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Interview met Gerard Bos 
 

Door WIM HILHORST Jzn. 
 
 
Het is een simpele waarheid, maar wie wil leven, moet eten. En eten haalt de 
mens uit de natuur. Nergens anders vandaan. Of het nu een zak patat is of kavi-
aar, een stuk leverworst of een bord reurom. Alle voedsel komt uit de natuur. 
Alleen willen steeds meer mensen dat niet weten. We lusten nog wel een kip, 
maar niet als we hem hebben zien lopen. En velen hopen dat hun biefstuk uit de 
fabriek komt en niet van een lieve koe met donkere ogen.  
Gerard Bos is anders. Hij weet nog als geen ander waar zijn eten vandaan 
komt: uit de polder! Daar lopen immers die koeien, waar we de melk van drin-
ken en het vlees van eten. Daar lopen ook de hazen en zwemmen de vissen en 
vliegen de eenden. Allemaal eetbaar.  
 

 
Bos bij het gemaal: “Daar heb ik prachtige jaren beleefd.”  



HKE-78 

We hebben afgesproken bij het gemaal bij de sluis. Hij heeft 20 jaar gewerkt in 
algemene dienst bij het Waterschap; van 1975 tot 1995. Hij is nu 75 jaar. Dat 
werk hield van alles in: waterlopen open houden, bruggen in elkaar lassen en 
ook optreden als machinist van het gemaal. “Ik heb daar heel wat nachtjes 
doorgebracht. Als er veel regen viel, moest het gemaal dag en nacht doordraai-
en. En daar moest je bijblijven. Om de zoveel tijd moest je met de vetspuit 
rond. En regelmatig moest je buiten bij het rooster drijfhout verwijderen met de 
plukhaak. Dat gaat tegenwoordig automatisch. En als er toch een stuk hout in 
het maalwerk was geraakt, dan moest de machine stilgezet en opengemaakt 
worden. In het gebouw was een kamertje gemaakt met een luie stoel. Als er iets 
mis ging dan werd je vanzelf wakker gemaakt doordat de aandrijfband ging 
staan klapperen.”  
Het opstarten van het gemaal was een ritueel. We hebben het geluk, dat een 
aantal oud-collega’s van Gerard aan het werk is om het gemaal in orde te ma-
ken voor de komende molen- en gemalendag. Bos kan alles laten zien. Het ge-
maal bestaat uit een dikke buis. Voordat het maalwerk in werking wordt gezet, 
wordt de buis vacuüm gezogen. Van beide kanten wordt daardoor water de buis 
ingezogen. Als de buis vol is, wordt het maalwerk in gang gezet. Bos trekt aan 
stangen, haalt handels over, opent en sluit luiken, controleert de druk en… nee, 
hoor. De machines kunnen nog draaien, maar het oude gemaal kan niet meer 
werken. Daarvoor in de plaats is het nieuwe in gebruik genomen: een grijze 
kast met lampjes en nietszeggende metertjes. Daar blijf je geen nacht meer 
voor wakker. 
Onvermijdelijk komt een aantal oude verhalen naar boven. Over Bosch van 
Drakesteijn, de oude dijkgraaf in die beruchte stormnacht. Het regende pijpen-
stelen. Alle gemalen in de Eempolder werkten op topcapaciteit. De machinisten 
niet minder. De oude dijkgraaf voelde goed aan dat zijn mensen een hartver-
sterkertje nodig hadden. Hij ging door die stormnacht langs zijn mensen met 
een fles rum. Dat werd gedronken uit plastic bekertjes, maar smaakte er niet 
minder om. Een prima vent. Gerard Bos maakte ooit kennis met die oude dijk-
graaf. Hij stelde zich voor: “Bosch van Drakesteijn” Gerard Bos: “Van hetzelf-
de, maar dan zonder Van Drakesteijn”!  
En natuurlijk over de stropers, die fuiken hadden staan in de weteringen en in 
de waaien. Bos belde ze op voordat hij met de maaiboot door de weteringen 
ging. Hij wilde weten waar ze stonden, zodat hij kon voorkomen dat zijn 
schroef vastliep in de fuiken. Als dank werd er eens een zak met koolduiven 
thuis afgeleverd. Een collega had een andere oplossing. Hij haalde de fuik leeg 
en legde hem netjes op de kant. “Voor wat hoort wat”!  
Gerard Bos: “Er is een tijd geweest, dat de Eem erg vervuild was. In die tijd 
kwamen de vissen de buitenvaart in, richting sluis, om het gif in de Eem te ont-
wijken. Wij schepten dan de vissen van de buitenvaart de polder in om te zor-
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gen dat ze verder konden in goed wa-
ter. En dan hield je wel eens een 
snoekbaars apart.” 
 
