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Visscherije en vogelarije
Maar

eerst een stukje

voorgeschiedenis.

De oudste

pachtcontracten

van de visse-

rij op het Naardermeer
bevinden
zich in de archieven
van de kapittels van de Dom
en Oudemunster
te Utrecht. Ze dateren van de late Middeleeuwen
tot in de vroegzeventiende

eeuw.
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In een contract uÎt januari 1604 staat dat de pacht voor de 'visscherije en vogelarije', voor de tijd van vier jaar, uitgegeven werd aan Peter Dircksz. en \Villem Lambertsz. De pachtsom bedroeg225 gulden per jaar, in twee termijnen te betalen. Van
half april tot 1 juni was het seizoen gesloten. Er hing de pachters een boete van 4
pond Vlaams boven het hoofd als ze toch visten of vogelden. Die boete was voor
de helft bestemd voor de diender die hen betrapte, de andere helft ging naar de potarmen van Muiden en Muiderberg. Boven de pachtsom moest dan ook nog eenmalig 80 gulden worden betaald voor de cameraris (beheerder van de geldmiddelen) en 12 gulden voor de schout der beide kapittelkerken. Het opmaken van het
pachtcontract kostte daarentegen slechts 12 stuivers. Van de pachters werd verwacht dat ze het meer zouden bevissen als goede gebruikers en volgens het meerrecht waarvan zij de regels kenden.
Na het verlopen van een pachttermijn lieten de kapittelheren door middel van biljetten aankondigen dat een volgende openbare besteding van visserij aanstaande
was. Deze gebeurtenis vond vrijwel altijd plaats in een herberg bij de Hinderdam
aan de Vecht en soms binnen de stad Naarden. Pachters waren meestal Muidenaren of Muiderbergers, ook kwamen ze wel van Weesperkarspel. Een enkele keer
was het een visser uit Naarden.

Piet Hoetmer
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in

1998 bezig

met de fuiken

op hel erf van De Visserij.

Zo hebben de kapittelkerken in relatieve rusten vrede eeuwenlang inkomsten kun43

nen trekken uit het Naardermcer. Hun eigendomsrechten dankten ze aan Keizer
OUo en dat lieten ze vaak in officiële stukken aan een ieder weten. Daar k\vam een
eind aan toen zij in 1623 het meer verkochten. Een combinatie van beleggers werd
de nieuwe eigenaar. Uit de beleggers werden heemraden gekozen die onder voorzitterschap van een dijkgraafhet gezag over het meer uitoefenden. Afgezien van
twee onderbrekingen waarin gepoogd werd het meer droog te leggen, is het Naardermeeraltijd aan vissers verpacht geweest. Dat geschiedde in de 1geeeuw nog tegen middeleeuwse pachtprijzen. Deze traditie bestond nog toen Natuurmonumenlen in 1906 eigenaar werd.
Vier generalies Hoelme •..
In dat jaar woonde Jan Landwaart (1828-1911), de gepensioneerde jachtopziener
van de toenmalige eigenaren, familie Rutgers van Rozenburg, nog in het voorhuis
van De Visserij en daar mocht hij tot zijn dood blijven wonen. Dat en nog meer zaken had de familie Rutgers bij de verkoop van het meer voor de oude meerbaas goed
geregeld. Jan Hoetmer (1841-1925), visser, was zijn buurman in het achterhuis.
Visser Nicolaas
Neeltje
10ft

Visser Willem
met zijn vrouw
1989)
Stamvader
/925)

visser jall Hoetmer

voorde

het achter/wis
begin

ViUl
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houten

aal/bOllw

(1841tegell

van De Visserij aau het

de 20e eeuw.

Visserij.

in 1938

Hoetmer

(1896-

Geertje

Ier Beek

op de klapbrug

Op de achtergrond

lige hOllte'J aanbollw
hl/is van De Visserij.

1950)

(1894.

bij De
de voornta-

in

Kruiswijk
1944.

Hoetmer

ell zijn vrouw

op hun goude"

bTlli-

Het is deze Jan Hoetmer die de stamvader werd van vier generaties vissers
op het Naardermeer. Zijn zonen Nicolaas (I H72-1953) en Krijn (1879·1907)
werden zijn opvolgers. Door het vroegtijdig overlijden van Krijn ging de visserij door op Nicolaas die het voormalige machinegebouw als \\'oon- en werkplaats had. Het waren vervolgens zijn
zonen WiUem (1896-1950) en Chris
(1901-1995) die, ieder af7..onderlijk,als
zelfstandig pachter in het vak verder
gingen. Chris werkte, evenals zijn vader, vanuit De Machine. WiLlembetrok
na zijn huwelijk in 1914 (Jan Landwaart
was inmiddels overleden) het voorhuis
van De Visserij. Daar werd in 1926 Piet
geboren die na het overlijden van zijn
vader het familieberoep voortzette (I).
Piet Hoetmers jeugd speelde zich af in
de contreien van De Visserij. Met zijn
vader als visser en een grootvader-visser in de nabijheid, leerde hij de kneepjes van het vak al op jonge leeftijd. Hij
bezocht in Muiderbergde Oranje·Nassauschoo\ die, weer of geen weer, dagelijks te voet langs de Googh werd bereikt. Daar leerde hjj zijn latereechtgenoteClasien Meijer (1928) kennen, die
een dochter was van het schoolhoofd.
Na schooltijd en in de vakanties werd
Piet ingezet bij het vele werk op De Visserij: netten OOclen,weteringen schonen, hengelaars begeleiden, dobbers
maken enz.
Toen Piet in 1947mel C1asieninhcthu-

legen hel voorPiet Hoelmer

repareert

il( 1994 (Ie bUil

van ee" I'a" zijn roeiboten.
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viswater

was een van de voorwaarden

Schakels
Ik viste met fuiken,
welijk

trad,

was hij doorkneed

vak. Op steenworp

afstand

van De Vis-

serij werd

in het voormalige

jachthuis

van Bunlet

(2) woonruimte

gevonden.

Na het overlijden

van zijn vader

Piet het pachtcontract
ook het recht

aan zitten

kurken

migeschakels

en onderaan

zijn complexer

meter

in De Vis-

ertussen.

Soms werd

serij.ln
1951 verhuisde
hij naar zijn geboortestek
en bleef daar tot in 2007 wo-

vol gezet. Van de molen

nen.

geslagen

Piet pachtte
Chris.
beroep,
meer.

tussen

le maar

deel viste zijn oom

Hier volgt zijn verhaal
dal van visser

gingen

en ook schakels.

hangen

loodjes

en hebben

Met de laatste

haken.

ook weleens]

Dan was het wachten

over zijn

om het net omlaag

hvee maten

minder,

maar

Die schrok

- die was bij de pacht

bij de Vecht stonden

Met een polsstok

(3) werd

en zwom

vanuit

in paniek

De hele klus nam een dag in beslag.
5 snoeken

op. De schakels

tot de volgende

te houden.

