
Visser om den brode 

Gesproken met: 
W.Bos 

T. Bos-Zingel 
R. de Graaf 

E. de Graaf-Hop 
G. Heemskerk 

I.M.R. Kersten-
Kuiper 

Fort Ruigenhoek ge
legen rond het (denk

beeldige) snijpunt van 
de Ruigenhoeksedijk 
en de Kanonsdijk. De 

fortgracht heeft een 
diepte van 4 tot 5 me
ter en een gemiddelde 
breedte van 30 meter. 
In deze gracht mocht 
alleen Evert de Graaf 

vissen en later zijn 
zoon Ruth. De laatste 

had in de oorlogsjaren 
een toegangspasje. 

Op de voorgrond het 
oude fortwachters-
huis. Het werd een 

aantal jaren geleden, 
door toedoen van "on
derop", van een wisse 

sloop gered. Het 
zwembad werd opge

richt in 1930. 
Foto van de Sectie 

Luchtmachthistorie, 
'sGravenhage. 

Er werd vroeger in deze contreien heel wat 
afgevist. Maar wat nu sportvissen heet was 
er niet bij. Er werd geen vis teruggezet. 
Integendeel, zo'n zelf gevangen gratis 
maaltje was mooi meegenomen. Een erva
ren hengelaar maakte thuisgekomen zijn 
vangst direct panklaar. Koppen en inge
wanden waren voor de kat of die van de bu
ren. Er ging in die dagen niets verloren. 
Menige jongen struinde na schooltijd met 
zijn visgerei langs vaart of fortgracht. 
Zoetwatervis was ook te kóóp. Al met al 
kwam er nogal eens baars, snoek of zeelt op 
tafel. Een tikje grondsmaak werd voor lief 
genomen. Wel veel graat soms, het moet ge
zegd. Maar dat weerhield mensen niet om 
die vis te eten. De kwaliteit van de binnen
wateren was toen nog niet in opspraak. Het 
kon voorkomen dat een dooie hond in een 
jutezak in het water werd aangetroffen. Een 
roestig fietswiel of een lege verfbus wilde 
ook nog wel eens in een sloot, vaart of fort
gracht belanden. Maar een dergelijke ver
ontreiniging was meer incidenteel, leidde 
in ieder geval niet tot vertroebeling van het 
oppervlaktewater. Dat een snoek hier geen 

zeldzaamheid was zegt wel wat daarom
trent. Die roofvis houdt van helder water. 
Wie er overigens de handigheid in had en 
zo'n snoek in een nulstand zag "staan" liet 
het daar niet bij. Een stuk ijzerdraad was 
gauw gevonden en een strik vlot gemaakt. 
Binnen de kortste keren lag zo'n beest op de 
wallekant. Van een Groenekanner ging het 
verhaal, dat hij altijd een strik op zak had, 
voor het geval dat. Terloops zij opgemerkt, 
dat óók in Groenekan wel eens visserslatijn 
werd gesproken. 

Viswater 
Lang geleden werd in deze omgeving het 
moerassige land gestadig ontgonnen door 
ontwatering. Sloten en weteringen waren er 
hier dan ook al sinds onheuglijke tijden. 
Voeg daarbij de vanouds bestaande vaarten: 
de brede vanaf Utrecht richting Persijn, de 
Achterweteringse Vaart en die langs het 
wagenspoor van de Kooidijk. Vervolgens 
bracht Defensie een schaalvergroting van 
het oppervlaktewater teweeg. De genie 
groef binnen een eeuw drie imponerende 
fortgrachten. De gracht van Blauwkapel 
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kwam tot stand in 1818, van Voordorp in 
1869 en die van de Ruigenhoek in 1870. 
Welnu, al dit gegraaf in de loop der tijden 
had uiteindelijk tevens geleid tot een aan
zienlijke hoeveelheid viswater. Zoveel, dat 
er op een zeker moment wel een broodwin
ning in leek te zitten voor een binnenvisser. 
Een vetpot kon het niet worden, maar met 
enig bijverdienen of anderszins zou het wel 
gaan. Dat was in die tijd trouwens heel ge
woon. Voor wie handen aan zijn lijf had was 
iedere grijpstuiver welkom. 

