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Pieter Bakker - visser te Breukeleveen 

P. Bakker 
Lorentzstraat 15, 7316 GJ Apeldoorn 

In twee artikelen in dit tijdschrift wil ik mijn herinneringen vastleggen. 
Het eerste artikel, dat nu voor u ligt, beschrijft in het kort de levensloop 
van mijn vader en mijn grootvader, beiden Pieter Bakker geheten, en 
noemt nog enkele eerdere voorvaders. Het tweede artikel, in het volgende 
nummer van dit tijdschrift, gaat over de beroepsvisserij, zoals die werd 
beoefend door mijn vader, op de plassen rond Breukeleveen in het begin 
van deze eeuw. 

Mijn vader 

Het leven van mijn vader begon op 12 november 1884. Zijn geboorte
huis, nr. B 43, stond ongeveer in het midden van Breukeleveen, aan de 
oostkant van de weg. Grootvader was ziek en kon pas een maand later de 
geboorteaangifte doen. 

Vader bezocht de school van meester J.P. de Keizer, tegenover de 
Hervormde Kerk van Tienhoven (later was daar het gemeentehuis). Het 
eerste onderwijs heeft hij genoten van juffrouw Bender. Later kwam hij in 
de klas bij meester Top. In hetzelfde leslokaal zaten ook het dochtertje van 
meester De Keizer en de twee kinderen van meester Top. 

Toen het gezin van mijn grootvader in november 1893 naar Muyeveld 
verhuisde werd de schoolgang voortgezet op de school van meester Van 
Mourik in Nieuw-Loosdrecht. Trouw is die schoolgang niet geweest; alleen 
"als het zo eens uitkwam" (eigen terminologie van vader) stapte hij (met 
buurjongens mee) door de Boomhoek in de richting van de kerk, waar de 
school vlakbij stond. Een leerplichtwet bestond toen immers nog niet; veel 
ouders hielden hun kinderen voor elk wissewasje thuis. 'Te konden al zo 
mooi helpen!" Later heb ik me er over verbaasd dat vader bij rekenwerk 
toch nog zo goed overweg kon met breuken- en percentberekeningen. Op 
school zal hij daar weinig of niets van geleerd hebben, maar hij bedacht het 
zelf wel. 

Na de laatste schooldag is hij voor dag en nacht ingetrokken bij zijn oom 
Leen Hofland, jager en visser, die aan het Tienhovens Kanaal woonde, in het 
latere "Jacht- en Vislust" van Peter Manten (thans het oudste deel van het 
woonhuis tegenover Jachthaven Manten). Oom was tevens koddebeier in de 
Bethunepolder. Als mijnheer A.A. van Vloten (toen de eigenaar van die 
polder) met zijn vrienden kwam om een dag te jagen, moesten mijn vader 
en oom mee om te helpen. Na een jachttocht trok het hele gezelschap naar 
het huisje aan het kanaal om daar de maaltijd te nuttigen. De geschoten 
hazen, fazanten en patrijzen gingen de kelder in. Al met al waren dat 
drukke dagen. 

Mijn vader had een litteken onder het oog. Dat was een souvenir van zon 
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Afb. 1. Portret van Piet Bakker (1884 
door de heer Haddes. 

1966), naar een foto omstreeks 1964 getekend 

jachtfestijn. Een der jagers had een blauwe reiger neergeschoten en vader 
ging hem zoeken. Hij vond het dier als dood, hals ingetrokken, kop op de 
rug (als in de vlieghouding). Toen vader hem wilde oppakken schoot plot
seling de snavel als een speer naar vaders oog. Gelukkig niet zuiver gemikt! 

Vaders rechter wijsvinger was korter dan de linker. Ook een souvenir, 
ditmaal van het vissen met dobbers. Daarbij heeft hij eens een haak in die 
vinger gekregen. Het ging zweren en het werd fijt. Levenslang bleef het een 
handicap bij het schrijven. 