Som-

ma7.en. Een grote vooraan

voor

vis van beperkter
formaat.]n
een van de
geplaatst met een ruimte van 10 tot ]2

de hele molentocht

tot de uitwatering

we 'plonsen'.

om de vis op te jagen.

met de kieuwen

een deel van het Naarder-

meer. In een ander

dobbers

de kanjers en daarachter
een kleinerevoor
tochten werden zo'n 15 netten achterelkaar

nam

over en daarmee

op het wonen

fleuren,

ik leerde het weL Mijn vader maakte veel van schakels gebruik. Een schakel is een
rechtstaand
net bestemd
voor schubvis,
in het Naardermeer
vooral snoek. Boven-

in het

werden

inbegrepen-

er dan netten.
de boot

in de netten

Het leverde

Daar-

op het water
en bleef

soms enke-

ook wel 's.avonds

uitgezet.

dag om te kijken of er wat iJl zat.

op het NaarderFleuren
Meijer

(de echtgenote

van Piet).

Snoek

werd vooral

gevangen

met fleuren.

Een fleur is een stevige

stok meteen
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vis-

Piet Hoetmer

ill zondagse

1972 met eet/slloek

kledij

vnn 20 pond.

i'l
Vis

van dit formaC/1 werd vooral met de
de hengel gcw/lJgell.

flel/rw

snoer. Aan het eind zat een stukje ij7.erdraad mct dubbele baak voorzien van
ecn klein visje. In een wetering, tocht of
op een van plassen werden de flcuren
in de Oleerbodem vastgestoken en dan
was het een nacht an •...
achten. Je ving er
vooral grotere snoeken mee. Een meter
lang en zo'n pond of20 was geen uitzondering. Ook met de hengel werden
snoeken van dat formaat gevangen. Per
jaarhaaldeikwellStot20vandiekanjeTSuil het meer. De zwaarste ooit woog
26 pond. Tijdens een door Natuurmonumenten in het kader van een beheersmaatregel georganiseerde opruimactie onder de snoeken ving ik er met de
fleur wel 50 van dal grotere formaat
Fuiken
Het draaide bij ons eigenlijk om paling of aal. Ze werden vooral met de fuik gevangen.lk had er pakweg 150, maar mijn vader en grootvader werkten wel met 300
stuks. Vroeger, ZO rond 1920 nog, waren ze van katoen gebreid. Ze mochten, om
verrotting te voorkomen, niet langer dan twee weken in het water staan. Later werden ze gemaakt van zijde. Die hielden het drie weken langer in het water uit. Nog
later werden ze vervangen door fuiken van nylon.
Een regelrechte ramp voor de fuiken waren de kokerjuffers. Dat zijn de larven van
deschic!1llot, dic lijkt op een nachtvlinder. De larven bouwen met kJeverige spindraden en stukjes hout, zandkorrels, plantenresten, slakkenhuizen en stukjes fuik
een koker om het lange achterlijf. Bij dat proces vraten ze meteen de fui,ken stuk.
Daardoor moesten de netten voortdurend hersteld worden. Boeten heet dat. Om
de houdbaarheid te vergroten en de vraat van kokerjuffers teverminderen werden
de netten getaand. Vroeger met carbolineum en na de oorlog met acrotine, een
DDT-ach tig product. Nicl best voor het milieu. Na uitzetten van P:1S getaande fuiken, dreven er gekleurde vlekken op het water. Ook voor je handen was het niet
best. Mijn vader had er nooit las! van, maar de mijne zaten vol blaren na een dag
fuiken ophalen in de brandende zon.
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Flliketl op 'droogttlikketl'
wi/genpa/etl

bij De Stolp achter

met stompen

van zijtakken

De Visserij

diea/s

itl 1961. Droogttlikken

zijn

kapslokf""geerde".

Paling, aal en schier
Paling is een wonderlijke vis. Hij komt
als een doorzichtige glasaal van zee het
zoete water binnen en groeit daar uit
tot een nog niet geslachtsrijpe groenbruinegeJigevis,dieweaal noemen. De
naam paling of schier(aal) reserveerden wij voor deze vis in geslachtsrijpe
vorm. Hij is te herkennen aan een zilverachtige buik, zwarte rug en grotere
ogen. Hij wil terug naar zee om te paaiEe" "ieuwe fuik
huiskamervall
de fuik zij"

na" hel plafond
De Visserij

hvee kelen

gels liggen op degrond
zichtbaar.

De fuik

moet

ell zijIlIliel
/log wordell

getaand. PerjaarlVerdeller
fuike" bijgekocht ellll1eestn/
\latl de hoepels

vall de

i" 1957. In

teÛell_ de v/ell~

Wtot 15
voorzietl

van de ollde.
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en. Waarschijnlijk is dat de Sargassozee
bij Cuba. Degedaanteverandering van
deaal treedt op naeen verblijf van 5 lol
15 jaar in het zoete water. VroU\\lljes
konden in die niet-geslachtsrijpe periodewel uitgroeien tot exemplaren van
120cm.
Paling, we gebruiken de naam hier verder voor heide, houdt niet van te veel
licht. Het moel enigszins aan de donkere kant zijn, wil hij gaan zwemmen.
Bij volle maan vang je dus niets! Twee
of drie dagen na volle maan werden de
fuiken gezet en daarna begon de pal ing
voedsel tezoeken.Allhansop het Naardermeer werkte bel zo. Op bel IJsselmeer was het anders. Daar is het water

Kokerjllffersgetekelld

door

]ml

Voer-

man jr. Een detail van een illustratie
lIit het Verkade·alhlll1l
Het Naarder-

dieper en is het dus donkerder op de
bodem. Er moet trouwens aan meer

Fuiken

voorwaarden worden voldaan. Paling
krijgt pas honger bij een walertemperatuurvan IOlot 12graden. Jehad dus
in het voorjaareen aantal 7..'lchtedagen
nodig om te kunnen beginnen. Daardoor liep het seizoen van apriJ tot november.

weg. Wi/fern Hoetmer

Vooral van augustus tot oktober was de
trektijd van de paling. Donkere, stormachtige nachten bevorderden dat nog.
Je kon dan wellOtot 25 pond paling in
een fuik aantreffen. Maar onder normale omstandigheden haalde je met
zo'n 100 fuiken ook wel 200 pond paPiet Hoetmerbreit
i'11975 ee/lfl/ik i"
lingbinnen. De fuiken werden een keer
de huiskamer
VIHI De Visserij.
per week geleegd. Als je vermoedde dal
er ved in zat, deed je hel vaker.
De beste plek om paling te vangen was de noordwesthoek van het meer bij de Katuil Het leek soms wel alsof daar de paling het meer uit wilde kruipen op weg naar
de Sargassozee. Toen we daar niet meer mochten vissen vanwege hel broeden van
de zwarte Slem, betekende dat een flinke strop. De 7.uidelijke hoek van de VVijde

legen met de roeiboot

de scheepswerf

van Wiegmink

llit 1933. Het

vaartuig

aan de vestinggracht

werd in Naardellgebollwd

en roeide er a/-

leell mee lIa(/( de Visserij: door de Vestinggrachten

de Muider/rekvanrf,

Muider/och/

V(//1

elllens{otfe

daal" rle lIitwa/eringssloo/

Vall 14 km. Bij de //IoleN moest de boot met rolletjes
De karakteristieke

boot met hengeJaarsbankje

en weul vorigj(/llT

verkocht.

op

bij het begin van de Thierens-

had de boot in dat jaar vml (Ie werf gehaald

het Naardermeer.

over de weg worden

voorop heeft dienst gedaan

over de
Een/ocht
getrokken.
tot 2007

Een foto uit 1960 l'lIna! de spoorbrug.

