleen nog kunnen worden gememoreerd.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nogverkrijgbaar:

DeOmroeper, jaargang1990(€ ]0,50),1995,1996,1997,1998,1999(€ 1],50),
2000,2001,2002(€ 12,50),2003,2004,2005(€ 15,-)perjaargang.

Oude Naardensebuitenplaatsen,'de geschiedenisvan BerghuysenenKommerrust'€ 16,
Gids voor de vestingwerkenvan Naarden € ] 6,-

DekaartvanFabius,facsimilevanNaardenenomgevinginfull-color€ 7,-
De kaart van Ou Moulin (1748), facsimilevanNaardenenomgevinginfull-color€8,25

De zanderijenkaart (]8] 7), facsimilevanNaardenenomgevingin full-color€ 8,25

Beste/adres: Gansoordstmat 16,141 I R.H Naarden, te/. (035) 6946860
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Een groot 'Suyderzees vuurbakenlood' uit de
Bocht van Naarden

OlaJLangendorff

Als bij een zware zuiderstorm het water van het Gooimeer noordwaarts gejaagd

wordt, wil het nog weleens gebeuren dat een klein stukje randmeer langs de on

diepe Bocht van Naarden droogvalt. Onder die omstandigheden vond ik daar eni

ge tijd geleden het in dit.artike1 afgebeelde grote 'Suyderzees vuurbakenlood' uit

1713. Het zou afkomstig kunnen zijn van een schip dat voor de Naardense kust in

moeilijkheden was geraakt, of misschien heeft een schipper het gewoon overboord
gegooid omdat de geldigheidsduur was verstreken.

Hel 'vuurbakenlood' is terug te voeren naar het jaar 1699 toen, op verzoek van Zui

derzeeschippers die van de westelijke Waddeneilanden naar Amsterdam voeren,

de 'Staten van Holland en Westvrieslant' besloten om drie vuurtorens te bouwen.

Deze torens, die de Suyderzeese Vuurbakens zouden worden genoemd, werden

tussen 1700 en 1702 gebouwd. Een bij Durgerdam, een op Marken en de derde bij

de Gelderse Hoek tussen Andijk en Enkhuizen. Bij de laatste, De Ven genaamd,
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Vaar- en achterzijde van een groot Suyderzees vuurbaken/aod. Ware doorsnede 36 mm.

gebeurde de verlichting aanvankelijk met brandende takkenbossen. Later werd er

een tuitlamp (lantaarn) geplaatst waarin traan of patentolie werd gebrand. De to

ren bij Durgerdam brandde eveneens op olie, maar die van Marken verspreidde

zijn licht met een open kolenvuur. Voor dat laatste hadden de schippers een voor

keur omdat het schijnsel van brandende kolen het verst reikte.

Toen op 3 juni 1700 de eerste steen werd gelegd voor de vuurtoren van Durger

dam, werd een zilveren gedenkpenning geslagen. Daaropstaan drie vuurtorens af~

gebeeld, de middelste met een lantaarn en de andere twee met een open vuur, wat

de oorspronkelijke situatie weergeeft.

Schippers op die vaarroute waren verplicht 'bakengeld' of'vuurgeld' te betalen

voor het onderhoud van de torens. Schepen van 12 last en groter (een last is onge

veer 2 ton) werden aangeslagen voor 32 stuivers per jaar, de kleinere schepen voor

de helft. Voor vissers~, loods- en waterschepen werd een korting toegepast.

Als kwitantie werd een 'vuurbakenlood' verstrekt. Sommige schippers nagelden

het ding op de mast. Het lood zag er net zo uit als de zilveren gedenkpenning. De

schepen waarvoor het lage tarief gold, kregen een klein lood, de andere werden

aangeslagen voor het grote 'vuurlood'. Was een korting toegepast, dan werd er een

stukje van de penning afgesneden. Om fraude legen te gaan werden de initialen

van de schipper in het lood geslagen.

Zoals op de afbeelding metde leeuwfiguurvaagtezien is, moet het in de Bocht van

Naarden gevonden lood in 1713 hebben toebehoord aan ene schipper A M. Hij

voer op een schip van 12last of groter en op grond van het ontbrekende fragment

weten we dat hij korting had gekregen. Gezien de vindplaats dicht onder de kust

ging het hoogstwaarschijnlijk om een vissersschip.