Toen mijn grootvader op zondagmiddag 17 juni 1900 stierf moest mijn 
vader naar huis terugkeren om bij het vissen te helpen. Zijn jongste 
broertje was toen pas 7 jaar. 

Op zijn achttiende jaar werd vader opgeroepen voor de loting voor 
militaire dienst. Opgewekt ging hij er naar toe; hij had immers een 
voorpootje van een mol in zijn tabaksdoos bij zich en dan lootte je altijd 
vrij, zo had men hem verzekerd. Toen zijn lot werd opengevouwen bleek de 
onjuistheid van die verzekering, want heel duidelijk stond er op: nr. 1. 

Dus in militaire dienst; op 25 maart 1904 werd hij ingelijfd bij het Eerste 
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Regiment Vestingartillerie. Maar op 11 april mocht hij alweer naar huis, 
want zijn oudere broer was militair en er hoefden geen twee broers in 
dienst. 

Enkele jaren later maakte hij kennis met Hendrikje Gijzen te 
Nieuw-Loosdrecht. Toen zij begin 1907 verhuisde naar Weesperkarspel liep 
mijn vader daar 's zondagsmiddags naar toe en keerde maandagochtend 
heel vroeg weer terug. Op 10 oktober 1908 trouwden ze en vestigden zich 
te Breukeleveen. 

Tot mei 1912 woonden ze in het huis dat nu Piashoeve heet, nu 
Herenweg 69. Daarna in het meest noordelijke huis, dus juist ten zuiden 
van de Weerbrug, aan de westkant van de weg, nu Herenweg 129. In 
februari 1926 trokken ze naar hun laatste woning, tegenwoordig Herenweg 
55: het huis juist ten zuiden van de "Rode Brug", aan de westkant van de 
weg. 

Die brug is thans helemaal niet rood, maar er is een tijd geweest waarin 
dit wel het geval was, kort nadat de brug was herbouwd. De toen 
aangebrachte ijzeren leuningen werden meteen daarop in de loodmenie 
gezet en het heeft heel lang geduurd voor daar witte verf over heen kwam. 
De opzichtige, fel-ver miljoenrode kleur inspireerde de mensen om te gaan 
spreken van de "Rode Brug". 

Als vader de roeiboot instapte om de plassen op te gaan had hij onder 
zijn arm altijd een trommel. Behalve de boterhammen zaten daarin de 
visakte, 'permissiebriefje" (vergunning om op de plassen te vissen) en een 
horloge. De politie controleerde van tijd tot tijd de papieren en de 
maaswijdte van het want. 

Onder het netten breien zong hij vaak, met een heel mooie zangstem. Erg 
spraakzaam was hij niet, zoals paste bij de stilte van de omringende 
eenzaamheid waarin hij elke dag verkeerde. 

Die stilte was er natuurlijk niet altijd, de storm kon er flink razen. Als 
het te erg was zeilde vader niet naar huis, maar meerde de boot ergens aan 
de wal en ging lopend terug. 

Bij gevaar nam hij tijdig maatregelen. Ik herinner me dat ik eens mee 
mocht in de boot en dat er plotseling een wonderlijk geruis hoog in de lucht 
weerklonk. We waren nog niet ver van de oever; zo hard mogelijk roeiden 
we terug, tot tussen dichte rietbegroeiing. We pakten elk een flinke bos riet 
en trokken die strak binnenboord. We hielden ons zo laag mogelijk, want.. 
.. het geruis werd veroorzaakt door een windhoos. 

Met onweer was het natuurlijk in zo'n ijzeren boot erg gevaarlijk. 
Aalbert Timmer werd dodelijk door de bliksem getroffen in "Buitenweg" 
(de Kievitsbuurt). Kort voor Pinksteren 1940 beleefde vader wel een heel 
kritiek moment. Op vrijdag 10 mei was hij in de schemer de plas opgegaan. 
Telkens hoorde hij heel harde, bonkende geluiden; rondom de boot spatte 
overal het water op, als bij hevige slagregen. Dit werd veroorzaakt door 
granaatscherven uit de richting van het Loosdrechtse vliegveld! 