Blik bij de Mijtsloot was ook een aantrekkelijke locatie, zo ook de sloot bij de brug
in de spoorbaan.
De Veertig Morgen met al haar waterlelies en gele plompen was daarentegen goed
voor witvis en dus een uitstekend water voor snoek.

I

l

Fuiken onder het ijs
Uitzonderlijke omstandigheden maakten het soms ook mogelijk veel paling te vangen. In de strenge wintervan 1963 heb ikonder het ijs fuiken gezet. Door het Sneeuwdek op het ijs was het pikkedonker onder water. De zuurstofaanmaak stagneerde
toen. Na een week of twee trad er zelfs een gebrek aan zuurstof op. Ook dan gaat
de palingzwemmen. Vlakvool'dat ze stikken, zwemmen ze als wilden heen en weer.
Op zo'n moment moeten er fuiken staan. Ik heb loen wel 200 tot 300 pond paling
gevangen met zo'n 30 fuiken. Het liep in die strenge winter wel op naareen tOlaai
van I000 pond.
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De boetsclmur

achter

De

Visserij

anno 2006. Overgrootvader

schuur in 1890 laten bOl/weil. De botenloods
/ll/men/ell.

erachter

Jan Hoetmer

is eigendom

had de

van Natlwrmo-

Mer detllito

over het ijs kwam

we vaag de sneeuwvrije
Hierdoor

de familie

kijken

naar 1Ier werk vatl Piet. Reclils zien

barlell (lie meI een sneeuwploeg

werd de zllurslofaanlllaak

van de lIitzonderiijkeolllstandiglredw

in hel meerwaler

over het ijs zjjn getrokken.
enigszins

Ilersteld.

EClI fOlo

in 1963.

Veel palingen ook andere vis overleeft een zuurstoftekort echter niet. In de winter
van 1947 was de sterfte schrikbarend. Op de Veertig Morgen stikte tocn de paling
maar ook alle andere vis. Het betekende een enorme strop in de zomer die daarop
volgde. Om zo'n ramp te voorkomen hebben we een methode ontwikkeld om dat
te verminderen. We hebben toen een sneeuwschllif gemaakt en die met een auto
over het ijs getrokken. Hierdoor ontstonden sneeuwvrije banen van 2 1/2 meter breed.
Ernaast bleef de sneeuw liggen. Onder de sneeuwvrije stroken herstelde zich de wurstofproduktie. Het water kreeg ereen iets ander soortelijk gewicht en het gevolg was
een lichte stroming. Het was veel werk maar in de winter van 1963 - het ijs was toen
wel 50 tot 60 cm dik· hebben we op die manier veel paling kunnen redden.

Piet Hoe/mer

hakt;'1

de beruchte

wi,,'er

van

1963 ecn

bijlopen

om celJ {tlik le con-

Iroleren. Hel ijs was lOell lI'el60 cm dik. Het onderstel van de kar is eell stuk handwerk van de bekende smid vall Muidell Jan Melis, hij was eetl Z'l'l'ager VQll Piet.
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Dobbers
Paling werd ook met dobbers gevangen. Een dobber iseenklosje van hout (25 cm)
dat dient als drijver. Erziteen touwmeteCl1 steen aan als anker en een tweede lijntje met haak en aas. Als jongen maakte ik al dobbers. Bij oom Chris kocht ik louw
en haakjes en dan met 25 \'an die dobbers het meer op. Dat was doorgaans goed
voor IQpalingen of\vel een pond of drie. Het leverde cen gulden zakgeld op en dat
53

De strenge
grol/d

willler

van J9631everde

wcllOOO pond

paling

op. De poes op de achter-

Voortltjes

vat/gw

meI degebbei/lI960.

wacht op een visje.

was mooi meegenomen in decrisistijd.
Eigenlijk was het stropen in mijn vaders water, maar iedereen deed een oogje dichl. Laler had ik wel 250 van die
dobbers. Als je er 100 had uitstaan, dan
leverde het gemiddeld 20 palingen op.
Zo hebben we veel dikke palingen ge~
vangen. In het verleden ving mijn vader paling ook wel mei een reep. Dat' is
een lange lijn metdwarslijntjes met haken en aas. Zo'n reep kon je alleen maar
in het voorjaar gebruiken, want zomers
raakte de lijn verstrikt in de wirwar van
waterplanten.
Piet Hoelmer

Na een dagje stleeuwmimell
broer Nim
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itl deal/to

op het meer bereike/l

De Visserij.

Piet op de sneeuwploeg

Eell foto lIil de willter

VUIl

1963.

en zijn

;',/957

tijdetls hel uit-

Zeeltpuiten
In het Naardermeer werd vroeger ook
zeelt gevangen. Ik heb mijn vader daar in de jaren dertig wel mee geholpen. Na de
oorlog heb ik dat niet meer gedaan. Zeelt werd gevangen mei een 7..celtpuÎt,een
grote korf in het vakjargon puit genoemd. Aan beide zijden ervan 7.41t
een keel. ]n
zetten

W/1/

dobbers

op !ret meer.
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Rietoogst

op de bevroren

1977. Mer eetl wilgemeetl

vlakte in
wordt het riet

lot een 'vuiledrievoeter'
bijeengebollden. Deze dikke bossell riet werden
t/aarde

Rietkaai

aall de ui/watering

van het Naardernreer
Googh gevaren.
ver(ler geschoond

bij de brug in de

Daar werd het rÎet
Ct!

Pater lIit Nieuwkoop

gesorteerd.

De

was de opkoper

valll1ctrict.