'Wij zijn niet bang (tenminste niet erg)

Een persoonsverwisseling rechtgezet

Op Koninginnedag 1941 werd in de nachtelijke uren op de schoorsteenpijp van de
GooischeStoomwasserij door de gebroeders Peter (] 922-2003) en Daniël de Mou
lin (1919-2002) de tekst 'Oranje Boven!' gekalkt. In De Omroeper van juni 2004
besteedden wij aandacht aan het huzarenstukje van deze NaardCllse jongens, tocn
19 en 21 jaar oud, en plaatsten eèn foto van het duo in ons artikel. Tnfebruari 2005
hoorden wij echter datde persoon die naast Daniël de Moulin op die foto staat niet
zijn broer Peter is, maar iemand die naar de schuilnaam 'Hendrik' luisterde. Het
bewijs voor depersoonsverwisselîng was een gelijkend portret dat werd gevonden
in een fotoalbum van Daniël de Moulin. Op dat portret staat geschreven: 'Wij zijn
niet bang (tenminste niet erg). Hendrik'. Wie Hendrik precies was, bleef toen nog
enkele maanden onduidelijk. Dat deze heren studenten niet bang waren, was ons
inmiddels wel bekend.

Een en ander kwam aan het licht tijdens een onderzoek van Hylke Faber ("]98]),

neerlandicus, en Pieter Stolk (* 1978), apotheker, beiden leden van de Utrechtse
Studentenvereniging Unitas S.R. In dat onderwek besteden zij aandacht aan Da
niël de Moulins belangrijke rol in het bestuur van Unitas tijdens de Tweede \Ne

reldoorlog en in de periode kort daarna. Hun werkstuk werd afgerond in een 42
pagina's tellend boekje getiteld 'Het vuur smeulende houden onder de ascII.' Daniël

de Moulin - tussen Academie en Engelandvaart (1939-1949). Het werd uitgegeven
in mei 2005, het jaar waarin het 60 jaar geleden was dat Nederland werd bevrijd.

Terug naar de nacht van 30 op 31 augustus 1941 toen de gebroeders De Moulin
vanuit de ouderlijke woning in het Rembrandtkwartier naar de schoorsteen van
de Gooische Stoomwasserij stopen om daarop, hoog boven alles uit, voor de ver
jaardag van H.M. de Koningin maar vooral om de gehate bezetters te provoceren,
met koeien van letters de leus 'Oranje Boven' te kalken. Peter deed het gevaarlijke
klim- en schilderwerk, Daniël hield beneden de wacht met een ploertendoder.
Het is daarom bijwnder jammer datde beeltenis van juist de man die het eigenlij-



ke werk deed, verwisseld werd met die

van ene Hendrik, hoewel ook die niet

bang uitgevallen moet zijn geweest zo

als we verderop zullen lezen. Om ons

abuis recht te zetten plaatsen we in dit

nummer een foto van de ware Peter de

Moulin uit 1944, die Hylke Faber ons

toezond. Dat het Peter werkelijk is, werd
onderzoeker Faber verzekerd door Pe

ters dochter. Bovendien"vond hij een

paspoort van de jongste De Moulin

waardoor zijn ware identiteit nog eens
extra werd bewezen.

Wie Hendrik dan wel was, werd Hylke

Faber pas duidelijk, nadat zijn boekje

al was verschenen. Na het overlijden van

de echtgenote van Daniël de Moulin in

2005 kreeg hij de kans om in de dOOf de

familie op te ruimen spullen te snuffelen.

Daarin bevond zich Daniëls dagboek vluc1lten. n:;~:i/:;::;;~::~;;;tmet aantekeningen over zijn Enge- daat bt,enK'hij"
landvaart. Van deze vlucht naar de vrij- in Ilu"mli,' daot,
heid, langs de zogeheten zuidelijke rOll- maakt in Londen.
te door België, Frankrijk, Spanje en Por-

tugal maakten we in De Omroeper twee jaar geleden al terloops melding. Zijn
lotgevallen tijdens deze enerverende tocht zjjn nu dus uitgebreid beschreven in het

eerder vermelde boekje. We lezen daarin dat Daniël deze tocht ondernam met zijn

mede-student geneeskunde Lodewijk Parren en Renée Kloesmeijer, een avon

tuurlijk meisje met een rijke fantasie, die 'Kloesje' werd genoemd.