Slechts één keer heb ik hem geheel van streek gezien. Dat was op 17 
december 1919, juist mijn tiende verjaardag. Toen trof vader in zijn visnet 
het dode lichaam van een man aan, dat sinds 30 oktober in het water had 
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gelegen. Deze gebeurtenis staat beschreven in het periodiek van de 
Historische Kring Loosdrecht, september 1980, blz. 88-91. 

In februari 1925 moest hij een maagoperatie ondergaan. Jarenlang heeft 
hij daarvan de gevolgen ondervonden. Op hoge leeftijd is hij nog enkele 
keren in het ziekenhuis opgenomen. Toch probeerde hij altijd nog 
behulpzaam te zijn in het beroep waarin zijn jongste zoon hem heeft 
opgevolgd. 

Op 8 februari 1966 sloot hij voorgoed zijn ogen, waarmee het leven 
eindigde van een goed, betrouwbaar, hulpvaardig en altijd arbeidzaam 
mens. Moeder was hem op 5 januari 1962 voorgegaan. 

Mijn grootvader 

Grootvader Pieter Bakker werd geboren in een gebied, dat net als Breu-
keleveen gelegen was temidden van het water. De buurt heette Schinkels
veen, gelegen in de gemeente Capelle aan de IJssel. In de woning Achter
weg C 206 heeft hij zijn eerste geluidjes laten horen. Dezelfde dag nog ging 
zijn vader naar het prachtige slot van de heren Van Capelle, waarin het 
gemeentehuis was gevestigd, om aangifte te doen. Dat was op 16 november 
1842. 

In het jaar waarin hij voor het eerst naar school ging vestigde zich in de 
buurt een nieuwe buurman, Leendert Dekker. Deze had twee kinderen, een 
jongen van 4 jaar, Gijsbert, en een meisje van 2 jaar, Neeltje. Samen met die 
twee kinderen ging opa, in zijn jonge jaren, vele malen naar school. 

Toen hij 18 jaar was, werd hij opgeroepen voor de loting. Hij trok het lot 
nr. 7 en moest 5 jaar dienen. Op 8 mei 1861 werd hij ingelijfd en op 7 mei 
1866 zwaaide hij af. 

Thuis gekomen vatte hij zijn beroep van jager en visser weer op. Enkele 
jaren later was hij op de bruiloft van zijn vriend en buurjongen Gijsbert 
Dekker. Dat had nog een extra reden; opa had namelijk al een heel poosje 
verkering met Neeltje, de zuster van Gijsbert. Op 14 mei 1869 trouwden ze 
te Capelle en vestigden zich in de woning C 19. 

Enkele jaren later kreeg het gezin met een groot probleem te maken. De 
kostwinning was in gevaar, want de plassen werden drooggemalen. Dat 
betekende dus: uitkijken naar een andere plek, waar jacht en visserij 
konden worden voortgezet. De keus viel op de Breukeleveense en Loos-
drechtse Plassen. 

Kort nadat het tweede kind geboren werd begon de verhuizing. De 
inboedel en het visgerei werden op wagens geladen en daar gingen ze. 
Grootmoeder, met de kleine Anna en baby Trijntje, zal wel op een wagen 
gezeten hebben, het manvolk lopend er naast. Gaande langs Gouda en 
Woerden waren ze drie dagen onderweg. Wat zullen ze blij geweest zijn 
toen ze eindelijk het doel van de tocht bereikt hadden: Breukeleveen. 

Huisraad en visnetten uitladen en in huis brengen was het eerste werk. 
Toen konden ze weer slapen op hun eigen bed. 

De volgende dagen was er genoeg te doen. Grootvader ging naar het 
gemeentehuis van Breukelen-St. Pieter, waar Breukeleveen toe behoorde. 
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Dat was ondergebracht in "Het Kraaienest" (het polderhuis bij de Tien-
hovense sluis). Daar liet hij zich inschrijven in het bevolkingsregister. Dat 
gebeurde op 23 mei 1872. Ook moest hij er op uit om vis- en jacht-
vergunningen te krijgen. 

