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UIT HOETMER'S VERHALEN. 
IE wel eens een tocht in het Naardermeer heeft medegemaakt en 
in Hoetmer's schuit heeft gevaren, weet, hoe onvervaard de oude 
visscher en opzichter kan vertellen. Ondanks zijn meer dan zeventig 
jaren roeit hij met automatischen regelmaat zijn zwaarbeladen 
zwaren schuit door de lange vaarten en over de wijde plassen en 

al dien tijd staat zijn mond niet stil, want gedurende de laatste zestig jaren 
heeft hij alle avonturen van het Meer meegemaakt en niets is hem liever dan 
daarvan vertellen. De Hoetmers zijn een echte Plassenfamilie, zij bevolken niet 
alleen het Naardermeer, maar ook de Ankeveensche en Kortenhoefsche plassen. 
't Zijn allemaal jagers en visschers en meerarbeiders, stoere, opgewekte lui, 
ijzersterk 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 toonen ze een volmaakte onverschilligheid voor de brandende 
zon of den feilen Noordooster, den killen regen of de dampen, die uit 't moeras 
opstijgen. 

Ook drinkt Hoetmer met het grootste plezier het brakkig water uit 't Meer, 
het opscheppend met zijn beteerde handen en hij lacht je uit, als je hem vertelt 
van typhus en cholera. Ten slotte wil hij dan nog wel toegeven, dat het water 
uit de Vecht slecht kan wezen, maar 't Meerwater op de groote //blikken//, zoo 
helder als kristal, wat zou dat kunnen deren? Intusschen erkent hij toch wel, 
dat de Lepelaarhavens vieze hoekjes zijn. 

Het eenige, waar hij geweldig het land aan heeft zijn de y/knutten'', kleine 
mugjes van amper een millimeter lang, die in den voorzomer sommige moerassige 
hoekjes onveilig maken en hij vindt het nooit aardig, om daar langer te toeven 
dan strikt noodzakelijk is., vooral wanneer hij niet-rookers in zijn schuit heeft. 

Tegenwoordig vaar ik niet veel meer met hem, ik ga meestal mijn eigen 
gang in het kleine, lichte schouwgie, de „Piet Leis". Maar ik houd er veel van, 
om 's avonds in 't terugkomen Hoetmer te ontmoeten, wanneer hij in een van 
zijn zoogenaamd lichte bootjes er op uit gaat, om nog eventjes een paar dozijn 
fuiken te zetten. Bij zoo'n gelegenheid hebben wij het mooie portret gemaakt, 
dat deze aflevering versiert. Ik hield hem aan den praat, wat heelemaal geen 
kunst is en mijnheer Loeb wist hem stilletjes op het juiste oogenblik te snappen. 
Vooraf hadden we met groot zeemanschap — 't was afgesproken werk — de 
beste lichtzijde opgezocht. En wij zijn er zeer blij mee, op deze wijze een 
blijvend beeld verkregen te hebben van den braven, trouwen man, in het bedrijf 
en de omgeving, die hem lief zijn. 

De Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft aan Hoetmer 
zeer groote verplichtingen en zijn adviezen zijn van groeten invloed geweest bij 
het nemen van het besluit tot aankoop van het Meer. Op een ruwen Maartschen 
dag zijn wij toen den heelen natten Ringdijk rondgekuierd in gezelschap van 
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een paar Meermannen en ambtenaren van de Heide-maatschappij, het voor en 
tegen wikkend en wegend, uitziende naar inkomsten, die den aankoop mogelijk 
zouden maken. De Vereeniging was nog maar jong en telde weinig leden, er 
waren geen fondsen van beteekenis voorhanden. Alles hing dus af van de 
opbrengsten van het Meer en die waren in den laatsten tijd niet bijster briljant 
geweest, tenminste niet zoo hoog, als wij het noodig hadden. En ik hoor 
Hoetmer nog zeggen: „doe 't maar, heeren, u zult er geen spijt van hebben". 

J. HOETMER, opzichter on visschei' in het Naardermeer. 
Foto van E. A. LOEB. 

Nog altijd zegenen wij de inspiratie, die ons toen vertrouwen deed stellen in 
den eenvoudigen visscher die zijn Meer zoo door en door kende. 

Niet altijd zijn Hoetmer's adviezen gevolgd. Ge moet hem eens de geschiedenis 
hooren vertellen van de mislukte droogmakerij, die hij met alle macht ontraden 
had. „Ze hebben niet naar me willen luisteren, zegt Hoetmer, maar eindelijk 
konden ze tegen de kwel niet meer oppompen. De machine werd stopgezet en 
binnen een week was de heele Meer weer vol water". En dan wijst hij u bij de 
machinetocht de jukken van de voormalige brug, thans meestal een voet onder 
water. En bij de voormalige viaduct, thans spoorwegbrug, verzuimt hij nooit 
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te vertellen, hoe daar, een zomer slechts, de zwaarbeladen oogstwagens onder
door reden. 