Met enkel hun reiskJeding, 400 gulden aan contanten en zonder hulp van een be

staande ontsnappingslijn beginnen ze op 3 mei 1943 aan hun tocht in de optimis

tischegedachte binnen vier dagen Madrid te kunnen bereiken. Op 5 juli echter staan

zij, zonder speciale uitrusting en in alleen op Nederland berekende kJedij, voor de

zware en gevaarlijke voettocht door de Montvallier, een woest en onherbergzaam

berggebied in de Pyreneeën met toppen van tegen de 3000 meter. Pas op 8 juli be

reiken ze met hulp van een gids de Spaanse grens. Drie dagen later worden ze gear

resteerd door de Guardia Civil en een week lang opgesloten in de gevangenis van

Lérida waar ze een cel van 2 x 4 meter met zes andere vluchtelingen uit bezette lan

den moeten delen. De omstandigheden daar zijn erbarmelijk. Geen matras, zelfs
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geen deken, hun bed is de betonnen vloeren een verhoogd gat in de hoek is het toi

let waarvan de afvoer slecht functioneert. Gelukkig worden ze na een week overge

bracht naar Madrid waar tien dagen huisarrest hun volgende strafis. Toen bleek de

keus om een vrouw mee te nemen de goede te zijn geweest. Dankzij een affaire van

Kloesje met de plaatsvervangend consul in Madrid kan zij voor haar reisgenoten

een exdusiefhotel regelen. In die fase kwam ook het contact met 'Hendrik' tot stand.

Hylke Faber schreef ons het volgende over deze tot nog toe onbekend gebleven

compagnon van onze Naardense gebroeders: 'Die Kloesje viel erg in de smaak bij
een jongeman die een tijdlang În het beruchte interneringskamp Miranda in Spanje
had vastgezeten. Het ging om Jan Willem Gaillard, student Indisch recht uit Utrecht,
die zich de Engelse naam Henry had aangemeten in de hoop daardoor eerder vrij te
komen uit het kamp.
Lodewijk en Daniël moellten Henrygraagengaven hem de naam Hendrik, of ook wel
plagerig Hendrikje. Zoals blijkt uit Daniëls dagboek had Hendrik hiereengruwelijke
hekel aan, maar schikte hij zich in zijn lot. Het drietal logeerde in Madrid in hotel

Asturias, een van de beste hotels in de stad destijds, z~~,';~~;~,~:: (;;';::,~~;~/(:::door elkaars deuren te barricaderen en watergevechten tI In



Eenmaa!met veel geluk in Engeland aangekomen, nemen Daniël en Hendrik dienst

in het KoninklijkNeder!andsch-lndisch Leger. (Alsonderofficier van het KNIL, staan
beiden ook op de foto die we twee jaar geleden in DeOmroeperplaatsten, toen nog
abusievelijk denkend dathet om de gebroeders De Moulin ging. Red.) Doordat Da

niël door ziekte wordtgetroffen, vertrekt Hendrik alleen richting Indië. Hier houdtde

informatie die ik heb over Hendrik op. Ik weet alleen datde jongens elkaar in Austra

lië weer heb/Jen ontmoet, daar ze beiden op meerdere foto's uit die tijd staan. En zoals

u weet, staat Hendrik ook op de foto met Wilhe!mina.'

Uiteindelijk blijkt Daniël de MOlllin toch naar de Oost te zijn vertrokken. Althans
begin mei 1944arriveert hij in Brisbane in Australië. Na een militaire training neemt
hij vanaf Nieuw-Guinea deel aan het geallieerde offensief tegen Japan. Na de capi
tulatie van Japan in augustus 1945 komt hij als militair toch in Indië terecht. Hij
doet op Java dienst tot 23 mei 1946op welke dag hij terugkeert naar Neder]and na
een verblijf van ruim drie jaar op vreemde bodem.
\\Tie geïnteresseerd is in de algehele levensloop van deze Naarder leze het genoem
de boekje 'Het vuur smeulende houden onder de asch.' Het is een uitgave van 'Co]
]egium lllustrissimum Hermandad' te Utrecht en ook op \V\\lw.hetcollegium.nl ge
publiceerd. (Red.)