In 1873 kwam grootvaders zuster Adriana in de buurt wonen, met haar 
man Leen Hofland. Een jaar later kwam ook nog opa's broer Arie naar 
Breukeleveen. Evenals Leen Hofland had ook hij het beroep van jager en 
visser. 

In totaal zijn er veertien kinderen in grootvaders gezin geweest, waar
van er zeven heel jong stierven. Die in leven bleven trouwden allemaal op 
één na, Trijntje. Die is bijna haar hele leven dienstbode geweest bij Van 
Zanten, die een galanteriewinkel in de Brugstraat te Breukelen had. 

Op 17 juni 1900 stierf grootvader. Zijn weduwe overleefde hem meer 
dan 19 jaar: grootmoeder stierf in de nacht van 10 op 11 november 1919. 
"Oom Aai" was op 5 oktober 1907 gestorven. 

Het beroep van visser hebben ze uitgeoefend op dezelfde manier als mijn 
vader dat deed. Een beschrijving daarvan volgt in het tweede artikel. 

Jachtherinneringen 

Wat de jacht in het plassengebied betreft het volgende: 
Met een zeker ontzag spraken de bewoners van Breukeleveen en Muye-

veld van "de nieuwe schieters". Dat zal er wel op duiden dat ze nogal 
bedreven waren in het jagen. Ze gebruikten onder andere een ganzeroer 
met een schootsafstand van 60 meter. Een voorlader, waarvan ik als kind 
nog de bijbehorende kruithoorn (gefabriceerd uit een koehoorn), een 
apparaat om hagel mee te gieten en een laadstok heb gezien. Het laden ging 
nogal omslachtig. Het roer rechtop, met de kolf op de grond. Met de 
kruithoorn een afgepaste hoeveelheid kruit de loop ingegoten. Met de 
laadstok (die op het eind een verdikking had die precies in de loop paste) 
een prop papier naar binnen geschoven tot aan het kruit en uiterst 
voorzichtig aangestampt. Hierop een maatje hagelkorrels, gevolgd door 
weer een papierprop en voorzichtig aanstampen. Om te schieten werd de 
haan achteruit getrokken en een slaghoedje geplaatst op het 
"schoorsteentje" op de loop, juist bij het kruit. Nogal omslachtig allemaal. 

Dit laatste was de reden waaroom grootvader op zekere dag het geweer 
in geladen toestand tegen de muur zette, naast de schoorsteen. Hij kon het 
wel ontladen, want aan de laadstok zat tegenover de verdikking een 
kurketrekker, waarmee de papierproppen verwijderd konden worden. Hij 
heeft dit echter nagelaten, misschien omdat hij in haast ergens naar toe 
moest. 

Toen de kleine kinderen binnen kwamen wilden ze aan het geweer 
komen. Grootmoeder verbood het en stuurde ze de kamer uit, omdat ze zich 
eerst wilde overtuigen of het geweer geladen was. Zou ze het in dat geval 
misschien kunnen ontladen? Het was onmogelijk om de hele dag de wacht 
te houden en de kinderen af te weren! Ze had er echter niet het minste 
begrip van hoe ze haar doel moest bereiken. Enfin, maar eens proberen. Ze 
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Afb. 2. Herenweg in Breukeleveen in de jaren 1920. Oude prentbriefkaart (collectie 
Historische Kring Breukelen) 

pakte de loop vast, met de andere hand de kolf, en liep naar het raam, 
onderwijl proberend of er ook loszittende onderdelen aan waren. Totdat 
plotseling een vuurstraal, een lading hagel en wat verkoold papier door het 
vensterglas naar buiten schoten en ze het hele geweer van schrik liet 
vallen. Dat was op het ogenblik dat met haar probeersels de trekker aan de 
beurt was. 