Hoetmer is onze eenige vraagbaak, als we te weten willen komen welke 
invloed de droogmaking heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van het planten
en dierenleven in het Meer. Zooals ieder weet, heeft men tweemaal geprobeerd 
het droog te maken, de eerste keer omstreeks 1625 en toen is het vrij goed 
gelukt, hoewel de ondernemers toen natuurlijk alleen maar te beschikken hadden 
over windmolens. Het is toen droog gebleven tot in 1629, toen het onderwater 
gezet werd in verband met den inval der Spanjaarden op de Veluwe. Dat het 
toen wel gelukt is en thans niet, kan wel in verband staan met de langzame 
daling van onzen bodem en misschien ook hebben de Ankeveensche, Korten
hoefsche en Loosdrechtsche plassen schuld, die destijds nog niet geheel waren 
uitgeveend. Het Naardermeer zelf is zeer oud; het komt al voor op kaarten uit 
de veertiende eeuw en heeft dan twee uitwateringen naar de Vecht bij Uitermeer. 
De tegenwoordige uicwatering bij Muiden is later tot stand gekomen, na de 
afsluiting van de Vecht bij Muiden. Voor dien tijd stond dus het Naardermeer 
in open gemeenschap met de Zuiderzee. 

Van de planten- en dierenwereld in het Meer voor Hoetmer's tijd weten 
we niets. Mogelijk is er uit oude familiepapieren of jachtberichten nog wel iets 
op te diepen, maar zoover zijn we nog niet. Hoetmer heelt verscheidene der 
heeren, die er vroeger kwamen jagen, gevaren en geholpen en weet daarvan 
heel wat te vertellen. Het is er o. a. gewoonte geweest, om watersnippen 
op de drift te jagen. Er werden dan lange modderbanen aangelegd met een 
schuilplaats aan 't eind, waar de jager zich opstelde. In den trektijd kwamen 
dan groote troepen snippen op die modder en vaak werden met een paar 
schoten bij de honderd van die dieren geveld Het behoeft niet gezegd te worden 
dat deze manier van jagen thans in 't geheel niet meer wordt toegepast. Wel 
worden langs de vaarten nog modderplekken aangelegd, in verband met het 
schoonhouden van 't water ten behoeve van 't verkeer. En als je nu stilletjes 
langs den rietzoom komt aanschuiven, dan lukt het wel eens, een aantal snipjes 
te verrassen. Maar meer dan vijftien heb ik er nooit bij elkaar gezien. 

Het mislukken van de droogmaking kwam juist van pas voor de lepelaars. 
Die hadden hun broedplaats toen al op dezelfde plek waar er nu nog een aantal 
nestelen, dicht aan de Zijpelingskade, of zooals Hoetmer zegt: „Siepeltjes.kaai". 
In dat stuk was de kwel zoo groot, dat men er niet eens aan begonnen is, om 
het droog te malen. Maar de nesten lagen zoo dicht aan de kade, dat de polder
jongens er gemakkelijk bij konden komen met hun groote waterlaarzen. Zoo 
zijn dan in 1884 al de nesten verstoord en als dat in '85 weer gebeurd was, 
dan zouden de lepelaars stellig het ongastvrij oord verlaten hebben. Verbeeld 
je, hoe ze in hun schik waren, toen overal weer helder water blonk. 

Voor éen vogelsoort is de droogmaking een tijdperk van korten bloei 
geweest. In 't stuk benoorden den spoorweg kon al vrij spoedig koolzaad gezaaid 
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worden, gevolgd door gras, waar nog een kleine driehonderd lammeren op geweid 
hebben. Dat jonge land had een groote aantrekkelijkheid voor de veldmuizen, 
die er zich in korten tijd met hun bekende snelheid vermenigvuldigden en die 
werden op den voet gevolgd door de velduilen. Deze kunnen de voorspoed heel 
goed verdragen, als ze overvloedig voedsel vinden maken ze een extra broedsel 
en de legsels veel talrijker en zoo „wiemelde" het dan in korten tijd in „de 
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Do witte Waterlolio. Foto van E. \ . LOEB. 

Meer" van velduilen. De nesten lagen op den grond wel tien op een bunder 
en nog tot op dezen tijd heet die hoek „De Katuil", hoewel er tegenwoordig niet 
anders nestelen dan zwarte sterntjes en koeten, een enkele roerdomp en een 
bruine kiekendief. 

Van de plantenwereld weet Hoetmer niet zoo veel te vertellen als van de 
dieren. Wel heb ik na veel vragen en strikvragen de zekerheid gekregen, dat 
er na de droogmaking nooit iets is aangeplant, zoodat we alles wat er groeit 
als spontaan mogen beschouwen: opgeschoten uit zaden of wortelstokken, die 
de droogmaking overleefd hebben of aangebracht door wind, water en vogels. 