Het erfbij

De Visserij

î" 1998 met

twee karen om de vis levend

te bewaren.

een zeeltpuitzalen hoepels verwerktvan wel80 cm doorsnede. De lceltpuitcn werden uitgezet als de zeelt gingkuit schieten, dus in het voorjaar. In de puit werd een
eerder gevangen zeelt als lokkertje gezet. Daar kwamen de andere dan op af. Soms
zaten er wel 20 in. MeeslaJ grote exemplaren. Zeeh is heel goed eetbaar.
Degebbe
Om paling en snoek te vangen, gebruikten wc als aas kleine visjes. Je had er heel
veel nodig. Alsje 250 dobbers uitzette, belekendedat ook 250 voorntjes. Ik ving ze
met een gebbe. Dat is een heel groot driehoekig net aan een stok. Jonge voorntjes
hielden zich bij voorkeur op tussen dew3terplanlen aan de kanten van de loch ten.
Vanuit de roeiboot liel je dan, heel voorzichtig, de gebbe in het water zakken om
hem vervolgens naar de kant te duwen onder de waterplanten. Met een beetje gelukhadjedan zo'n 100 visjes ineen keer,maarsomsook helemaal geen een. 's Winters was bet niet zo moeilijk om voorntjes te vangen, want dan bleven ze in scbolen bij elkaar zwemmen. Maar in het voorjaar trokken ze naar de plas om kuit te
schieten en daar gingen ze zich verspreiden. In die periode was het lastig om aan
aasvisjes te komen. We hielden ze levend in de bun.
Vroeger werd er weleens met een zegen gevist. Je had er minstens twee man voor
nodig om zo'n sleepnet door het water Ic trekken. Voor het vangen van kJeine visjes was een zegen ongeschikt, want door alle waterplanten lrokje hem niet ZOmaar
door een tocht.
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Export
Onze vis werd in het algemeen levend
gevangen en levend verkocht. Als je na
een week zo'n 250 pond snoek in je karen had, belde je de opkoper. Zo ging
dat ook met paling. Al onze vis werd
verkocht aan ene Hoetmer in Vinkcveen, een ver familielid, die alle meren en veenplassen af ging. Al voor de oorlog
was hij de afnemer en dat is altijd zo gebleven. Ook hij hield de vis ZO lang mogelijk in leven. Zeelt werd llOg levend, in een tankauto met zuurstoftoevoer, naar
Duitsland vervoerd om daar te worden geconsumeerd. Vrijwel al onze snoek ging
naar Frankrijk. Die bereikten ingevroren de bestemming. Paling werd ook in eigen land afgezet.
Wij verkochten weleens direct aan particulieren, maar dat was toch een uitzondering. Je had er geen tijd voor om de vis schoon te maken en te roken. Je moest dan
boveodien altijd een voorraadje schoongemaakte vis in huis hebben. Op het erf
stond wel een rookhok. Drie keer per winter maakten we er gebruik van. Vooral
voor eigen consumptie. Hel was de gebruikelijke bestemming voor de dooie vis,
want niet alle paJing bleef aan de dobbers in leven.
Voor de bijvangst van brasem en voorn bestond geen commerciële bestemming.
Ik kookte bet onverkoopbare restant witvis in een ton op het erf. Het was bestemd
voor mijn varkens. Ze slurpten en knarsten de gekookte vis met het grootste genoegen mei graat en al naar binnen. Je moesl ze er niet te vaak mee voeren. anders
ging het vlees ernaar smaken. HeTzelfde gold voor mijn kippen.
Einde van de visserij
Van vissen aJleen kon Piet Hoelmer oietlcven. Als aanvulling op zijn traditionele
bestaansmiddel sneed hij riet, stak mos. begeleidde hengelaars en was natuurgids.
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Veenmos steken, ook we/mos trekken

Veenmos

Met enkele varkens, kippen, een boomgaard en een groentetuin was hij ook
deels nog zelfvoorzienend. Dat laatste
was voor de werkers in de Naardermeer
vrijwel altijd het geval. Zijn grootvader
Pieter ter Beek was er molenaar, maar
die activiteit verschafte hem slechts een
gratis woning. Ook Jan Landwaart had
in naam het fraaie beroep van jachtopziener, maar zonder een boerenbedrijf
met acht koeien, zou hij waarschijnlijk honger hebben geleden.
Hoe het met de beroepsvisserij in de Naardermeer afgelopen is, heb ik in 2006 in
De Omroeper (jrg. 19,nr. 2) al beschreven. De oorzaak van de teloorgang was tweeledig. Enerzijds liep destand van de paling terug, waardoor er geen boterham meer
te verdienen viel met vissen. Anderzijds strookte de uitoefening van hettraditionele beroep niet langer met nieuwe inzichten over het beheer van het meer, waardoor Natuurmonumenten met allerlei restricties de visserij steeds verder aan ban-

kort

/la

W;I'lem'U"tje{a",,'wa,'" m'cl h",,,tah'al k,'"d,,,nvoo,' de mol" van het Naardermeer in
Slaande derde van rechts is Geertje ter Beek, de moeder van Piet
Hoetmer.
den legde. Vanuit cultuur-historisch oogpunt is dat spijtig. Het zou aardiggeweest
zijn als er anno 2009 bij De Visserij nog enkele fuiken te drogen hadden gehangen
en een gepensioneerde visser er tussen zijn karen had rondgescharreld.

debmnd van 1976, langs ten

dele verkoolde zeggepollen.
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half uur voor zonsopgang, met Cl.."fl
bootj~ naar de jachlhuneIJ le varen.
Hel jachthuis bestond uit twee kalTlersen een keuken. Hel huis beslaat niel meer. Hel is omstreeks 1985 onder beheerder Wesscl FokkemagcsloopL Er mI boktor in. In de jaren vijftig is
het jachthuis nog een lijdje verhuurd geweest aan mejuffrouw drs. W. van Iterson, een biologe
uil Amsterdam. Ze was een vriendin van de vrouw van Gorter, die directeur van Naluurmonumelllen was. Ze gebruikie het jachlhuisals zomerhuis en was er vaak in het wrekend aanwezig.

3. [n Ankeveen en Konenhoef gebruikte men hi~rvoor een wgenoemdc koddeket, dicook wel viss~nschrik Qfkaaskop \,Tnl gello~md. Hel was een soorl vergiet met ~en steel aan de-ronde kant.
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Een vinkenbaan

aan de Galgesloot

Hellk Sclzaftenaar
Toen ik zestien jaar geleden
(directeur

eens op de Veertie"

van de N. V. Eerste Gooisd,e

geil om met hem te pmten
tereSS(lfltc onderwerpen
Ook details

Schepels

bij de heer Lodewijk

Kafkzandsleetlfabriek)

over zijn zanderij

op de Naarder

werd omvaller meer

(lalJ de orde. De Kort wist veel over grolldzaken

van voor zijn tijd, want zijll vader, de bekende

de Kort

gastvrij
EIIg, kwamen
G.A.P.,

ill-

ilJ Naarden.

vOlld bij hem altijd

ee" gewi/lig oor. Met grote ste/ligflCid vertelde De Kort mij dat op /ret terrei" va" zijn
fabriek aall de jalTter GOllwweg vroeger een viI/keI/baan
moer hebben geIegeIl. Zijn
I'(uler /rad daar omstreeks
altijd

de Vilrkenbaall

1925 aa" degemeellte

genoemd

Naarden

eell stllk grond verkocht

dat

werd.