Een puike plek 
De eerstbekende broodvisser in de Groene
kan was Evert de Graaf. Hij was van 1848 
en groeide op bij de visrijke trekgaten in 
Westbroek. Evert huwde in 1873 Maria 
Roelofs uit Utrecht. In 1879 werd het gezin 
De Graaf ingeschreven in het bevolkingsre
gister van de gemeente Maartensdijk. Het 
gezinshoofd gaf bij die gelegenheid als be
roep op arbeider en als adres Groenekanse-
weg D57.1) Hoe lang Evert (met de zijnen) 
op dit adres heeft gewoond kon niet worden 
vastgesteld. Het moet tussen 1891 en 1900 
zijn geweest, dat hij zich met vrouw en 
kroost vestigde aan de Ruigenhoekse Dijk. 
Zij kwamen te wonen aan de zuidkant van 
de dijkweg, toentertijd getooid met het 
nummer D76.2) Op enigerlei moment werd 
op het gemeentehuis de beroepsaanduiding 
arbeider vervangen door visser. Vanwege 
deze laatste informatie valt Everts verhui
zing naar de Ruigenhoek te begrijpen. 
Zoals vermeld werd in 1870 het fort aldaar 
voltooid. De brede, diepe gracht om dit ver
dedigingswerk was rijkelijk voorzien van 
vis. Langs de straatweg naar Hilversum liep 
de zgn. Grote Vaart. Die had weliswaar 
minder diepte, maar het was er toch óók 
goed vissen. Welnu de onderhavige woning 
was gelegen tussen en dichtbij elk van deze 
twee viswateren. Vanuit de ligplaats bij de 
loswal was daarenboven met een schuitje 
de fortgracht van Blauwkapel bereikbaar.3) 
Al met al dus een puike plek om te wonen 
voor een binnenvisser. 

Van vader op zoon 
Evert en Maria werden rijk gezegend met 
kinderen. Het gezin zou uiteindelijk 13 kin
deren tellen, 11 meisjes en 2 jongens. Het 
oudste kind was een zoon, Ruth geheten. 
Hij was geboren in 1874. In 1891 kreeg hij 
een broertje. Dat werd weer een Evertje. 
Vissen was mannenwerk. Al vanaf zijn 

prille jeugd had Ruth zijn vader vrijwel da
gelijks geholpen. Dat kon toen nog zonder 
enige beperking van buitenaf. Het was se
dert het jaar 1874 weliswaar wettelijk ver
boden kinderen beneden 12jaarin dienst te 
hebben, maar het befaamde kinderwetje 
van Van Houten was niet van toepassing op 
huishoudelijke en persoonlijke diensten. In 
1901 werd de zogenaamde leerplicht in de 
wet vastgelegd. De kleine Evert was inmid
dels 10 en zou derhalve dagelijks naar het 
klompenschooltje in Blauwkapel moeten. 
Maar meester Dammes deed niet moeilijk 
als de jongen eens een dagje of zelfs wat 
langer verzuimde.4) Het was hem bekend, 
dat er bij De Graaf altijd wel werk aan de 
winkel was. Al doende raakten beide zoons 
in hun jonge jaren vertrouwd met het vis
sersvak. Een boterham voor beiden viel er 
in geen geval mee te verdienen. Uit dien 
hoofde haakte Evert junior af en verkoos 
tenslotte de bouw. Hij werd na enige tijd op
perman. Ruth was daggelder en bleef zijn 
vader helpen. Hij trouwde in 1896 en kwam 
met zijn Clasiena te wonen in een (wit) 
huisje in Blauwkapel, aan de kant van de 
school. Volgens de familieoverlevering 
verhuisden zij omstreeks 1910 naar de 
Ruigenhoeksedijk. Het gezin telde in dat 
jaar vier kinderen.5) Ruth was nu zelfstan-
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Omstreeks 1910 ver
huisde Ruth de Graaf 
naar de 
Ruigenhoeksedijk en 
kwam met zijn gezin 
tegenover de molen te 
wonen. "Geesina" 
was toen nog in volle 
luister. Molenaar 
Schuurman zette re
gelmatig de wieken 
opwinden liet ze 
draaien. 
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Fuik: trechtervormig, 
over hoepels gespan
nen net met trapsge

wijze vernauwing. De 
"kelen" moeten in het 
water goed openstaan. 
Deze fuik is voorzien 

van een vleugel om de 
vis optevangen. De 

Graaf maakte fuiken 
met drie hoepels. 

De in 1876 gebouwde 
drie woningen onder 

een kap in het jaar 
1968. Het achterhuis 
van deze woningen 

had een verlaagd dak. 
Aan de wegkant de 

deur van de wed. 
Klomp, de deur aan 

de achterkant gaf toe
gang tot het huis van 
de familie Bos. Aan 
deze westzijde is het 
karrepad zichtbaar. 

Op de achtergrond de 
schuur van de familie 
De Graaf. Op het hek 

een ondernemende 
Dennis Bos en erte

gen leunend een 
nieuwsgierige neef. 

dig broodvisser. Terwille van een goed be
grip volgt eerst een schets van zijn nieuwe 
haardstede. 

