Het geruis van de snelwegen A15 en A2 is voortdurend aanwezig. Een monotoon gezoem op de
achtergrond. De Waardenburgse kooi ligt dan
ook vlakbij een van de drukste verkeersknooppunten van Nederland: Deil. Als bezoeker ben
je je voortdurend bewust van het geluid, maar
kooiker Van den Ham verzekert me dat hij het
gewend is en dat ook de eenden er geen last van
hebben. Als er onrust is op de weg, ﬁles of iets
dergelijks, ja dan worden de eenden onrustig.
En dat is nooit goed voor een eendenkooi. Want
de allerbelangrijkste voorwaarde voor een eendenkooi is rust. Rust en nog eens rust.
Hoe werkt het ook al weer met die eendenkooien? Een eendenkooi is bedoeld om eenden te
vangen. Het is zelfs een wettelijk jachtmiddel.

foto’s Geert van Duinhoven

“Elke maat hout had
een eigen toepassing
dus dat moest heel
netjes in bundels van
26, 52, of 104 staken.
Dus zodra wij als
kind konden tellen
tot 26, moesten we
meewerken.”

Kooiker Leen van den Ham
— Geert van Duinhoven

Zelf is Leen van den Ham pas in de
jaren zeventig kooiker geworden.
Eerst op de Herwijnse en later op de
Waardenburgse eendenkooi. En op
die Waardenburgse kooi werkte zijn
vader vroeger ook al. En voor die tijd
pachtte vader Van den Ham een kooi

in Gellicum. Leen van den Ham is dus
grootgebracht in het kooikersvak. Maar
er is veel veranderd in al die jaren. Met
veel plezier en passie vertelt hij dan ook
het verhaal van de eendenkooi. Zodat
het maar bewaard mag blijven en mensen zich realiseren hoe belangrijk het
kooikersvak is geweest voor Nederland.
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De kooi heeft altijd een centrale waterplas met
daaraan vast een aantal zijslootjes, de vangpijpen. Het principe van de kooi is dat de kooiker
wilde eenden in de pijp lokt met behulp van
een aantal tamme eenden. Als de wilde eenden
eenmaal in de pijp zwemmen, laat de kooiker
de eenden schrikken waardoor de eenden de
pijp verder invliegen. De tamme eenden kennen
de kooiker al langer en schrikken niet meer van
hem. De wilde eenden vliegen net zover de pijp
in tot ze in het vanghokje terechtkomen. Daar
kan de kooiker de eenden pakken.
De crux van het vangen is om de eenden zo ‘gek
te krijgen’ om in de pijp te komen. Ten eerste
moet de kooiker er voor zorgen dat er voldoende tamme eenden zijn om de wilde eenden
te lokken. Het hele jaar door zal de kooiker de

tamme eenden ‘in de watten’ te leggen zodat ze
daar lekker op de waterplas blijven zitten. Hij
zorgt voor voldoende rust op en rond het water
en voor goede nestmogelijkheden. Ook zal er
altijd voldoende voer zijn voor de eenden.
Ten tweede heeft elke kooiker altijd zijn kooikershondje. Met zijn kwispelende staart en
bont gekleurde vacht trekt het hondje de aandacht van de eenden. Het hondje lokt de eenden
als het ware steeds verder de pijp in. Een ander
onmisbaar hulpje van een kooiker is rokende
turf. De rook verdrijft de lichaamsgeur van de
kooiker en zorgt er zo voor dat de eenden geen
onheil ruiken.
Ten derde heeft elke kooi langs de vangpijpen kenmerkende schermen staan. Dat zijn
manshoge schermen van riet waarachter de
kooiker het voer, over de schermen heen, in het
water van de pijp gooit. Via ‘spiekgaten’ kan
de kooiker zien of de wilde eenden inderdaad
langzaamaan de pijp in zwemmen. Zijn ze ver
genoeg laat hij de eenden schrikken zodat ze
de pijp in vliegen en uiteindelijk bij het einde
aankomen.

nemerswerk voor de boeren. Sloten onderhouden, van alles eigenlijk. Maar de belangrijkste
klus was misschien nog wel het griendwerk.
Het hout dat daar uitkwam werd voor van alles
gebruikt en dus dat kon je goed verkopen. Als
wij uit school kwamen moesten we in de winter
meehelpen met sorteren. We hadden twaalf
assortimenten, allemaal met een eigen naam,
hoephout, kilt, ik weet allemaal niet meer hoe
het heet. Elke maat hout had een eigen toepassing dus dat moest heel netjes in bundels van
26, 52, of 104 staken. Zodra wij als kind konden tellen tot 26, moesten we meewerken.”

