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JAN HOETMER f 

GAANDEWEG had hij den titel verworven van „Gids van het Naardermeer". 
Duizenden hebben onder zijn geleide genoten van de schatten van ons natuur
monument, dat hij kende als geen ander en in alle afmetingen. Zijn kennis 

had hij opgedaan als jager en visscher en ook in die hoedanigheden was zijn liefde 
voor het Meer gegroeid. Toen hij er opzichter werd voor de Vereeniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten, was hij al zoover, dat hij zijn grootste geluk en voldoening 
vond op het Meer. Hij was bij het aanvaarden van die nieuwe betrekking al vijfen
zestig jaar oud, maar dat heeft niemand gemerkt. Zelfs toen hij de zeventig al lang 
voorbij was, kon hij nog zonder merkbare inspanning zijn zwaren boot, met een 
half dozijn bezoekers beladen, anderhalf uur ver roeien naar de lepelaars en weer 
terug langs Achterom, antwoordend op een geregeld kruisvuur van vragen en 
tegelijk nog de gelegenheid vindend om uit te zien voor zijn gasten en hen in 't voor
bijgaan den vliegenden kiekendief of aalscholver of koekoek te wijzen, die hun 
anders zou zijn ontgaan. Hij sprak met een hooge fijne stem, zonder overhaasting 
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en hij hoorde de onnoozelste vragen en beweringen aan met onverstoorbare kalmte 
en groote wellevendheid. Zorgzaam was hij in hooge mate en als de bezoekers soms 
nog natte voeten kregen, dan lag dat noch aan zijn waarschuwingen, noch aan 
gebrek aan hulp zijnerzijds. 

Reeds vroeger heb ik verteld van hoeveel belang zijn inlichtingen en adviezen 
zijn geweest bij den aankoop van het Meer. Van begin af aan begreep hij onze be
doelingen volkomen, deze jager en visscher was een natuurbeschermer in zijn hart . 
Als 's winters bij gesloten water de roerdompen, die op het Meer standvogels zijn, 
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dreigden te verhongeren, dan voerde hij die vischdieven uit zijn eigen vischkaar. 
De kleine nestjes, die aan de bezoekers getoond werden, behandelde hij met groote 
teederheid en als 't soms leek, dat hij met de jonge kiekendieven, die in 't rietland 
waren weggeloopen, wat hardhandig omging, dan kwam het er eigenlijk op neer, 
dat hij precies wist, hoe je die dieren het handigst kon beetpakken, zoo, dat het 
hun en hem het minst hinderde. Diezelfde zorgzaamheid ondervonden wij heel 
sterk, wanneer wij soms eenige dagen achtereen voor studie in het Meer vertoefden. 
In het bijzonder gedenk ik hier een krachtig groentesoepje, dat hij voor mij gereed 
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had staan, toen ik eens op een ijskouden Maartnacht thuis kwam van „boven", 
bij de spreeuwen. Dat leek al aardig op de goede zorgen, die de gidsen van het hoog
gebergte hébben voor hun „monsieur". 

Toen hij naar de tachtig liep, is Hoetmer gaan sukkelen en eindelijk kwam de fatale 
dag, dat hij er geen lust meer in had om het Meer op te gaan. Sinds dien scharrelde 
hij wat heen en weer op het visscherserf en aandoenlijk was het, dat hij dan toch 
nog vaak de riemen naar mijn bootje bracht, inlichtingen gaf over het weer en mij 
maande tot voorzichtigheid, als het wat ruw was. Den laatsten keer, dat ik hem 
er zag, woei er een zware noordwester en toen ik weg ging, stond hij aan den kant 
en riep me na, dat ik zou verdrinken. „Neen, Hoetmer, geen nood, ik ga niet verder 
dan Jan Hagens Bosch en bij 't Spookgat zal ik de binnensloot nemen". Nu, dat 
mocht dan. 

Dertig jaar lang zijn we goede vrienden geweest en de helft van dien tijd heeft 
hij de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten gediend naar beste krachten. 
Ongetwijfeld heeft hij er zeer veel toe bijgedragen om het Naardermeer populair 
te maken bij landgenoot en vreemdeling en daarvoor zijn wij hem grooten dank 
schuldig. Hij is begraven te Ankeveen, het stamdorp van zijn groote en krachtige 
familie. 

JAC. P. THIJSSE . 

HET VOGELSE1ZOEN VAN 1923. 

INTUSSCHEN had het avontuur me weer een van de weinige mooie dagen 
gekost en zooals ik reeds zei: een mooie kiek van een kievit kreeg ik dit seizoen 
ook niet meer. 

Eens, toen mijn camera weer op een kievitsnest gericht stond, zag ik den heelen 
namiddag op een afstand van vijf tot tien meter er vandaan een tweetal zilver
meeuwen zitten, terwijl de kievit zich niet liet zien. Toch vloog tegen den avond 
het witte seinplankje omhoog; er was dus contact gemaakt. Toen ik het plaatje 
ontwikkelde, kon ik met moeite een vogelbeeid met uitgespreide vlerken onder
scheiden, doch alles, kop, lichaam, vlerken, zwart. Ik kon geen andere oplossing 
voor het geval vinden, dan dat een der zilvermeeuwen, met de bedoeling, de kievits
eieren te rooven, het contact had bewerkt. Daar de plaat geen bruikbare foto kon 
leveren, heb ik er geen waarde aan gehecht en ze op zij gezet, zonder er meer naar 
om te zien. Toen ik ze later nog eens wilde zien, om te trachten er een tastbaar 
bewijs voor de nestrooverij door zilvermeeuwen uit te halen, vond ik ze niet meer. 

In den loop van het najaar van 1922, toen ik o.a. den oeverlooper langs den water
kant kiektCj had ik nog al eens gepraat met den pachter van de inlage onder Zierikzee. 
Zoo vernam ik ook dat op de z.g. „karrevelden" (lage weilanden met veel breede 
slooten, waarvan bij den aanleg der dijken de hiervoor benoodigdc grond werd 