Met dank aan drs. H. Faber.
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Hoog bezoek

Z.K.H. Prins Hendrik inspecteert Rode Kruisoefening
in Naarden in 1912

Op woensdag 3 juli 1912 hield het comité voor Bussum en omgeving van de ver
eniging 'Het Nederlandsche Roode Kruis' een belangrijke oefening, waarvan de
importantie nog werd verhoogd door de aanwezigheid van de president van deze
hulporganisatie, Z.K.H. de Prins der Neder]anden.

Men ging er bij de oefening vanuit dat Nederland in juni 19]2 in oorlog was ge
raakt met een grote mogendheid. Nederlandse troepen hadden stellingen betrok
ken in het voorterrein van de vesting Naarden, dat ruww'eg liep in een lijn langs de
kust van de Zuiderzee naar de Sijsjesberg, de B1aricummer Heide, de bossen rond
Hoog-Laren met als eindpunt de Crailose spoorwegovergang bij de watertoren van
Bussum. De vesting Naarden was in perfecte staat van verdediging gebracht.
De veronderstelling was dat de aanvaller trachtte deze verdedigingslinie op te ro]
Jen, waarbij hevige gevechten in het voorterrein plaatsvonden. De vesting Naar
den zelf werd nog niet aangevallen. Gewonden werden vanuit het belegerde voor
terrein naar het bomvrije hospitaal op het bastion Oud-Molen gebracht. Uitspio
nageberichten kon men a] afleiden dat de vijand in de nacht van 3 op 4 juli zeer
krachtige aanvallen opdestellingen in hetvoorterrein zou lanceren. Degroepsarts
te Naarden ontving daarom uit voorzorg de opdracht om in de loop van 3 juli de
in het bomvrije hospitaal aanwezige gewonden en zieken naar een snel in te rich
ten en veilig gelegen evacuatie-hospitaal te vervoeren. De p]aatselijke afdeling van
het Rode Kruis zou het transport voor haar rekening nemen en bovendien voor de
verpleging van de gewonden en de zieken in het evacuatie-hospitaal zorg dragen.

Om stipt halfe]fdie woensdagochtend stond de transportco]onne opgesteld voor
het Arsenaal. Op dat tijdstip arriveerde, gekleed in generaalsuniform klein tenue,
de Prins met zijn adjudant per auto vanuit Soest dijk.
Omdatverondersteld werd dat de wegen uitsluitend beschikbaar zouden zijn voor
het vervoer van troepen en materiaa] en een traag gewondentransport dit vervoer
zou kunnen belemmeren, moest het gewondentransport plaats hebben over wa
ter. Bovendien was deze wijze van vervoer voor de gewonden de meest gewenste,
omdat de verplaatsing hierbij geheel zonder stoten en schokken kon geschieden.
Een belangrijke zaak was de wijze van in- en uitladen van de patiënten; dat moest
zo geschieden dat ze er geen schade van zouden ondervinden. Waar nodig moest
gebruik worden gemaakt van eenvoudige hu]pmiddelen die direct voor het grij
pen lagen.



Zandschuit IJ wordt metde slede bela
den.

Zandschuit I wordt met de hefboom
beladen.

De roeiboten zijn door mankracht be
laden.

Het transport- en verplegingspersoneel
klaar om in actie te komen.

Voorde inlading van de gewonden in de transportschepen
werd voor eenvoudige hulpmiddelen gekozen

De motorschuit wordt met de laad
boom beladen.

Ontvangst van Z.K.H. Prins Hendrik op bastion Oud-Molen. Links een gedeelte
van de muur van het (inmiddels verdwenen) wachthuis.
buurtJ.