Daar bij die molen 
Kon het vroeger niet op de breedte van een 
perceel dan bouwde een eigenaar in de 
lengte ervan. Zo onstond er op de 
Voordorpse Dijk tussen 1836 en 1875 een 
rij van tien huizen op een smalle maar 
vooral ook lange strook.6) Op soortgelijke 
wijze ging Jan Copijn te werk in het jaar 
1876. De boomkweker kocht tegenover de 
molen een perceel grond van 25 m breed en 
100 m diep. Zo'n 4 meter uit de dijkweg liet 
hij drie arbeiderswoningen bouwen. Let 
wel: ook onder één dak en met een nok naar 
de weg. De voorgevel van het gehele pand 
kwam op het oosten te liggen. De eerste wo
ning kreeg de deur aan de wegkant, de tus
senwoning aan de westzijde en de derde in 
de zuidgevel.7) Achter en ten westen van dit 
blokje van drie liep een breed pad, via het
welk elk der onderhavige huisdeuren kon 
worden bereikt. Dit pad liep vervolgens 
langs de bij deze huizen behorende moes
tuinen. Het kwam uit op het toegangshek 
van een weiland, dat eindigde bij de 
Gageldijk. De boer, die in dit weiland zijn 
vee liet grazen, had voor zijn karren en 
koeien recht van overpad. 

Het heiligdom 
Welnu, Ruth de Graaf huurde omtrent het 
jaar 1910 voor hemen zijn gezin de achter
ste van deze drie woningen. In latere jaren 
voegde hij er op zijn erf de nodige opstal 
aan toe. Zo was op een paar meter achter de 
huisdeur een houten schuur met een schuin 
pannendak geplaatst. Die schuur werd door 
een wand in tweeën gedeeld. In het rechter 
gedeelte stonden o.a. alle benodigdheden 
voor de (wekelijkse) was zoals een stapel 
sprokkelhout, het fornuis, de houten was-

kuip, de teilen om het wasgoed in de chloor 
te zetten en de ijzeren pot, waarin het water 
heet werd gestookt. Dat verhitten begon al 
op zondagavond. Op de maandag werd ver
volgens heel wat goed gewassen, uitge
spoeld en aan de lijn gehangen. 

Het andere deel van de schuur was het hei
ligdom van de visser. Hij had aan die lin
kerkant een eigen deur, met een slot erop. 
Binnen hingen de wanden vol met netten 
van allerlei soort en grootte. Daarbij waren 

tal van trechtervormige fuiken met hoepels 
en een kleine en grote zegen.8)In een hoek 
stond de ijsbijl. Op een werkbankje lag de 
houten hamer voor het indrijven van de net-
stokken en ook wat garen voor het boeten. 
Kinderhanden konden licht vistuig bescha
digen of in de war brengen. Een scheurtje in 
het want vereiste al heel wat hechtwerk en 
ontwarren kwam nooit gelegen. De opslag
ruimte was dan ook altijd zorgvuldig afge
sloten; alleen Ruth had een sleutel. 

Flora en fauna 
Direct achter de schuur en zo breed als het 
huis lag de moestuin van de familie, paral
lel ermee een strook gras van dezelfde 
diepte. Aan het begin van deze strook was 
een kippenhok met ren en aan het einde het 
varkenshok met ernaast het onderkomen 
voor de geiten. Jaarlijks werden er vier var
kens gemest. Drie ervan waren bestemd 
voor de verkoop, één was voor eigen ge
bruik. De geiten graasden in het grasveld. 
Doorgaans liepen er drie. In dat geval wa
ren er twee voor de melk en een die lam
merde. De geitemelk werd o.a. voor de kof
fie gebruikt. In het rechter gedeelte van de 
schuur stonden nog enkele hokken met ko
nijnen. Voor die konijnen werd gras en kla
ver gehaald uit de bermen, de tuinafval ging 
naar de kippen. Het was bij elkaar genomen 
nogal een geredder. Het werk was nooit ge
daan, maar het moest gebeuren. Want de 
opbrengst van heel de genoemde flora en 
fauna, hetzij in geld of in natura, vormde 
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Gezeten naast hun 
huis, in de zomerzon: 
Evert de Graaf op 80-
jarige leeftijd en zijn 
vrouw Maria geb. 
Roelofs,78jaar. De 
witte heupschort werd 
in de namiddag gedra
gen, als het huis aan 
kant was en het eten 
gedaan. Als achter
grond de zuidmuur 
van de Ned. Herv. 
kerk (van Blauw-
kapel). 

Veldwachter (Gerrit) 
Kamerbeek, 1888-
1967, in dienstkle
ding. Als ambtenaar 
van de rijkspolitie had 
hijzelf geen visakte 
kunnen krijgen. Maar 
hij mocht in zijn eigen 
tijd graag een handje 
helpen bij het netten-
vissen. Kamerbeek 
woonde vanaf 1919 
op Groenekanseweg 
19 en vanaf 1935 op 
nr. 138. 

een onmisbare aanvulling op de gemiddeld 
genomen karige inkomsten uit de visserij. 