Je houdt wel van vissen, hè? 
Gerard Bos: “Als we thuis zijn, zal ik 
je een foto laten zien van een karper 
van tegen de dertig pond. Ik heb hem 
daar in mijn handen. Er zit zo’n pens 
onder. Zo breed was die. Er zat kuit 
in, anders was die zo zwaar niet. Die 
ving ik aan de rand van het IJssel-
meer.  
Ik haalde ook wel eens een nacht 
door. Als ze overdag niet bijten, kun 
je het ’s nachts proberen. En als het 
dan donker is met lichte maan, dan 
heb je kans dat je de reeën uit Flevo-
land ziet komen. Die zwemmen  
’s nachts wel eens over. 
Overdag kan het je ook gebeuren, dat er van die jonge meiden liggen te zonnen 
bij mijn  visplek. Helemaal naakt. Ik laat me daar niet door afleiden. Je bent 
visser of niet.” 
“Ik ben ook wel eens in de sluis gevallen door een snoek. Ik stond halverwege 
de sluis. Mijn voet stond een beetje ongelukkig bij een paaltje en door een on-
verwachte ruk werd ik uit balans gebracht. Ruggelings viel ik erin. Ik kon hele-
maal niet zwemmen. Gelukkig heeft een collega me eruit gehaald. Mét mijn 
hengel en mét de snoek! 
 
“Vroeger zat er nog paling in de polder. Als de avond er goed voor was, dan 
zette je met al je hengels in op de paling.” En dan blijkt ook Bos de taal te spre-
ken, die iedere goede visser beheerst: het Latijn, het visserslatijn wel te ver-
staan. Er wordt dan gewezen op de pols om de dikte van de paling aan te dui-
den. En als het om het gevecht met een karper gaat, dan zou de argeloze toe-
hoorder kunnen denken, dat het om een gevecht met een krokodil gaat. We ge-
nieten er beiden van. 
 
En viel dit allemaal onder het hoofdstuk Stropen  
of onder het hoofdstuk Jagen? 
Bos: “Mijn zwager zei wel eens: ‘Jagen is stropen met vergunning’. Maar ik 
had altijd wel een vergunning. Zoals elke visser heb ik wel te maken gehad met 

 
Visserslatijn: een karper als een … 
(vul zelf in, maar niet te zuinig!)  
Latijn: Cyprinus carpio 
 
 



HKE-81 

controles. Het gebeurde eens, dat er controle kwam van iemand, die we zojuist 
een wulp uit de lucht hadden zien schieten. Die kwam ons vertellen, dat we op 
een verkeerde plek zaten te vissen. Mijn zwager wees hem op zijn weitas en op 
de wulp, die daarin zat. Ook koddebeiers kunnen zich wel eens vergissen.” 
“Op een keer zat ik te vissen, toen er gecontroleerd werd op strikken. Ik zat op 
een plek, waar vlakbij een strik met een haas werd gevonden. Daar werd ik op 
aangesproken. Het leek mij een mooie haas en ik stelde voor dat ik die mee-
nam. Maar dat leek hem geen goed idee. Ik ben toen op een andere plek gaan 
zitten vissen. Toen de man uit het zicht was, heb ik de haas gepakt en thuis 
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klaargemaakt. Een half jaar later vroeg de man me nog eens of ik had gezien, 
wie die haas had weggehaald. Ik heb hem geantwoord, dat hij erg goed smaak-
te.” 
“Het was bekend dat die man zelf stroopte. Als het in de winter had ge-
sneeuwd, dan ging hij naar de boomkweek om konijnen te knuppelen. Konij-
nen en hazen laten zich insneeuwen. Aan de buitenkant zie je alleen nog twee 
luchtgaatjes in de sneeuw. Daar ademen ze door. En dan is het gemakkelijk om 
ze met een knuppel te bejagen. Dat deed die man en dat wisten wij. Daardoor 
had hij elk moreel recht verloren om anderen aan te spreken op mogelijk on-
juist gedrag.” 
“Ik heb ook wel eens een konijn of een haas uit zijn lijden geholpen. Ik was el-
ke dag in de polder. Als ik dan een beest zag dat lag te sterven, doordat hij was 
aangereden of doordat ik hem met de maaimachine had geraakt, dan hielp ik 
hem uit zijn lijden en nam hem mee. Vooral langs de Bisschopperweg naar 
Bunschoten werden er veel aangereden. En omdat ik er elke dag langskwam, 
wist ik welk beest nog vers was en welke oud. Die verse kun je gerust opeten.”  
 

 
Bos in de polder. 
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Wat misschien niet met zoveel woorden in zijn vergunning stond, was het ja-
gen op eenden. “Als je langs de wetering liep, dan wist je dat die beesten graag 
hun nesten verborgen in een strook brandnetels of distels. Koeien vreten dat 
niet. Als je dan snel was, dan kon je ze zo pakken. Ze vertrouwden erop dat ze 
goed beschermd waren door de brandnetels. Je zat dan wel even onder de bul-
ten, maar dat ging wel weer over.”  
“En toen we jong waren, gingen we peuren. Je neemt een bosje wormen en die 
rijg je met een stopnaald aan elkaar. (Gerda Bos was dus altijd haar stopnaal-
den kwijt!) Dat bosje hang je in het water en dan lijkt het net of je stroom-
schokken krijgt. De palingen vallen met geweld op de wormen aan. Dan haal je 
het geheel naar boven en schud je uit boven je paraplu. Daar vallen ze in een 
net, dat onderin is vastgemaakt”. Duidelijk is in ieder geval, dat dit nu verbo-
den is. Onduidelijk blijft of Gerard in die tijd de juiste vergunningen had. Het 
was in ieder geval toen wel mogelijk om een vergunning daarvoor te krijgen. 
 