Na wat gezoek in hel Sladsarchief
vond
ik inderdaad
de belreffende
transactie
terug

in een akte van 17 februari

de gemeente

Naarden

gekocht tussen
'de Vinkebaan'.

1926:

had een perceel

de Jan ter Gouwweg
en
Met het kadaslcrnum-

mer uit de akte was het vervolgens
voudig

om te bepalen

waar

lag. Het bleek inderdaad
van de kalkzandsteenfabriek
wel om het gedeelte
Bij de Stichting

Vijverbergzijn

op een steenworp

nog verkrijgbaar:

te gaan en

tegen de Galgesloot,
afstand

van de plek

waar:lnderhalveeellwgcleden
]990 (€ 10,50), 1995, ]996, 1998, 1999 (€ 11,50),

DcOmroepcr,jaargang
2000,2001,2002
Oude Naardense

(€ 12,50), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (€ 15,-) per jaargang.
buitenplaatsen,

'de geschiedenis van Berghuyscn en Kommerrust'

De kaart van Fabius, facsimile van Naardenen
De kaart van Du Moulin
De zandc-rijenkaart

(1748),

facsimllevan

omgeving in (ull-coor

(1817), fucsimilevan Naarden en omgevingin

Zie voor tweedehands

boeken

over Naarden

€ 16,-

omgeving in full-color € 7,-

Naardenen

en omgeving

€8.25

(uU~color € 8,25
onze website

www.stichtingvijvcrberg.nJ
Beste/adres: GrHlsoortJstram 16, 14111H·/ Naardctl. tel. (035) 6946860

een-
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van Naarden

vond ik nog twecaanwijz.ingen.ln
1853
bezat AlbertusNieukerk
een stuk houlland
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'de Vinkenbaan'.

\V"t1lem Jurrissen

Boom-

was daar Nieu-

kerks naaste
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En in 1818 kocht

van Rossum

van het nabijgelegen
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een stal, een wagenhuis
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op 'vanouds
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Zanden twee

de Hofstee-

en wel het gedeelte

ge-

naamd de Yinkebaan:
Of er toen nog
een vinkenbaan
of restant ervan aan-
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De Naardetl5e

villkellbaall

bevond

tussen dejatllerGollwwegetl
g/asenslool,

zich

de Nagt-

toen GalgesIool geheten.

De

rechter pijl geeft de locatie aan. De linker
pijl wijst naar de plek waarde

Ga/geberg

heeft gestaall. Teroriëlltatie:
rechtsbol'cn
is hel Nilarderheem
ell dwarsoverde
foto loopt de oude Rijksweg.
lIil dejarellllegelltig

mil

Luchtfoto

devorigeeellw.

6.

wczig was, werd uit de documenten niet duidelijk.
Holland was vroeger een paradijsvoorvogeJvangers. Van de zangvogels waren bet
voornamelijk de vinken die eraan moesten geloven. Vooral in oktober tijdens de
najaarstrek werden zeopgewacht en gevangen. Op sommige vinkenbanen ging het
om duizenden stuks binnen een periode van een week of zes. De vinken waren bestemd voor de consumptie. Ze werden gebraden of aaneen spies geroosterd en met
ingewanden, skelet en al verorberd. Soms werden er speciale hapjes van gemaakt.
De 'slavink' bijvoorbeeld was gevuld meI een echte vink. Bij de invoering van de
Vogelwet in 1912 werd dit verboden.
Veel vinkenbanen dateren uÎt de 18e eeuw. Er zijn er echter niel veel meer over.
Vanuit cultuur-historisch oogpunt heeft men er enkele in stand gehouden. Ze worden uitsluitend nog gebruikt voor ringonderzoek. Sinds 1932 bevindt zich in het
Openluchtmuseum in Arnhem een origineel vinkenhuisje. Het stond op een vinkenbaan in AerdenhOllt.
In Holland kende men twee typen vinkenbanen,schrijft: kenner 19naz Matthey{ I)
in het Historisch-Geografisch Tijdschrift: vluchtbanen en druipbanen. Een vluchtbaan werd aangelegd in het open veld. Ze bestond uit een op de grond uitgespreid

tweedelig slagnet met daartussen en eromheen diverse soorten lokvogels, waaronder blind gemaakte lokvinken in kooitjes en aan een lijn vastgebonden roervinken. Op de vlucht baan ving men 'op de vlucht', wat inhield dat de vogels vanuit de lucht rechtstreeks Daar het net werden gelokt. Wanneer de vogelvanger (vinker in hel vakjargon) vond dal er voldoende vogels op de baan waren, haalde hij de
trekJijn over, waarna het net dichtklapte als een val. Vluchlhancn droegen een
niet-permanent karakter.
Een druipbaan was een baan voor permanenl gebruik waar de vinken eerst
in een speciaal aangelegd geboomte
('het hout') en valldaaruit binnen het
bereik van een net werden gelokt. Het
neerstrijken van de vogels in 'het hout'
stond ook bekend als 'druipen', vandaar
de benaming druipbaan. Om de druipbaan te beschutten tegen de wind werd
zij omgeven met een omwallingvan aarde. Het net lag niet open op de grond
maaropgevouwen in greppels, zodat de
vÎnken het niet konden zÎen. Devinker
opereerde vanuit ccn houten of stenen
huisje, dat ook plaats bood aan bezoekers. Vanuit kijkgaten in de wanden van
hel huisje kon devan~1 orde baan worden gadegeslagen. 'I)ruipnetten' hadDe siuwtie rond de vinkenbaan
op een
kaart uil 1773. Rechts bovenaan
de
den vaak een lengte van 20 m. De belangrijkstctrocfvan de druipbaan echboomkwekerij
van Pal/lus Guykillg.
ter bestond uit het aangeplante 'hOUI',
Daarollder
het buitelliwis
Postwyk elI
dat een grote aantrekkingskracht op de
de NieuweZa/lderij,
die reeds mei bo·
vinken uitoefende. Tot zover Mallhey.
me" was bep/a1lt. Bij de pijl moel de
vinkelIbamI

Dmipbaall

op de buiteuplaats

rells vall Rhijtl omstreeks
hOllt' waarin
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de vinke"

Saxellbl/rg

in Bloemendaal

1770. Lil/ks het lIillkel/huisjeetl
werden

gelokt.

Col/wie:

getekend

door 1..ill/lve-

op de (Ichtergrolld

Rijksarchiefi"

Noord-Holland.

'liet

De vinkenbaan bi; de Galgesloot zou
weleens zo'n druiphaan geweest kunnen zijn. Dat type haan werd vanwege
de aarden wallen soms op kaarten weergegeven. Binnen de grenzen van Naarden zocht ik er echter tevergeefs naar.
AUccnlandmeter Ketelaarverllleidtop
zijn kaart uit 1773 in het buitendijkse

hebbe'l

gelegen.

Het rondje

erOl/der geeft de Galgeberg weer, wat
ook bevestigd wonlt door het woord Oe
Galg erl/(/ast.