De zegen een vloek 
De oude Evert pachtte al in zijn tijd de fort
grachten van Blauwkapel en Ruigenhoek. 
Op 70-jarige leeftijd was hij met zijn echt
genote naar de kerkbuurt in Blauwkapel 
verhuisd. Zij woonden daar in een huis aan 
de Kapelweg.9) Evert mocht dan de leeftijd 
der sterken bereikt hebben, hij stak toch 
nog af en toe van wal. Op de Voordorpse 
Dijk woonde, met vrouw en kinderen, zijn 
jongere broer Rutger, eveneens broodvis
ser. Deze broer viste o.a. in de grachten van 
de forten De Bilt en Rhijnauwen. Als hij in 
het najaar de zegen gebruikte hielp de oude 
visser hem met het uitzetten en binnenhalen 
van dit omvangrijke net. Voor de gevangen 
vis was inderdaad diè zegen een vloek. 
Kamerbeek, rijksveldwachter en wonend 
in Groenekan, hielp ook wel eens mee op 
zo'n dag. Hij kende als diender uiteraard de 
wettelijke maat op iedere vis.10) 

Kwakbollen 
Ruth had inmiddels de bevissing van zijn 
vaders grachten overgenomen. Aan de ge
nie betaalde hij een tientje pacht per jaar. 
Jaarlijks was hij ook nog eens drie gulden 

kwijt aan het waterschap om in de Grote 
Vaart te mogen vissen. Tussendoor zij op
gemerkt, dat die vaart een verrassing kon 
opleveren. Dat zat zo. In het water bij Per-
sijn waren, waarschijnlijk door de Heide
maatschappij, edelkarpers uitgezet.") 
Soms kwam zo'n karper de vaart op en 
werd door de visser gevangen. Een meerzo-
merig exemplaar mocht hij behouden. Dat 
was dan een gelukkig toeval. De gewone 
visvangst bestond uit voorn, brasem, bliek, 
baars, zeelt, gewone snoek en niet te verge
ten paling. Het was allemaal geschikt om te 
bakken, panvis zogezegd. Maar daarvoor 
moest er wel vaak eerst het nodige ge
schrabd worden. Een zeelt mocht dan soms 
enkele kilo's wegen, in zijn slijmachtige 
huid zaten veel schubjes. Nog ongenoemd 
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Zeelt: ligt meestal stil 
op modderige plaat
sen. Donker olijf
groene kleur. In ie
dere mondhoek een 
tastdraad. Bij het aan
vatten raken de han
den vol slijm. Veel 
kleine schubben, ter
dege vastzittend op 
dikke slijmachtige 
huid.Smakelijk en vrij 
fijn vlees, wel veel-
gradig. 
Foto van OVB. 
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De zogenoemde vij
ver van de familie 

Kuiper, waarin Ruth 
de Graaf (senior) zijn 
pootvis deponeerde. 

Ook aan het water van 
de fortgrachten 

voegde hij, om de 
stand op peil te hou

den, wel jonge vis toe. 
Hij kocht die bij een 

handelaar in Utrecht. 
De Ned. Heidemaat

schappij leverde 
eveneens pootvis voor 

openbare wateren, 
tegen gereduceerde 

prijs. 
Foto van I.M.R. 
Kersten-Kuiper. 

Voor Kuiper eigenaar 
werd, woonde er in dit 

houten huis met wa
randa een uit Ned. 

Indië afkomstig ge
zin. In die tijd ont

stond de naam 
"Senang Ati": 

"Vredig Hart". In 
1950 werd het huis in 

delen op een platte 
wagen door aannemer 

Stijlaart getranspor
teerd naar de kwekerij 
van Van Oort en daar 
weer in elkaar gezet. 
Sedertdien is het de 

woning van deze fa
milie. De oude naam 

staat er nog op. 
Kuiper bouwde ver

volgens op de vrij ge
komen plaats een ste
nen huis. het huidige 

Kastanjelaan 1. 
Foto van l.M.R. 
Kersten-Kuiper. 

bleven de zgn. kwakbollen. Dat waren pa
lingen met een dikke kop. Ze gedijden 
vooral goed in de gracht van fort 
Ruigenhoek. Zo'n vis leek wel een vergrote 
uitvoering van een jonge kikker. Een kwak-
bol mocht dan niet de mooiste vis zijn van 
deze regio, hij was goed te eten. 