Op geschikte plaatsen in het plassengebied bouwden de jagers "jacht-
hutten" van takken en riet. Deze hadden een U-vorm en waren zo groot dat 
de roeiboot verscholen binnen die U kon liggen. Als ze gingen "hutten" 
legden ze binnen een afstand van 40 meter enkele houten eenden uit, 
verankerd met een steen aan een touw. Deze waren in vorm en kleur zo 
natuurlijk mogelijk nagemaakt. Bovendien werden enkele echte eenden 
uitgelegd, ook verankerd. 

Zodra een koppel wilde eenden overvloog begonnen de tamme te 
kwekken. Vaak streken de wilde dan neer tussen de tamme en als het 
verder naar de zin van de jager ging kon hij later op de dag een aantal van 
de eerstgenoemde watervogels naar de poelier in Hilversum brengen. Ook 
werden er wel meerkoeten geschoten. 

Eens is het gebeurd dat opa in één schot drie otters had. Dat gebeurde als 
volgt. Tussen de levende kwekkers dook een otter op. Een deel van een 
seconde vóór het schot afging doken er vlak naast de moeder twee jonge 
otters op. Dat was, in zijn beleving van toen, een dag met een buitenkans! 

In de roeiboot namen de jagers een grote, gietijzeren hengselpot mee. 
Onderin wat as en daar bovenop wat smeulende turven, die scherpe rook 
veroorzaakten. Eenden hebben een zeer goed reukvermogen, ze kunnen 
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mensen ruiken. De turfrookgeur overtrof zeer verre de mensengeur. 
Het vuurtje deed nog meer dienst. Een grote ketel met thee of koffie 

werd er op gewarmd. Aan die ketel konden ook de handen gewarmd 
worden. 

Verre voorouders 

Tot slot nog een korte reis verder terug in de tijd, op zoek naar de bron 
van mijn familienaam. 

Mijn overgrootvader was Gerardus (roepnaam Gerrit) Bakker (Capelle 
aan de IJssel, 1803 - 1873). Ook hij was visser van beroep. Hij was geboren 
uit het tweede huwelijk, op latere leeftijd, van Arie Bakker (Schiebroek 
1749 - Capelle aan de IJssel 1828), eveneens visser. Diens vader was Pieter 
Bakker (geboren in 1711 te Capelle aan de IJssel, maar in ieder geval in de 
jaren 1738 - 1756 woonachtig in Schiebroek). Op zijn beurt stamde hij af 
van Corneli(u)s Bakker (in 1704 te Zevenhuizen getrouwd, in 1743 in 
Hillegersberg overleden). Uit de tijd vóór hem heb ik geen voorouders met 
de familienaam Bakker meer gevonden. 

Wel reken ik toch nog twee andere mensen tot mijn verdere voorouders: 
Ary Janse Warrebouts en Jan Warboutsen. De eerste trouwde op 23 
september 1674 te Zevenhuizen met Elsje Gerrits Bœckhorst uit de Kethel. 
Zijn tweede huwelijk, met Pietertje Huygen, vond ook in Zevenhuizen 
plaats, op 4 maart 1685. Jan Warboutsen, schepen te Zevenhuizen, was zeer 
waarschijnlijk zijn vader. 

En hier ligt het antwoord op de vraag, hoe het te verklaren valt dat een 
hele reeks van vissers de naam Bakker draagt. Ik vond in een akte de 
naam Ary Janse Warrebouts, met los daarachter de toevoeging "backer". Als 
hij later zijn handtekening zet staat dit woord er niet achter. Daarom neem 
ik aan dat in het eerste geval het beroep werd aangeduid. In aktes van 
jaren later verviel het patronymicum Warbouts (ook wel Warbouter) en 
maakte plaats voor de familienaam Bakker. 

Het zal dus Ary Janse Warrebouts geweest zijn, door wie de familienaam 
Bakker is ontstaan. En het feit dat zijn zoon Cornelis trouwde met een 
schippersdochter kan er op wijzen, dat Cornelis reeds met vissen de kost 
verdiende. 
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