Midden

spant de Galgebrug

onderaan

over-

de Bussllmervaarl.

Parallel daaronder
Jloert de 'Weg na
Bussem: de Jloorloper van de LmnbertlIs HortensiusJaal/.
Colleclie: Nationaal Archief
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gebied (nu omgeving Naarderbos ) een
Vinkenkamp.
Wel vond ik op een andere kaart, toevallig ook een uit I 773, de grote boomkwekerij, in combinatie waarmee de
naam Vinkebaan in de hiervoor genoemde koopakte van] 818 werd vermeld. De grond was eigendom van Paulus Guyking, die burgemeester van
Naarden was. Landerijen van hem daar
waren nog maar kort tevoren afgezand
en deels in een boomkwekerij herschapen. Twintigjaar later had hetcomplex
deallurevan een buitenplaats. Een huis
met de naam 'Postwyk' - verwijzend
baan hebben gelegen.

Een fotoalbum voor de commandant
Beelden van het Regiment Motorartillerie
te Naarden uit 1934
Henk Schaftenaar

wordt hem door de be~

naar een burgemeester die van zijn post
is geweken om een wijle op zijn bui-

tenplaats te ontspannen - doet ookal in die richting denken. Het is daarom zeer
wel mogelijk dat we de Naardense vinkenbaan in de tijd van Paulus Guyking moeten plaatsen, want, zo lezen we weer bij Ignaz Matthey: 'Vinkenbanen vervulden
de rol van ontmoetingsplaats in het gesloten wereldje van buitenplaatsbezitters'.
Net als de exclusieve golfbanen van tegenwoordig waren de vinkenbanen trefpunten waar de elite in een ontspannen sfeer over van alles en nog wat kon converseren: zaken, politiek, familieaangelegenheden en natuurlijk het vinken zelf. Voor
hen was het vinken overigens vooral een kijkvermaak. Het eigenlijke werk op de
baan werd overgelaten aan de vinkersbaas en zijn knecht.
Matthey behandelt in zijn artikel vooral de vinkenbanen op de landgoederen van
de binnenduinrand in Nederland. Getuige hetveelvuJdigvoorkomen van destraatnaam Vinkenbaan ook in andere streken, moet het vinken echter wijdverbreid en

Achterin staan de handtekeningen van

commandant

we ook we/eens iets ver-

erg populairzijn geweest. In Muiderberg heet een school De Vinkenbaan. In Naarden doen we het nog zonder deze naam. Begrijpelijk want de kennis omtrent het
bestaan van een vinkenbaan in onze gemeente beperkte zich tot enkelen.
De commandant en zijn achtergrond
Dignus Abraham Willem van der Moer wordt geboren op 31 oktober 1874 te Colijnsplaal als laatste kind in een gezin met reeds vier zonen. Zijn vader en grootvader waren notaris in het Zeeuwse dorp, zijn oudste broer volgt hen in dat eerzame beroep op. De anderejongens komen allen in dienst bij het ministerie van Oorlog. Een wordt er schrijver, twee kolonel en majoor bij de infanterie en de jongste,
65

te Utrecht

in april/919.

Dignus dus, luitenant-kolonel bij de artillerie.
Dignusvander Moer trouwt met Geertruida Anna Janssen (Den Helder1884
- Utrecht 1942).Het echtpaar krijgt twee
kinderen: I-lubertus Maria (Bert) geboren in 1910 en Maria Huberta (Miesje) die het leven ziet in 1912. Het gezin
betrekt een woning in Utrecht.
Op een foto uit 1908 in een familiealbum staat Van der Moer gekiekt in de
rang van eerste luitenant bij de artillerie. In juni 1915 is hij afgebeeld als ka-

Van der Moers kostadres
de Sint AI/nastraat.

met hospita

in
zerne.
malige

muziektent.

pitein en dat was hij in december 1922 nog. Daarna moet hij snel promotie hebben gemaaktwant in oktober 1927 zien we hem met de onderscheidingstekens van

Het kantoor

Het binnel/terrein
houwitser
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van de Weeshuiskazerne

en luitenant-kolollel

te Naorden

Van der Moer

in januari

legt een jonge

1930. Tussen de

officier de eed af

van de commandant

was

een luitenant-kolonel of overste. In januari 1930 verschijnt hij voor het eerst op
een foto in Naarden. Op het binnenterrein van de Weeshuiskazerne staat hij naast
een houwitser bij de beëdiging van een officier. Overste Van der Moer blijft al die
tijd in Utrecht wonen en pendelt heen en weer tussen huis en werk. Hij blijkt ook
een kostadres in de Vesting te hebben. Dat zien we op een foto in zijn afscheidsalbum waarbij zijn hospita voor haar woning staat in de Sint Annastraat. 'Der \Veg
zurÜck' staat onder het kiekje en hetzelfde onderschrift vinden we ook bij een foto
van de halte Abri aan de Amersfoortsestraatweg; waarschijnlijk nam de overste
daar veelvuldig de tram.
In Utrecht woont Van der Moer aanvankelijk op de Rembrandtkade, later wordt
dit de Mauritsstraat en nog later de Mecklenburglaan. Het gezin bezit een vakantiehuisje, 'Lagerwal' genaamd, in Breukeleveen. In die vakantieomgeving laat het
zich, weliswaar zonder vader in beeld, veelvuldig fotograferen.

Het bureau van de commàndant.

Overste Van der Moer moel een serieuze man zijn geweest. Zijn liefhebberij
was studeren. Zijn kleindochter weet
nu nog te vertellen dat hij bij het afstuderen op de Hogere Krijgsschool bet
cijfer 10behaalde voor hogerewiskunde. Ooit gaf hij bijles in dat vak aan de
actrice Ank van der Moer (geb. 1912)
die een dochter van een volle neef van
hem was.
Dignus Abraham \ViIlem van der Moer

overleed op 31 januari 1937. Hij was toen 62 jaar.
De motorartillerie van het garnizoen Naarden
Over de motorartillerie in Naarden is
fragmentarisch het een en ander te lezen in de oudere jaargangen van De
Omroeper en in het door de Stichting
Vijverberg uitgegeven boek over de
Weeshuiskazerne (2).ln het laatste beschrijft David Kipskortde bestaansgeschiedenis van datregiment. We volgen
hier zijn bevindingen.
De militaireontwikkelingen in de Eerste Wereldoorlog vormden de achtergrond van een reorganisatie van de in
Naardengelegerde vestingartillerie. De
moderne oorlogvoering vereiste een
mobiele, in het (veld)leger geïntegreerde
artillerie. De oude vestingartillerie, gebonden aan ouderwetse verdedigingswerken, voldeed op geen enkele manier
aan de nieuwe eisen.
Bij de reorganisatie na WO streefde
men ernaar de verschillen tussen vesJ

ting- en veldartillerie te doen verdwijnen. De opleiding van het personeel wu
plaatsvinden in een aantal schoolcom68

Hier een kijkje naar de Turfpoortstraat vanafhet voetpad over de wallen
van het bastion TlIrfpoort naar de Kippenbrug.