Ondermaatse vis 
Het kleine grut ging direct in hetzelfde wa
ter terug. Dat moest ook ingevolge de bepa
lingen van de Visserij wet.12) Een enkele 
keer werd wel eens wat ondermaatse vis 
achtergehouden om ergens uit te zetten. Die 
kleine visjes werden dan in een met sloot
water gevulde teil op een platte wagen ver
voerd. Zo werd op verzoek van A.Kuiper 
door De Graaf vis gepoot "in de vijver in 
Groenekan". Het lag voor de hand daarbij 
te denken aan de vijver van huis Voordaan. 
Bij navraag bleek het anders te zijn. Kuiper 
woonde voor de oorlog boven zijn kleur- en 
smaakstoffenfabriek aan de Wittevrouwen-
singel te Utrecht. In Groenekan had hij een 
houten huis op het grote perceel, dat eerst in 
de zestiger jaren "het Eiland" werd ge
noemd.13) Aanvankelijk verbleef de familie 
Kuiper vooral de zomertijd in Groenekan, 
maar in de oorlogsjaren werd dat gaande
weg meer. Kuiper was een buitenman, hij 

was als boerenzoon geboren en getogen op 
het Westfriese platteland. In deze tijd van 
voedselschaarste nam hij naast zijn werk 
deze groene draad weer op en had o.a. een 
grote moestuin op "Sc(h)adeshoeve".14) 
Van verschillende binnenvissers betrok hij 
daarenboven vis. Aan de oostkant van het 
huis lag op zijn domein een sloot. Het brede 
gedeelte ervan werd door de bewoners "de 
vijver" genoemd. In die vijver lag een zgn. 
b(e)un. Het was een stevige gemeniede 
houten kist met gaatjes en een afsluitbaar 
deksel. Daarin kon hij de gekochte en de 
door hem gevangen vis in leven houden. 
Het moet in die jaren geweest zijn, dat Ruth 
de Graaf hem ondermaatsen leverde. 
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Mogelijk probeerde Kuiper van de vijver 
een viswater te maken. Voor een visser was 
zo'n leverantie in ieder geval een extraatje. 

De grondslag 
Het vissen begon telken jare weer in het 
voorjaar, als het water hoog stond. Van dag 
tot dag werden netten uitgezet in de fort
grachten van Voordorp, Ruigenhoek en 
Blauwkapel. In de twee eerstgenoemde 

grachten had de visser op een vaste plek een 
bootje liggen. Zijn schuitje voor de Grote 
Vaart en voor het viswater van Blauwkapel 
lag bij de loswal. Die wal was toen direct 
achter de polderbrug.15) Nog voor het krie
ken van de dag ging Ruth de Graaf op pad, 
nooit alleen: als hij werd gezien dan was het 
met een kleine hond, een zgn. schippers-
keesje. Bij het gloren van de ochtend haalde 
hij de netten op, in totaal 40 à 50. Een vis op 
het droge houdt het niet lang en dode vis is 
snel aan bederf onderhevig. Om de vangst 
vers te houden ging deze in de beun.16) 
Dagelijks kwam er een viskoper, een man 
op een transportfiets. Ook werd wel aan par
ticulieren verkocht, overwegend paling. 
Die werd eerst gesorteerd en dan klaarge
maakt. Klaarmaken hield in: huid afstro
pen, buik opensnijden, ingewanden eruit 
halen en de paling in moten verdelen. De 
particuliere klant kreeg voor een gulden 3 
pond aldus behandelde paling. Goedkoper 
kon het al niet. De lekkerste exemplaren 
kwamen uit de gracht van fort Ruigenhoek. 
Dat kwam door de grondslag, zo werd wel 
gezegd. Wat ook de reden was, alle vis van 
Blauwkapel was aanmerkelijk minder van 
smaak. 

Na het dagelijks verblijf op het water moest 
er op het erf ook nog een en ander gebeuren. 
O.a. werden regelmatig de fuiken in de 

sloot schoongespoeld en daarna aan de 
waslijnen te drogen gehangen. Deze uitstal
ling van al die gehoepelde netten was altijd 
een prachtig gezicht. Vooral als een zacht 
briesje het geheel licht deed wiebelen. Het 
vistuig werd nu ook nagelopen op knopen. 
Een kapotte draad werd terstond gerepa
reerd. Een paling kon immers al wringende 
zelfs een klein gaatje vergroten en ontko
men. En dan bleef het niet bij één ontsnapt 
exemplaar. De Graaf kende het gedrag van 
zijn vissen uit ervaring en wist ook het no
dige uit de overlevering. 