Schermen langs de vangpijp

Vijfhonderd jaar oude knot-essen
Zo gaat het al eeuwenlang. Als we buiten
rondom de kooi een wandeling maken, lopen
we langs de vijfhonderd jaar oude knot-essen.
Deze bomen deden dienst als palen voor de
vangschermen. Om deze historische bomen
te sparen, zijn de schermen iets verzet, zodat
de bomen nu vrij staan. Vijfhonderd jaar al op
deze plek! Jaar in jaar uit in alle rust eenden
vangen. En dat maakt het ook zo uniek, vindt
Van den Ham om hier op deze plek te mogen
werken als kooiker. Zelf noemt hij het nog
altijd min of meer toevallig dat hij hier al zo’n
dertig jaar kooiker is.
Zijn kooikercarrière begon op het ouderlijk
bedrijf. Vader pachtte net na de oorlog de
Gellicumse kooi, niet ver van de kooi waar we
vandaag zijn. “Net na de oorlog pakte je alles
aan, dus mijn vader pachtte die kooi van een
rijke familie. De prijs voor eenden was goed
en je kon nog redelijk wat eenden vangen. Die
eenden gingen allemaal naar de poelier. Zelfs
naar Den Haag, helemaal met de trein. Als ze
wilden dat ze geplukte eenden kregen, deden
we dat natuurlijk ook. Mijn moeder was een
echte expert in het plukken.”
“Maar van de eendenkooi kon je niet leven met
een heel gezin, dus deed mijn vader er van alles
bij. Hier in de polder kon je goed vissen dus dat
deed hij ook, paling, witvis, snoek, van alles.
Zeker op vrijdag want het was hier een echte
katholieke streek. En hij deed allerhande aan-
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Nest fazanten
“Later, toen we wat groter waren, mochten we
ook mee om het griend te kappen. We hadden
dan drie vakken die we elk om de drie jaar, in
de winter, kapten. Daarmee had je elk stadium
van het griendhout. Kappen deden we met een
rijshaak. Ik heb dat zelf op die manier nooit
goed gekund maar mijn vader kapte van beneden naar boven. Dat wil zeggen dat hij onderaan de tak aanzette en zo naar boven trok. Doe
je dat andersom, dus van boven naar beneden,
en dat doe je met een hiep, dan beschadig je de
stobbe en kan er vocht en vorst binnendringen.

t De waterplas waar de
tamme eenden verblijven
en waar naartoe de wilde
eenden worden gelokt

“Ik ben nu zoals
het ofﬁcieel heet,
veldmedewerker.
Ik heb geprobeerd
om daar ‘kooiker’
van te maken,
maar dat is niet
gelukt.”
En dan hadden we ook nog strikte regels voor
de bundels. De takken moesten tenminste drie
meter zestig lang zijn en tenminste zes takken
moesten een diameter hebben van een oude
rijksdaalder. Had je dat niet, dan kreeg je gewoon minder geld voor je hout.”
“Maar je kon ook geluk hebben. Bij het wieden
in het voorjaar kwam je nog wel eens een nest
tegen van bijvoorbeeld fazanten. Dat meldde je
dan aan de eigenaar, die rijke familie, en als het
nest dan was uitgekomen kreeg je daar een paar
stuivers voor. Omdat je het net beschermd had
en de eigenaar dus weer wat te jagen had.”
Niet doden, wel rondleiden
Maar de ruilverkaveling gooide roet in het eten
voor de familie Van den Ham. De polder rondom de kooi werden aangepakt en de ontwatering werd verbeterd. Voor de landbouw prachtig, maar het betekende wel dat het er minder
aantrekkelijk werd voor de eenden. “Dat merkten we meteen in de vangsten, die gingen ﬂink