Als vaartuigen dienden vier roeiboten, twee zandschuiten, een schouwen een mo
torschuit.
De inlading in de roeiboten gebeurde zonder bijzondere hulpmiddelen; de ge
wonden werden simpelweg door mankracht over de zacht glooiende oever bij de
Kooltjesbuurt in de boten gedragen. De motorschuit werd beladen met behulp van

de eigen laadboom. Bij een zandschuit werd gebruik gemaakt van een slede, be
staande uit twee aan elkaarverbonden planken, waarover de draagbaar met de ge
kwetsten voorzichtig in de schuit werden geschoven. De tweede zandschuit en de
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schouw lagen gemeerd aan de bemuurde kade van de Nieuwe Haven. Hierwerden
de gewonden in de boten gebracht met behulpvan een hefboom, waarmee de draag
baren met hun levende inhoud werden

opgehesen om zevervolgens in het ruim
te laten zakken.

Alles verliep vlot en geheel volgens plan.
Ongevallen deden zich niet voor. De or
ganisatie en de gewonden toonden zich
uiterst tevreden.

Exact 30 minuten na inscheping vond
de afvaart van het gewondentransport
plaats en werden in lotaal45 slachtoffers
door de haven van Naarden naar bui

ten vervoerd. De motorschuit sleepte
de andere bolen door de Muidertrek

vaart naar het evacuatie-hospitaal dat

luite/l(lnl-generaal De Waal, de vice

van het Raode KruÎs,

7'

dr.

schap.

nabij de Hakkelaarsbrug achter een boerderij was ingericht en voor die gelegen
heid de toepasselijke naam van Jacobus Verhoeff(de mecenas van de Diaconievan
Naarden) had gekregen.

De oefening werd nauwkeurig geïnspecteerd door Z.K.H. in een motorvlet die hel
transport volgde. Luitenant-generaal, tevens vice-president van het Rode Kruis,
De Vlaai en de burgemeesters ''\Tesseling en 's Jacob van Naarden en Bussum ston
den de Prins daarbij terzijde. Van de achtersteven woei de prinselijke vlag. Bij de
afvaart in de nieuwe Haven hieven drommen toeschouwers langs de kade een luid
hoera aan.

Na afloop van de inspectie reed de Prins met zijn gevolg door naar Bussum, waar
Z.K.H. bij burgemeester's Jacob de lunch gebruikte.

73



daar maar eens wat over,

Dirk Witte zijn onver
Tabak be-

Zakenman en liedjesschrijver
Dirk Witte (1885-1932) bij Jan
Tabak begraven

suisse hadden zijn teksten op hun reper
toire: Toon was kenner van dejaren der
tig bij uitstek. Hij schreef er in De
Omroeper verschillendeverhalen overen
bezat een enorme verzamelinggrammo

Het was er voor

'Mensch durf te leven'

maar nu ook de Stichting Oude Be- Dirk Hermanus Witte (1885-1932).
graafplaats Naarden ons op de aanwe-
zigheid van Dirk Witte'sgrafduiddeen bovendien zijn zoon zich meteen map metdo
cumentatie meldde, moest het er toch van komen. Toon Slinger ontdekte het graf in

1971. De steen boven Witte's laatste rust-

Bronnen:
De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 3juli 1912, het blad De Prins van 6 juli 1912 en Eigen Haard
van 10 augustus 1912.

Van veel woningen in Naarden en Bussum wapperde de vaderlandse driekleur.
De ontscheping om exact lcwart voor één bij het evacuatie-hospitaal leverde geen
enkel probleem op; het gros van de gewonden mocht zichzelf ontschepen.
In het evacuatie-hospitaal waren een operatiekamer en een verrijdbare Röntgen

inrichting, waar met gepaste trots de werking van X-stralen werd gedemonstreerd,
in gereedheid gebracht. Verder waren er een verbandkamer, een apotheek en een
veldkeuken. Het boerenerf was herschapen in een moderne ziekeninrichting. Aan
alles was gedacht. De oefening kon dan ook als volkomen geslaagd worden be
schouwd. Het organiserende comité had die dag getoond wat te bereiken was als
men zich ernstig voorbereidt voor de taak die in oorlogstijd zou kunnen worden
opgelegd. Mogevele comité's dit voorbeeld volgen, was de wens na afloop, dan zal
de taak van het Nederlandsche Roode Kruis 'het lot van den gewonden en zieken

krijgsman te verzachten' met vertrouwen kunnen worden tegemoetgezien. (Red.)

Inhoud van alle jaargangen

De stichting Vijverberg presenteert zich sinds maart 2005 op het wereldwijde web.