Tanen en breien 
Ook buiten het seizoen was er nog veel te 
doen. Om te beginnen werden de schuitjes 
op de wal getrokken, achter op het land ge
bracht, schoongemaakt en in het carboli-
neum gezet. De netten werden in dit jaarge
tijde grondig getaand. Tegen dat het leek te 
gaan vriezen haalde de visser de zgn. taan-
ketel uit de schuur èn een oud fornuis. Bij 
Van Bueren in Utrecht had hij taanblokken 
gekocht en die werden nu in de ketel ge
smolten. Het vuur in het fornuis onder de 
ketel werd gestookt met takkebossen. De 
netten gingen stuk voor stuk in de kokende 
taan en dat goedje drong door in de katoe
nen draden. Als een net uit de ketel kwam, 
was het van vaal donkerbruin geworden. 
Na het tanen werd heel het tuig gespoeld in 
de sloot en veertien dagen opgehangen in 
de vorst. De reuk van de looistof was dan 
wel verdwenen. Deze bewerking van het 
want was beslist noodzakelijk. Aanvraat 
door allerlei gedierte werd ermee voorko
men en slijtage verlangzaamd. Heel deze 
bedrijvigheid voltrok zich buitenshuis, op 
het land. De lucht van die kokende taan zou 

Aal: de larf groeit uit 
tot glasaal, geelachtig. 
Eenmaal geslachtsrijp 
verandering van 
kleur, op de rug 
grijs/zwart, de buik 
wit. In dat stadium 
paling genoemd. De 
visser noemde de 
dikkere exemplaren 
paling. 
Foto O.V.B. 

Het Neude in Utrecht 
anno 1930. Links 
naast het pakhuis, de 
winkel van Lammerts 
van Bueren, opgericht 
in 1853, de zaak waar 
Ruth de Graaf zijn in
kopen deed voor het 
nettenvissen. Hij 
kocht er o.a.: katoe
nen garen voor het 
breien, houten naal
den, rotanhoepels en 
taanblokjes voor het 
verduurzamen 
Foto van A. v.d. Pol, 
Gem. Archiefdienst 
Utrecht, 
neg. nr. C 37.516. 
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"Geesina", anno 
1995, 142 jaar oud. 

Er is nog steeds hoop 
op herstel in oude 

luister. 
Foto van L. van den 

Brink. 

^tóte 

Ruth de Graaf op 76-
jarige leeftijd, bij de 
hand kleinzoon Cor. 

De visser is gekleed in 
manchesterbroek met 

schipperstrui en 
draagt zijn onafschei

delijke hoed. In de 
winter droeg hij een 
grijze dikke jekker, 

een zgn. bonker. 
Situatie: 

Ruigenhoeksedijk 
tussen de molen en 

zijn huis. Direct op de 
achtergrond de brug 

van Spelt, nu Verheul. 

De voorzijde van het 
voormalige rijtje van 
drie woningen tegen

over de molen. Het 
meest linkse is het 

raam van de voorka
mer van de familie De 

Graaf. In dit vertrek 
ging de oude Ruth 

wonen na het overlij
den van zijn vrouw in 

1949. Na enige tijd 
kreeg hij, in de zuid
gevel, een eigen bui

tendeur. 
Foto van W. Bos. 

in de schuur niet om te harden zijn geweest. 
Wie in de omtrek van de toen nog fiere 
'Geesina' woonde, kon erover meepraten. 
Ruth de Graaf breide in die wintertijd zelf 
de benodigde netten. Het achterhuis met het 
aanrecht was het domein van zijn vrouw en 
op koude dagen tevens het verblijf voor zijn 
kinderen. Dus installeerde hij zich in de 
voorkamer met zijn spullen w.o. rotanhoe
pels voor de fuiken, strengen gesponnen 
katoendraad van verschillende dikten en 
het kistje met breinaalden en spanen. Bij 
het breien werden de wettelijk voorge
schreven maaswijdten aangehouden.17) 
Voor oude netten werd gemakkelijk een ko
per gevonden. De opbrengst werd opzij ge
legd voor de aankoop van nieuw materiaal. 
In deze wintertijd lag het vissen niet geheel 
stil. Zelfs bij harde vorst ging Ruth erop uit. 

• T u i 

Hij hakte dan met de bijl bijten in de ijs
vloer. Om snoek te vangen werd in die om
standigheden de fleur gebruikt en voor wit-
vis een kleine zegen.18) Voor de gevangen 
vis werd diè zegen inderdaad een vloek. 
Om zich na al die kou wat te warmen dronk 
de visser bij De Leeuw wel eens een neutje. 