De dienstauto van de commandant,
een Chevroletvan omstreeks /930, met

De

15 houwitser

lang

/5

met beman-

I winteroefening

Hel kanon

IO-veid

tijdens

een oefening

op de GooÎse hei.

pagnieën, elk afgestemd op een afzonderlijk deel van de Vesting Holland. De terreinbekendheid moest worden vergroot door de opleiding in de nabijheid van de
linie te situeren. Tevens moesten de dienstplichtigen voortaan nogslechts voor één
type geschut worden geoefend. In 1927 werd het oude Regiment Vestingartillerie
opgeheven en formeerde men twee regimenten onbereden artillerie, waarvan het
nveede in de Weeshuiskazerne van Naarden werd gelegerd.
Het omvatte ecn regimentsstaf en twee schoolbatterijcn voor de opleiding van
dienstplichtigen die in oorlogstijd de artillerie-eenheden zoudcn moeten vormcn.
Elke batterij oefende met één soort kanon. De staf was samengesteld uit een luitenant-kolonel (dccommandant),6 officieren en 8 onderofficieren. De eerste schooIbatterij leiddeop voor het kanon lO-veld (vlakbaangeschut) en bestond uiteen kapitcin en 31uitenants, 16 onderofficieren, 8 chauffcurs en ongeveer 165 dienstplichtigen. De twecde battcrij oefende met IS cm houwitsers (krombaangeschut)
en bestond eveneens uit een kapitein en 3 luitenants, met verder] 4 onderofficieren, 4 chauffeurs en 145 dienstplichtigen.
In I933werd het 2eRegimentOnberedenArtillerie
gemotoriseerd ende naam veranderd in Regiment Motorartillerie, een onderdeel van de IVe Artilleriebrigade.
Naast de kanonniers werd voortaan tevens 'motortechnisch personeel' (chauffeurs,
monteurs, motorrijders) opgeleid.
Het Regiment Motorartillerie heeft echter slechts kort bestaan. Door het aanblijven van de lichting 1938 en de mobilisatie in april 1939 nam het leger sterk in omvang toe. Men ging over van een vredes- op een oorlogsorganisatie. Eind 1938 wcrd
het Regiment Motorartillerie opgeheven en het personeel overgebracht naar het
nieuw gevormde ge en lOe Regiment Artillerie. Een half jaar later volgde de oprichtingvan ecn I Ic en 12eRegiment. Alleen hetge Regiment bleef in Naarden gelegerd. Tot zover Kips.
Jan Vera (inmiddels overleden) uit IJhorst diende in 1938 bij het Regiment Mo70

torartillerie en schreefhierover in ons tijdschrift (3). Hij was gelegerd in de Weeshuiskazerne en kanonnier bij een houwitserbatterij. Die stond toen onder commando van ene luitenant De Ronde. Hoofdinstructeur was majoor Wanninkhof
en regimentscommandant Von Freitag Drabbe. Op het bastion Oranje werd geoefend met de bediening van het kanon. Daar stonden vier houwitsers onder een
afdak. Ze wogen vele tonnen per stuk en het viel niet mee om ermee te werken en
te manoeuvreren. Een enkele granaat woog al45 kg. Vera vertelde dat op de heide
bij Laren en Hilversum werd geoefend om het geschut in stelling te rijden. Datwas
overigens meer het werk voor de chauffeurs en de stukscommandanten. De kanonniers hadden daar nooit veel te doen. Het eigenlijke werk voor hen vond plaats in
het schietkamp Oldenbroek. Daar werd met scherp geschoten.
Op I april 1938 bestond het I{egiment Motorartî1lerie vijf jaar. Vera maakte de lustrumviering mee. 's Ochtends werden de troepen geïnspecteerd op het exercitieplein voor de Promerskazerne. Daarna vond een rondgang plaats door de Vesting.
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foto's. Zo zien we het 1O-veld kanon en de houwitsertelkenmale

in beeld. Het repareren,
bet in stelling rijden, het camoufleren
en het schieten,
alles is voor het album voor de commandant
zorgvuldig
in beeld gebracht.
Op de
foto's
trekker.

zien we dat de kanonnen
Deze trekkers

1924. Dit gebeurde

7'

werden
in Naarden

worden

verplaatst

door

een Fordson

voor het eerst voor het leger getest
bij de Genie.

In

J

landbouw-

in het najaar

933 had het Regiment

van

Motorar73

De werkplaats

vooralltomobieletl

een matlSclUlppemvage/luit
Mil/erm.
De werkplaats
altijd.

Er is

Illi een

op het pleill van liet Arsenaal

met waarsc1lijlllijk

lil het

Arse1laal

affuit

van een JO-veld

werden

kanonnen
lVaarvml

onderhouden
het rechtenviel

en hersteld.

Hier zie" we de spreid-

is venvijderd.

het begin VOlj de jare" hvit/tig vanher Belgische merk
bestaat in gewijzigde
vorlll en op eell a/ldere plaats 'lOg

winkef

hl gevestigd.

lil het barakkenkamp
op de SdwpelJ1neent
lVerd het gemotoriseerde
materieel gestald. Uiterst rechts een ford VlIII het type A Wlr/ omstreeks 1930. Da(/nJaasl de Chevralet V(/11decoml1umd(lIlt.
Interieur

VlII/ de werkplaats

blok onder Imndelf
74

heeft.