De site bevat ondermeer een inhoudsopgave van alle verschenen jaargangen. Er is

een index beschikbaar op auteursnaam en op jaargang. Ook aan andere door de

stichting uitgegeven publicaties wordt aandacht besteed. U vindt de informatie op

www.stichtingvijverberg.nl

'Mcnsch

lommen van

men

tegen. Hicr volgt een
bladen met de nadruk op een artikel van
Gerth van Zanten uit 'De Courant - Het

Nieuws van de Dag' van 16 november

Links
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1957. Deajbeeldingen zijn afkomstig uit de verzameling van Witte's zoon Jaap. (Red.)

Ze hadden op 15november 1932nog een uurtje nagetafeld bij Schiller op het Rem
brandtsplein. Toen stond Dirk Witte op, nam afscheid en reed naar huis. Ondanks

zijn vele kennissen in de artiestenwereld, maakte hij het nooit laat. Maar de ande
ren bleven nog even zitten. Een kwartier later werd Frits Schiller aan de telefoon
geroepen. Iemand vertelde hem dat Dirk Witte dood was. 'Maar dat kan niet!', riep
Schiller uit, 'nog geen half uu(geleden hebben we hem hier gezien.'
'Hij is onder Diemen geslipt mei zijn auto en in het water gereden.'

Het is nu bijna driekwart eeuw geleden dat er aan het leven van Dirk Witte in het
water langs de Weesperzijde een einde
kwam. In de jaren vijftig werden zijn
liedjes nog weleens gezongen, maar je
moet al de leeftijd van een grootouder
hebben om dat nog te kunnen weten.
Dirk Witte'scarrière begon met het lied
je 'Het meisje van de zangvereniging'.
In het voorjaar van 1914 stapte hij er
mee naar het Concertgebouw in Am
sterdam, waar de Nederlandse, maar iJl
ternationaal bekende voordrachtskun

stenaar Jean-Louis Pisuisse zo juisteen
volle zaal tot laaiend enthousiasme had

gebracht. Toen Pisuisse zich stond afte
schminken, klopte Witte aan de deur

Cabnretier Jean Louis Pisllisse, ge/JO ren

in J 880 en vermoord in 1927.

•
~

van zijn kleedkamer. 'Ik ben gewoon bediende in een houthandel in Zaandam (Wil
liam Pont, red.)' zei hij. 'Maar voor een paar verenigingen in onze plaats heb ik
liedjes gemaakt die de mensen erg aardig vinden. Ik heb de leukste uitgezocht. Mag
ik die eens laten horen?' Pisuisse greep er gretig naar en hield 'M'n eerste' in zijn
handen. Hij was op slag door het liedje veroverd en dezelfde week nog stond het
op zij n repertoire.

Witte had trouwens moeilijk een gewilliger oor dan dat van Pisuisse kunnen vin
den, want Pisuisse was al jarenlang wanhopig op zoek naar een bruikbaar Neder
lands lied. Wat er in die tijd op vaderlandse bodem gemaakt werd, was meestal grof
en plat en daardoor het aanhoren nietwaard. Geen wonder dat Pisuisse zijn Fran
se, Duitse en Engelse repertoire wilde uitbreiden met enkele 'waardige' Neder
landse liedjes. En met het eerste liedje van de bediende uit de Zaanse houthandel
schoot hij meteen raak. Binnen enkele maanden zong heel Nederland hel. Kort
daarop gevolgd door een nieuwe schlager: 'Asperine'.

Aspirine alleen kan baten
voor officieren en voor soldaten,

voor fourier en voor sergeant,
en voor't paard van de adjudant!

Zolang de mobilisatievan 1914-1918 duurde, was het lied populair. Het werd zelfs
opgenomen in de officiële 'Zangbundel van het Nederlandsche Leger', die inder

tijd werd uitgegeven op last van de mi
nistervan Oorlog. Zijn bekendheid als
liedjesschrijver steeg Dirk Witte niet
naar het hoofd. Hij was een paar jaar
ziekendrager in militaire dienst - vol
gens zijn zuster de meest onhandige sol
daat die er bestond - maar concentreerde

zich na de Eerste Wereldoorlog toch
weer op de houthandel. Toen hij ver
ongelukte, vond men papieren op hem
waaruit bleek dat het slachtoffer direc

teurvan de NV Nijmeegse Mijnhout
handel aan het Damrakwas. Ook in za
ken had Witte dus veel succes .