Terugblik 
Vanwege de voedselschaarste kende de 
binnenvisserij een opleving in de 
bezettingstijd. In die tijd steeg het aantal 
nettenvissers om vanaf 1945 weer te gaan 
dalen.19) Zo na 1950 bracht de witvis geen 
stuiver meer op. Maar Ruth was toch nog 
vaak op het water te vinden, als altijd het 
hoofd gedekt met een hoed. Soms nam hij 
zijn favoriete kleinkind in het bootje mee. 
Geen van beiden kon zwemmen, maar nie
mand in die grote familie behoefde zich 
daar zorg over te maken. Paling vond nog 
een tijd aftrek. Bij broeierig weer kwam 
deze vis omhoog. Dan kon de bejaarde vis-

r:r:S0^:- "K0^W0 

ser zich nog eens verheugen in een verras
sende vangst. In 1949 overleed zijn echtge
note. Zijn tweede zoon en tevens naamge
noot ging met vrouw en kinderen bij hem 
inwonen. Het echtpaar nam de zorg voor de 
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(schoon)vader op zich. Hij nam zijn intrek 
in de voorkamer. In winters van weleer had 
hij in dat vertrek met vaardige hand het net
werk voor zijn fuiken gebreid. Eerst in zijn 
82ste levensjaar hield hij het vissen volle
dig voor gezien. Al lang bevolkten de sport
vissers met hun professionele uitrusting de 
waterkant. Twee jaar later, in 1958, stierf de 
oude Ruth. En met zijn heengaan verdween 
in Groenekan voorgoed een oud beroep: 
visser om den brode, broodvisser. 

W. Hoebink 

Noten 
1. Nu Groenekanseweg 108. Het huis werd gebouwd 
in 1856. 
2. Thans Ruigenhoeksedijk 57, gebouwd in 1891. 
Door oudere ingezetenen nog vaak genoemd "het 
huis van Bruinhorst". Aart van de Bruinhorst woonde 
erin van 1934 tot 1974. 
3. De loswal aan het begin van de Kooidijk was tot 
1925 in gebruik. In 1925 kwam er een nieuwe loswal 
aan de Wilhelminaweg. Zie hiervoor: St. Maerten . 
dec. 1990,nr.5,pp. 16enl7. 

4. Wel had meester Dammes te kampen met een toe
name van de schoolbevolking. Hij verzocht B en W 
deswege in maart 1901 om enige schoolbanken erbij. 
Zie: Notulen gemeenteraad, 1888-1902, nr. 8, 
Inventarissen van de archieven van de gemeente 
Maartensdijk, 1639-1925. 
5. Ruth en Clasiena kregen in totaal 15 kinderen, zes 
ervan bleven in leven. 

a 
f%W* 

6. Na vernieuwingen en verbouwingen in de loop der 
tijd zijn er nog 8. Het zijn de huisnummers 49 tot en 
met 63 van de Voordorpsedijk. Een andere manier 
om op een smalle strook tot meerdere (arbeiders)wo-
ningen te komen, was het opsplitsen van een niet 
meer in bedrijf zijnde boerderij. Voorbeeld: het voor
malig boerenhuis, dat in de volksmond "de 
Rottegracht" werd genoemd. Zie: St. Maerten, sep
tember '93, nr. 10, p. 26. 
7. Rond 1920 woonde in het huisje aan de wegkant de 
familie Kramer en in het tweede huisje de familie 
Hoogendoorn. 
H.L. Hoek, ook wonend op de Ruigenhoeksedijk, 
was toen eigenaar. In 1961 kocht een ingezetene van 
Groenekan, W. Bos, het hele pand. Vanaf 1964 
woonde hij met zijn gezin in het middelste huisje. 
Deze eigenaar liet de drie huisjes in 1972 afbreken 
om op die plaats de huidige bungalow te bouwen. 
8. De zegen is een treknet. De hoogte varieert met de 
diepte van het water, bijvoorbeeld 2 meter. De lengte 
is 25 meter of meer. In de zegen kan zich een zak be
vinden. Terwijl het net gestadig wordt voortgetrok
ken gaat de verzwaarde onderkant langs de bodem. 
De van kurken voorziene bovenkant blijft zichtbaar. 
De zak, waarin het kan krioelen van vis, wordt na om
hooggehaald te zijn in het water leeggeschept. Zie: H. 
Aalderink, De zoetwatervisschen in Nederland en de 
kunst om ze te vangen, R'dam, 1911. pp. 89 en 90. 
9. Wat nu Kapelweg 19 is, het laatste van een rijtje 
van vier. Evert de Graaf had als naaste buren: de fa
milie v.d. Berkt op nr. 15 en de familie v.d. Berg op 
nr. 13. Mevr. v.d. Berg was kosteres (geweest). 
10.Om enkele maten te noemen: paling 25 cm, zeelt 
21 cm. baars 18 cm. De lengte tussen het begin van de 
snuit en het uiteinde van de staartvin mocht bij een 
gevangen vis niet meer zijn dan de bijbehorende 
maat. Ondermaatse vissen moesten, zoals het heette, 
teruggezet worden. Dit om te voorkomen, dat wate
ren werden doodgevist. Voor controle kwam er een 
Visserij-inspectie. Zie voorde maten: Reglement 
Binnenvisserij 15 Apil 1911. 
11 .Rond de eeuwwisseling kwam er bij de Heide
maatschappij een nieuw onderdeel tot stand: de 
hoofdafdeling Zoetwatervisserij. Vanuit deze hoofd
afdeling werd het initiatief genomen tot het kweken 
van pootvis, o.a. edelkarpers in de visvijvers van 
Vaassen. Een gedeelte werd tegen matige prijs aan 
grondeigenaren verkocht, o.a. aan de eigenaar van 
Persijn. Zie: A.A. Nengerman, Bemoeiingen van de 
Nederlandsche Heidemaatschappij op het gebied der 
zoetwatervisserij, in: Gedenkboek Ned. Heide
maatschappij, 1880-1913, 1913. 
12Artikel 16, par. 6. Reglement Binnenvisserij 1911. 
13.Het perceel van Kastanjelaan 1 was toen groter 
dan het huidige, grensde aan de tuin van dokter 
Buisman, nu huize "de Meuk". Een zoon van Kuiper 
kocht in 1955 het tegenoverliggende huis: Kastanje
laan 2. 
Zie voor dit huis : W. van Schaik, Stenen in de vijvers 
van Voordaan, Groenekan, 1995. 
14.De grond van de moestuin werd gepacht. Bij het 
bewerken werd Kuiper geholpen door hovenier Pul 
en de jonge Nokkert. Voor "Sc(h)adeshoeve" zie: 
L. van den Brink, Over vergeten namen van hofste
den, wegen en landerijen in Groenekan, St. Maerten. 
december '94, nr. 12. 
15.De brug die vanaf de straatweg toegang gaf tot de 
Ruigenhoeksedijk en de Kooidijk werd vanouds de 
polderbrug genoemd. Ook deze brug werd vervangen 
door een dam met duiker. 