achteruit. Eigenlijk was het niet meer te doen.
Mijn vader kwam enkele jaren later vervolgens
van de hel in de hemel terecht toen hij voor
Staatsbosbeheer op de Waardenburgse kooi
mocht komen werken. Staatsbosbeheer had
goed gezien dat de kooien snel in onderhoudstoestand achteruit gingen en dat het nodig was
om deze te beschermen. En mijn vader had
opeens een echte baan met een gegarandeerd
inkomen en hij had een eendenkooi.”
“Het grote verschil was wel dat hij al vrij snel
niet meer mocht vangen voor de verkoop. Met
het Natuurbeschermingsjaar in 1970 vond
Staatsbosbeheer dat het beter was om geen
eenden meer te vangen en te doden. Dat paste
niet meer in het natuurbeheer. Wel mocht hij
nog steeds vangen om de vogels te ringen. Op
zich zat hem dat niet eens zo dwars. Hij had
het er veel moeilijker mee dat hij voortaan ook
mensen op de kooi moest rondleiden. Want
dat paste helemaal niet in zijn beeld: een kooi
heeft rust nodig. Heel af en toe, bij grote uit-
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zondering mocht er wel eens iemand mee naar
de kooi, maar om hele groepen mensen rond
te gaan leiden, dat was eigenlijk een stap te ver
voor hem: Geen pottenkijkers op de kooi.”
Bij een kooi hoort een kooiker
Ondertussen had Leen van den Ham het timmermansvak geleerd en deed al wel de nodige
klussen voor Staatsbosbeheer. Toen zijn vader
met pensioen ging en Staatsbosbeheer een
nieuwe kooiker nodig had, solliciteerde Leen
van den Ham. “Natuurlijk leek me dat prachtig,
maar er solliciteerde tachtig man op die baan.
Ik heb tegen ze gezegd dat ik het heel graag
zou gaan doen, maar dat ze me niet moesten
nemen omdat mijn vader hier ook kooiker was
geweest. Enﬁn, het is er dus toch van gekomen
en sinds 1981 wonen wij hier weer in hetzelfde
huis als vroeger. En met hetzelfde vak als vroeger.”
“Ik ben nu zoals het ofﬁcieel heet, veldmedewerker. Ik heb geprobeerd om daar ‘kooiker’

van te maken, maar dat is niet gelukt. Nu zul je
zeggen, wat maakt dat nu uit? Maar ik vind dat
die naam bij dit beroep, bij dit werk hoort. Voor
je het weet, weet niemand nog wat een kooiker
is. Zo’n traditie, zo’n beroep moet je eigenlijk
in ere zien te houden. Een schip heeft altijd een
kapitein, een eendenkooi heeft altijd een kooiker. Mensen realiseren zich niet dat Nederland
groot is geworden door de eendenkooien. Dat
heeft Nederland heel veel geld opgeleverd in
het verleden. Er waren ooit meer dan duizend
kooien. Nu nog maar 111, en die zou je toch
heel goed moeten beschermen. En bij een kooi,
daar hoort nu eenmaal een eendenkooiker, vind
ik.”
Maar goed, als we de eendenkooien willen bewaren, dan realiseer ik me ook wel dat er veel
geld bij moet. Het onderhoud is duur. Vroeger
gingen we met een paar kooikers in de rietputten riet snijden. Het riet gebruikten we voor de
schermen en wat we over hadden verkochten
we. Maar ja, dat vindt men niet meer rendabel

dus moeten we nu riet inkopen. En het maaien
zou eigenlijk volgens de regels met een zitmaaier moeten. Maar ja, je kunt daar helemaal
niet bij komen met zo’n ding. Dus doe ik dat
nog met de zeis. En ook de palen van de rietmatten snoei ik allemaal met de hand. Dat ben
ik zo gewend.”
Vangen doet Van den Ham inmiddels al een
jaar of vijf niet meer. Tot vijf jaar geleden ving
hij nog wel om vervolgens de vogels te laten
ringen door een deskundige uit de buurt. Niet
alleen eenden maar ook zeldzamere vogels als
ijsvogeltjes of soms zelfs een roerdomp. Die
vliegen dan gewoon met de eenden mee de pijp
in. Het staat momenteel ﬂink ter discussie wat
Staatsbosbeheer met de kooien wil gaan doen.
Wel vangen, niet vangen, verpachten, niet verpachten. Daar moet “binnenkort duidelijkheid
in komen in onze regiovisie.”

zoekers zien wat een eendenkooi is en wat
een eendenkooiker daarin doet. Tijdens de
rondwandeling komen we op een paar plekken
vers gesneden hout tegen. Tegenwoordig werkt
Van den Ham veel met vrijwilligers, bedrijven
(‘teambuilding’) of jeugd. Zij zorgen er voor
dat de eendenkooi en het bos in stand blijven.
Desondanks doet het af en toe pijn aan zijn
ogen als hij verkeerd afgezaagde stobben ziet.
“Ja, dat krijg je. En zo erg is dat nu ook niet
meer, maar als je opgevoed bent om het precies
zo en zo te doen, dan valt dit op.” O ja, een
bundel hout bind je natuurlijk ook niet vast met
een touwtje. Van den Ham pakt een wilgentwijg
en heel behendig maakt hij er een ingewikkelde
lus van die om het hout heen moet. Beetje buigen, half knakken, lus maken, insteken, andere
uiteinde ook draaien, knakken insteken etc. En
dat zo een paar keer. Onnavolgbaar.◆

Beetje buigen, half knakken
Desondanks laat Van den Ham aan alle be-

Geert van Duinhoven
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