vooralllolllobie1elllllet

eelllllOllteurdieeell

cilillder-

Minerl'a

Als derde, vierde ell vijfde

mansdwppel1lvagetlS,

FordSOll-tmcks

en als hialsleeell

ww redrts waarschijnlijk

voor die tijd al <oude knarren:
exemplaar

van de roemmchte

Daart/aast

drie

enkele

Ford vall het type T
75

tilJerie enkele tractoren op zicht. Dit blijkt uit een onderschrift bij een van de foto's
waarop we zien dat er op de Gooise hei mee werd geoefend.
De invoering van de motortractie bij zijn regiment moet de trots van de commandant zijn geweest. We zien niet alleen trekkers, maar ook trucks en andere automobielen (4). Zelfs de brandstofpomp werd gekiekt. Al dit rijdend materieel
moest natuurlijkook worden onderhouden. Als centrum daarvoorwerd het plein
naast het Arsenaal aangewezen. Waar Fagel nu zijn culinaire hoogstandjes serveert,
werd een loods (5) voor de reparatie van automobielen gebouwd. In het Arsenaal
zelf werden kanonnen hersteld en het barakkenkamp op de Schapenmeent diende als stalling. Met de komst van de motortractie in het leger was ook de functie
van soldaal- ofkorporaaJ-chauffeurgeboren.
Die was herkenbaar aan een scharlakenrood rad van wol geborduurd op zijn linkermouw. TwaaJfberoepschauffeurs
waren er in dienst bij de Naardensc motorartillerie.
Al het beroepspersoneel is te zien op een groepsfoto genomen op het binnenterrein van de Weeshuiskazerne. Een man of zestig in totaal. Dat komt aardig overeen met de door Kips genoemde bezetting van het regiment.
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De IO-veld
Het is wellicht aardignogeven wat te vertellen overdenveesoortenkanonnen
waarvoor in Naarden werd opgeleid. Beide vuurmonden zijn veelvuldig te zien op foto's
en ansichten uitonze vestingstad en waren actiefin de oorlogsdagen van mei 1940.
Het kanon IQ-veld werd ook wel het kanon '10 lang 40' genoemd. De 10 slaat dan
op het kaliber van 10,5 cm dat naar beneden werd afgerond. De 40 staat voor de
lengte in decimeters van de loop die 4,2 m bedroeg.
In 1927 werd dit type kanon in.Naarden ge·introduceerd. Het was ontwikkeld in de
gerenommeerde Zweedse geschutsfabriek Bofoes, in samenwerking met de ani 1lerie-inrichtingen van de Hembrug. Bij het uitbreken van de oorlog in mei 1940
beschikte het Nederlandse leger over 52 stuks van deze kanonnen.
Een lO-vcld woog bijna 4 ton en werd bediend door 8 manschappen en een stukscommandant. Met drie kardoezen springstof was de maximale dracht 16 km voor
een brisantgranaat van 16 kg. Het duurde 58 seconden eer de granaat het doel beo
reikte. Zes tot acht schoten konden er per minuut worden gelost, maar niet langer
dan 5 minuten. De vuurmond stond op massief rubber banden en werd getrokken
door een Fordson-trekker. Vlak voor de oorlog werd de Fordson vervangen door
een bij Daf ontwikkelde 'Trado' -trekker. Dat was een tractor die door een onafhankelijke wielophanging meer grip had op zwaar terrein. Bovendien was de 'Trado' voor,Óen van een met zeilen afsluitbare wagen voor de kanonniers.
De houwitser
De houwitser luisterde officieel naar de naam '15 houwitser lang 15~Deze vuurmond had een kaliber van 152 mm en een looplengte van 230 cm. Dat laatste past
dus niet bij 'lang IS' maar hetgetal was overgehouden van een ouder type dat nog
in Engelse maal en dito gewicht werd uitgedrukt.
Hel prototype was al in 1896 door de Britse Vickersfabriek onnvikkeld en werd gebruikt in het Engelse leger. Een verbeterde versie kwam in 1915 tot stand. Na bewezen geschiktheid van deze versie in de Eerste Wereldoorlog ging het Engelse leger zijn verouderde geschut afstoten en schafte de Nederlandse regering in 1920
een aantal (waarschijnlijk 36) van de verouderde houwitsers aan.
Het kanon woog 5 ton en werd bediend door 8 kanonniers en een stukscomman·
dant. De 45 kg wegende brisantgranaat moest met gebruik van een laad goot met
handkracht in de vuurmond worden gebracht. Twee schoten per minuut konden
er worden gelost gedurende maximaal 5 minuten. De maximale dracht was 8,4 km.
Aanvankelijkwerd dit kanon getrokkendooracht paarden. In zwaarder terrein waren tien paMden nodig. Bij de motorartillerie werd, netals bij de IO-veld, de houwitser getrokken door de Fordson-trekker, terwijl de manschappen volgden in een
Fordson- truck. Ook del..etrekker werd later vervangen door de Trado van Daf. De
nieuwe trekkers waren al in 1936bcsteld, maar konden pas in 1940en dan nog voor
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een deel worden geleverd. Van de verouderde houwitsers wist men vlak voor het
uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940 nog 28 stuks in gereedheid te brengen. In
deGrebbcliniestonden ertocn enkele in de bosrand ten noorden van Remmerden
opgesteld.
Noten:
1. Dit artikel kon Illcdctot stand kOl11endanhij de heer F. Udo, die de rcdactie attenT maakte op
het beStaan val: hel .1Ibum, en de welw~Jende ll1edewerkin~ van mevrouw G.D.M. Jaklllll-van
der Moer, een 111 Naarden wonende klemdochter van de lUItenant-kolonel.
2. eij~~~K:~~~~~~h~f~~~~az;:rd:
~~~a:r::'~~~~I~~:~~;~rtn~9SI~I::~:n~~lij\~~b!:~~~
J.
3. Jan Vera, Het Garnizoen,pp. 69-74 in: DeOmroeperjrg.
4. Ik&terminatie
wndevoertuigen opde foto's werd v~rrkht door de heer D. Koudijs, 7.oonvall
S. ~~ ~;~I~i~~;;;sUv~Sr:~o~~f~~e~:~1~;~~pa~~s~:~~:~~~a~~,dde~~~~~i~~~a~lt~
~:;Lei~~~~z::~~akkerij

op hetzelfde bastion. Een zaak in verlichtingsartikelen

hrrft cr lijn in-
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'Daar bij die molen'
Foto's van de korenmolen De Hoop van de Schapenmeenl zijn wel bekend. maar
de hier afgebeelde had ik nooit eerder gezien. Wc zien de molen vanaf de overzijde van de Muidertrekvaart en hebben daardoor ook zicht op de bewoningsvlek
daar. Het plaatje, dat wel een ceuw oud is, komt uit de collectie van wijlen Cas de
Bruijn, die foto's, ansichtkaarten en andere curiosa van Naarden vcnamelde.
De folO is weliswaar niet haarscherp maar geeft toch een aardige indruk van het
buurtje dat zich ontwikkelde dankzij de werkgelegenheid bij de molen. Van het
idyllische plekje zelfis niets meer over, maar daaruit groeide wel het tegenwoordige tuindorp Keverdijk.
In de trekvaart zien we een halfverzonken schuit en de straat die daar aftakt is de
latere I-1uibert van Eijkenstraat. Alle gebouwen op de foto zijn van hout. De buurtschap lag namelijk binnen het scbootsveld van de Vestingen voor die zone golden
bouwbeperkingen die omschreven werden in de zogeheten Kringenwet.
De molen dateert van] 858 en kv"am op de plek van een door brand vcrwoest gelijksoortig exemplaar. Die voorganger had er maar heel kort gestaan. Voor de komst
van de molen was de Schapen meent nog belemaalleeg. De nieuwe molen kreeg de
naam De Hoop. Hij was eigendom van Ewrt van den Bom. Driegeneratics 'Vandat
geslacht hebben op de molen gewerkt en enkele naz."lten wonen nog in Naarden.
In de jaren twintig is de molen in verval geraakt. Omstreeks 1930 \vas er 1000 gulden nodig voor een algeheel herstel. Dat geld is cr nict gekomen. In ]934 werd de
molen met alle bijgebouwen gesloopt om plaats te maken voorwoonhuizen. (H.S.)
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