De loswal. 

Ruth de Graaf en zijn 
vrouw Clasiena geb. 
Hardeveld op de gou
den bruiloft in 1946. 
Achter het jubilerend 
echtpaar de zes kinde
ren en twee schoon
dochters. De foto 
werd genomen op de 
"baan" , zoals het 
brede karrepad door 
de aanwonenden werd 
genoemd. 
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De polderbrug. 

16.De beun is de ruimte tussen twee verticale dwars-
schotten in een bootje. Het gedeelte van de bodem 
tussen die schotten is geperforeerd. Het water in de 
beun staat dus even hoog als de boot diepgang heeft. 
Er kan een dek op de schotten gemonteerd zijn. Via 
een opening in dat dek wordt de vis in de beun gede
poneerd. Die opening is vaak met een deksel met 
hangslot afgesloten. De beun wordt ook wel bun of 
kaar genoemd. Zie: Th. van Doorn, Terminologie van 
riviervissers in Nederland, Assen, 1971, p. 22 en 
pp. 126 en 127. 
17. Voor een aalfuik was die maaswijdte 36 mm en de 
hoepelwijdte 110 cm. 
18.De fleuris een vistuigje, dat bestemd is voor het 
vangen van (een) snoek of (een) baars. De opgewon
den lijn wordt enigszins vastgezet. Een stuk hangt 
met een licht aasvisje eraan in het water. Als een roof
vis doorgebeten heeft en met het aasvisje wegzwemt 
of schiet rolt de lijn af. Dat is het signaal voor de vis
ser. Zie voor vistechnieken: Fr. J. Weys, De ambach
telijke visserij, Lisse, 1993 en Th. van Doorn, p.95. 
19.Zie voor de ups en (vooral) downs van de 
Nederlandse rivier- en binnenvisserij: D.E. van 
Drimmelen, Schets van de Nederlandse Rivier- en 
Binnenvisserij tot het midden van de 20ste eeuw, 
Nieuwegein, 1987. 

Heidemaatschappij op het gebied der zoetwatervisse
rij, in: Gedenkboek der Nederlandsche 
Heidemaatschappij, 1880-1913, Arnhem, 1913, pp. 
164-179. 
Weys, F., De ambachtelijke visserij, Lisse, 1993. 

Met dank aan Mevrouw E. van Leersum, 
Organisatie ter Verbetering Binnenvisserij 
(OVB) te Nieuwegein, voor haar informatie 
over literatuur. 

De vijver van Persijn 
omstreeks 1900. De 
toenmalige eigenaar 

van het landgoed was 
Willem, Nicolaas, 
Jacob van Hengst 

(1833-1912). Door 
zijn overlijden stierf 
de familie in manne

lijke lijn uit. 
Gem. Arch. Utrecht, 

Archief nr.237, 
inv.nr. 295. 
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