Dirk Witte op 13 september 1915 als

soldaat -ziekerulmger.
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Kleinkunstenares SteUa Fontaine, ver

tolkster van het oeuvre van Dirk Witte.

Zelfheefthij zijn liedjes niet gezongen.
Daar had hij geen talent voor. Hij heeft
van het liedjesmaken nooit zijn beroep

gemaakt. Hij schreef er honderden,
maar alleen de beste traden aaq het dag
licht. Ruim levend van de verdiensten

in de houthandel, hoefde hij nooit een

liedje te schrijven ter willevan het brood.
Zo kon hij de kwaliteit van zijn pro
ductie op peil houden en dat heeft hij
gedaan. Op een enkele melodramati
sche uitzondering na, bleef hij in zijn
hele oeuvre eerlijk, gewoon, zuiver.
Hij heeft veel geschreven over meisjes
en vrouwen. Elke cabaretière uitdietijd heeft'Het portretje' op haar repertoire ge-

Vrijdag 18 november 1932 om half een vond de teraardebestelling van Dirk Witte

plaats op deAlgemene Begraafplaats van Naarden.
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had, het verhaal van een afscheidsbrief van een meisje aan haar vroegere vriend,
waarin zij hem vraagt zijn portretje terug te komen halen.

Als je't portret terug wilt hebben,
kom het dan van de week maar halen,

je weet hoe laat de winkel sluit,
maar. .. kom het liefst op woensdagavond,

dan mag ik uit ...1

In bijna alle liedjes is een accent van weemoed, van teleurstelling te bespeuren. On
danks zijn successen had Dirk Witte een pessimistische inslag. Hij was een zwaar
moedig mens.
Vader Witte, een schoolhoofd, heeft nooit iets opgehad met de kunst van zijn zoon.
Hij vond het maar een beroerd voorval dat een 'kunstemaker' - zo noemde hij de
zanger Louis Davids - aanwezig was toen Dirk begraven werd.
Toen de liefde bij Dirk zijn entree deed, waren er ook moeilijkheden. Zijn aanbe
denewas Doralize ]ohanna Hendrika (Jet) Looman, een beeldschone dochter van
een rijke Bussumse zakenman, die verloofd was met een jonkheer in Indië. Toen
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tram.

ze Dirkontmoette, viel ze ten prooi aan

een hevige tweestrijd. Destrijd van zijn
geliefde inspireerde Dirk tot het me
lancholische lied 'Hanclschoentjesbrief'.
Het ging over de eenzaamheid van een
meisje dat verloofd is met de hand
schoen. Dirk trouwde met Jet Looman

in 1917te Bussum. Hetechtpaarwoon
de vervolgens te Zaandam, Huizen en
op het adres Amersfoortsestraatweg 38
in Bussum.

De geslaagde zakenman-artiest Dirk
Witte moet wel een zeer dualistisch mens zijn geweest. Wellicht verklaart dat ook

zijn zwaartillende aard. Niet al zijn liedjes waren weemoedig. Hij leefde sterk mee
met de actualiteit en heeft ook enkele zeer vinnigedingen geschreven. Hij kon toe
standen fel hekelen. Maar hij leverde kritiek als een heer.

Hoewel Pisuisse bepaalde creaties van Witte niet kon gebruiken, hebben beiden
zeer van hun samenwerking geprofiteerd. Tot op zekere hoogte hebben zij elkaar
groot gemaakt. Beiden op een tragische wijze om het leven gekomen, hebben zij
nooit groter voldoening ondervonden dan van Pisuisse's meesterlijke vertolking
van Dirk Witte's 'Mensch, durf te leven!', waarmee we dit stukje afsluiten. (Red.)

Je kop in de hoogte, je neus in de wind.
en lap aan je laars hoe een ander het vindt;

hou een hart vol van liefde en van warmte in je borst,
maar wees op je vierkante meter een vorst,

wat je zoekt zal geen ander je geven:
Mens, durf te leven!!!
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