Toch deden zich een paar merkwaardige gevallen voor. In het jaar nadat 
alles weer onder water was gezet, kwam heel veel jong riet op, op plaatsen, 
waar het vroeger nooit had gestaan. De mislukte roggeakkers waren rietakkers 
geworden en leveren thans nog altijd mooie opbrengsten. Nu is de vraag, waar 
kwam dat riet vandaan? 't Is zeer onwaarschijnlijk, dat tijdens de verkaveling 
en het omspitten rietwortelstokken op die plaatsen zijn gebracht, daar zal men 
wel voor hebben opgepast. De eenige gevolgtrekking moet zijn, dat dit riet uit 
zaad is opgeschoten en dat de droogmaking zoowel de zaadvorming als de ontkieming 
begunstigd heeft. Alleen het vergiftige stuk is nog langen tijd blank gebleven. 

Iets dergelijks is het geval met de witte waterlelie. Volgens Hoetmer 
kwamen deze „Kankerbloemen" slechts op enkele plaatsen in de Meer voor, de 
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gele „Kruikeblaren" echter wel. Na de droogmaking zijn overal de witte water
lelies gaan groeien en wel het meest in de tochten en vaarten en in de kavel
slooten. Wie met den Hollander door het Meer rijdt, kan dat gemakkelijk zien. 
Van Weesp naar Bussum rijdende heeft men rechts eerst rietland en dan een 
open stuk; dat heet „de Veertig Morgen". Welnu, men kan duidelijk zien, 
vooral in Maart en April, wanneer de nieuwe bladeren zich beginnen te ver-
toonen, dat daar de witte waterlelies in rijen groeien en die rijen zijn niets 
anders dan de oude kavelslooten, waarvan de bodem altijd nog ongeveer driekwart 
meter dieper ligt, dan de rest van de plas. Hetzelfde is het geval in de Groote 
Meer tusschen machinetocht en eendenkooi; de hoofdtocht daar is een straat 
van witte waterlelies. Die houden van diep water en het komt hun raar aan, 
wanneer de plas waarin zij groeien langzamerhand gaat verlanden. Zoo iets 
zag ik dezen zomer in de Peel tusschen Nederweert en Beringen. Daar was 
een poeltje tot hoogveen geworden en midden in het Sphagnumkussen staken 
daar een paar waterleliebladeren recht de hoogte in, heelemaal uit hun element. 
Van bloemen geen sprake. Intusschen bloeit in 't Naardermeer de witte water
lelie ook op diepten van minder dan een halven meter. 

Nog altijd werkt de droogmaking na als bevordering van den plantengroei 
en in het Botanisch reservaat zijn sommige voormalige kavelslooten zoo goed 
als dichtgegroeid en vrij goed begaanbaar voor iemand, die er niet tegen op 
ziet, om af en toe eens tot over zijn middel in de modder te zakken. Dat is 
dan het werk van nog geen dertig jaren. Hoetmer heeft zich nooit druk gemaakt 
over kaarten en kaarten lezen en tot mijn groote wanhoop kan hij vaak uit 
mijn krabbeltjes niet wijs worden. Maar op de een of andere manier stelt hij 
zich toch den toestand van vóór dertig jaren heel duidelijk voor en als we 
elkanders termen maar begrijpen, wordt de geschiedenis van het Meer al 
duidelijker en duidelijker. Het is maar te hopen, dat we ons levend archief nog 
lang mogen behouden; ik heb nu al meer dan twintig jaren met hem gepraat 
en nog altijd heeft hij nieuwe dingen te vertellen. Laat hem zijn gang maar gaan. 

J A O . P . T H . 

EEN ZONDENREGISTER. 
LS men den spreeuwen vroeg; «Welk deel van Nederland is het schoonst?», 
zij zouden — dunkt mij — het als om strijd uitschreeuwen en joelen: »Dc Betuwe, 
de Betuwe, o, het is daar zoo heerlijk. Een groot deel van het jaar kunnen 
we daar smullen van allerlei heerlijks. De vette klei bevat een schat van 
wormen en slakken en een onuitputtelijken voorraad insecten, terwijl wij ons 
een groot deel des jaars aan allerlei heerlijk fruit kunnen te goed doen!« 

Vraagl men echter aan een Betuwschen boer: «Welke vogels vind je het schadelijkst?», 
hij zal zonder voorbehoud zeggen: »De spreeuwen, ik haat die «zwarte duivels" met een 
onverzoenlijken haat, het zijn echte lammelingen, rakkers , . . . " (de lezer kieze zelf nog liefe
lijker klinkende scheldnamen!) 