Heb je nooit eens gezocht naar kievitseieren? 
Bos: “Nee, daar heb ik nooit mijn best op gedaan. Ik vind wel eens een nest, 
maar ik raap ze niet leeg. Ik weet wel hoe het moet met een verrekijker. Maar 
het blijft moeilijk zoeken.   
In de oorlog heb ik wel eieren geraapt. Toen hadden de Duitsers de polder vol 
willen laten lopen met water. Uiteindelijk stond er een laagje water, want die 
Duitsers kregen het niet goed voor mekaar. Er stonden landen helemaal blank, 
maar er waren er ook waar nog een ruggetje grond boven het water uitstak. De 
vogels legden daar alle eieren op. En als je daar ging rapen, dan had je zo een 
emmer vol, eendeneieren, kievitseieren, wat je maar wilt. Er waren veel schiere 
eieren bij. En aan de Meentweg woonden SS-ers. Daar ruilde je eieren tegen si-
garen voor je vader. Ik was nog maar een jochie van 10-12 jaar. Maar ze waren 
niet altijd blij met die eieren, want uit sommige kwamen de kuikens uitlopen. 
Dan hadden ze meteen vlees ook! 
Maar de Duitsers waren niet allemaal ellendelingen. Ik werd eens gecontro-
leerd door een Duitser, terwijl ik een tas vol illegale krantjes bij me had. Die 
Duitser wilde er elke dag wel eentje hebben. Hij heeft me een keer meegeno-
men naar de zomerdijk om te laten zien, dat in Nijkerk de Nederlandse vlag 
wapperde. ‘Daar is het al vrede, zei hij.’” 
 
Wat vind je nu het mooiste stukje van de polder? 
Bos: “Dat is het stuk langs de zomerdijk. Die kromme weg met die waaien er-
langs”.  
 
Ik laat Bos het gedicht van Hans Dorrestijn lezen over de Eemnesser polder. 
Daarin wordt onder andere geschreven:“Schoonheid is ondenkbaar in de polder 
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van Eemnes.” En: “De aarde is een etterend abces. Maar dat is allemaal begon-
nen bij de polder van Eemnes”.  
Dit soort poëzie is aan Gerard Bos niet besteed. Hij veronderstelt, dat de man 
waarschijnlijk nooit in de polder geweest is. Hij vindt de polder namelijk wél 
mooi. 
 
Als we weer bij Bos thuis zijn, legt zijn vrouw Gerda uit dat ze niks heeft met 
vissen uit de polder. Ze lust ze niet. Behalve dan de palingen. En dan blijkt er 
nog verschil te zijn tussen palingen met geel en palingen met wit vlees. Bos 
weet waar je ze kon vinden. Die met geel vlees kwamen uit water met een 
veengrond. Mindere kwaliteit! 
Gerda wijst me er op, dat Gerard tekeningen maakt. Hij loopt meteen naar bo-
ven en haalt een map tevoorschijn. “Hier zijn ze, voor zover mijn dochters ze 
nog niet hebben geleend.” (knipoog).  
Ik krijg de map ter beschikking en heb er hierbij vier afgedrukt. Het zijn steeds 
tekeningen van dieren, zoals vrijwel alle andere in de map. Nauwkeurig op pa-
pier gebracht. Oorspronkelijk in kleur. Nooit les daarin gehad. Het blijkt maar 
weer eens dat er vele manieren zijn waarop je van dieren kunt houden. En al-
leen als je echt interesse hebt in dieren, kun je ze zo tekenen.  
 
Tekeningen van Bos 
Bij de tekening van de havik hoort nog een verhaal. Bos werd gefascineerd 
door de jachttechniek van zo’n beest, toen zijn zwager hem liet zien hoe dat in 
zijn werk gaat. Die zwager heeft zelf een havik. Bos kan vol ontzag vertellen 
over de pijlsnelle duikvluchten naar prooi en over de feilloze manier, waarop 
zo’n beest dwars door een braamstruik vliegt zonder een veertje te beschadi-
gen.  
Zo’n beest kan kilometers scherp kijken. Maar in het vuur van het spel kan het 
wel eens mis gaan. Zoals die keer, dat een arend invloog op een vos. Vos duikt 
een hol in, arend vliegt nog een rondje en valt vervolgens aan op een toeschou-
wer, die een bontmuts met vossenstaart draagt. Die man heeft een week niet 
kunnen zitten. Maar hij was van tevoren gewaarschuwd!  
 
De middag zit erop. Het was mooi weer. Het was goed om in de polder te ver-
toeven. De plek, waar de boer zijn koeien laat grazen en zijn hooi haalt. De 
plek ook, waar anderen allerlei voedsel van hun gading vinden. De plek ook, 
waar je zomaar langs het water kunt genieten van de ruimte en de frisse lucht. 
Laat die Hans Dorrestijn maar kletsen. 


