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J. van der Spek, voorzitter

Wie zich in de historie verdiept neemt de veranderingen waar die zich
inde loop der tijden hebben voltrokken.
Zelfs in onze jonge vereniging Herderewich vinden veranderingen

plaats.
De gewoonlijk vier maal per jaar verschijnende Herderewich Kroniek
maakt plaats voor een jaarboek, het resultaat van samenwerking tussen
de stads archivaris en onze vereniging.
Mogen de schrijvers en samenstellers van dit boek tevreden lezers
vinden. Een betere dank voor hun inspanning is er niet.
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Feuilleton uit de Harderw'jker Courant van 1908

Aflevering 1: Kermisklanten
Nu schier iedereen spreekt over het aanstaand vermoedelijk vertrek der
Indische militaren en de verdwijning van het Wedbureau, komen mij
de woelige dagen voor den geest uit den tijd, toen de eerste expedities
naar Atjeh werden uitgezonden. Dat is nu circa 35 jaren geleden.
Als kind dartelde ik toen door de straten en werd niet moe, te kijken
en te kijken naar dat bont gewoel rondom mij. Begrijpen deed ik van al
die drukte niets. Maar de indrukken, die het jeugdig brein ontvangt,
gaan in latere jaren, als de ernst des levens komt, niet verloren. Integen-deel: 

de opgegaarde stof wordt verwerkt tot een geheel en dat geheel
blijft ons bij als een vrij zuiver beeld van 't geen wij waarnamen. Zoo is
't ook mij gegaan. Ik heb tusschen hetgeen ik als op zich zelf staande
feiten heb gezien en gehoord verband zoeken te brengen, het aan den
meer bejaarden lezer overlatende, te beoordeel en, in hoeverre het beeld,
dat ik van die woelige jaren geef, juist mag worden genoemd.
Overal drukte.
Het groote aantal woonwagens herbergde vele kermisreizigers, die van
heinde en verre kwamen aangetogen, om door zang en muziek hun
altoos ledige beurzen te vullen. Die woonwagens stonden voornamelijk
bij de Groote Poort aan den kant van het toen nog niet bestaande Huis
van bewaring. Ook verderop bij den 'Hand wijzer' aan de Broeksteeg
waren er steeds te vinden. Het ging er bij die woonwagens luidruchtig
en vroolijk toe. Dat reizend volkje leefde van de hand in den tand en
kende geen zorgen dan voor een oogenblik. Reeds in den vroegen
morgen konden wij ons vergasten aan de verschillende geluiden der
instrumenten. Violen, draaiorgels, harmonica's, mondorgels, horens,
ja, er was geen instrument te bedenken, dat daar niet werd bespeeld: tot
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Een rarekiek
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zelfs den weemoedigen doedelzak toe. Het waren juist die morgenuren,
die zoo heerlijk geschikt waren, om zich voor te bereiden voor de taak,
die wachtte. Er werd ook gezongen en dat geschiedde uitentreuren.
Dikwijls had er samenstemming plaats. Viool en harmonica, draaiorgel
en zang; horen, viool en zang en vele andere combinaties leverden een
soms schoon en wonderbaar geheel. Wij, kinderen, waren in degehei-
men van die muzikale voorbereiding al vroeg ingeleid en zongen
dikwijls uit volle borst mee tot groote verwondering van 't overige
publiek. 't Geheele huiselijk leven van dat zwervende volk lag voor ons
bloot. Wij klommen in de wagens, en roken den heerlijken geur van
gekruid vleesch of gebakken v,isch; wij bewonderden de gouden en
zilveren sieraden der vrouwen aan de vingers, om den hals en in de
ooren en waren jaloersch op de kinderen, die zoo vrijpostig zich
bewogen, als of ze, evenals hunne ouders de leer in toepassing brachten:
"Een brutaal mensch heeft het derde deel van de wereld". En dan die
acrobaten! Wat gaven ze ons veel te aanschouwen! Ze stonden op
't hoofd, ze maakten een reuzensprong; ze dansten op het koord of
tusschen eieren, en wrongen hun lenig lichaam in duizend bochten en
dat alles kregen wij te zien: om niet!
Op den dag ging dat volkje er op uit om geld te verdienen. Dan werd
er op de hoeken der straten een oud karpet uitgespreid, waarop de
jongleurs blijken gaven van vlugheid en kracht. Dan galmden de tonen
der meest verschillende instrumenten door de straten; er werd gedanst,
gejoeld en gezongen en met rijken buit keerden de kunstenaars naar
hun woonwagens terug.
Overal drukte!
Uit de vele herbergen klonk ons reeds van verre de opwekkende muziek
tegen. Vroolijke soldaten hosten en zongen, klonken en dronken en
't straatpubliek galmde mee het lied, vermeldende de oorzaak van al die
drukte:

"Ach, maar ach, mijn lief gaat naar den Oost,
"Ik heb 'm zien vertrekken in een blikken doos. "

Voor de kazerne steeds leven en beweging! Vooreerst een aantal opge-
schoten jongens, tuk op een fooitje voor een opgedragen en fluks
uitgevoerde boodschap voor een militair; wervers, die wachtten op de
door hen aangebrachte candidaten voor den Indischen dienst; voorts
arme lieden, die wachtten op de uitdeeling van snert, want die werd bij
emmers vol weggeschonken; eindelijk allerhande menschen, die belang
hadden bij de ontmoeting van kolonialen.
Aan 't kleedingmagazijn waren uitdragers, die voor geringen prijs de



10 Historisch Jaarboek Harderwijk 1990

afgelegde burgerkleeding medenamen; ook menig armen stumper werd
hier vaak beschonken met hem welkome kleedingstukken.
In de Hondegardstraat bleven we vaak kijken in den geopenden kelder
onder 't gemeentehuis, waar dikwijls tientallen van soldaten hun straf
ondergingen; de mannen ontvingen op gezette tijden hun rantsoen.
Patrouilles doorkruisten de straten, om rustverstoorders in te rekenen,
waarbij het vaak hardhandig toeging.
Op den 'militairen marsch', die eIken morgen werd gemaakt, gingen tal
van lieden mede: de één met gemarineerde haring, de ander met brood
en bier, een derde met sigaren en pijpen; in 't kort, ieder trachtte er zijn
dag goed te maken.
's Morgens in de vroegte vaak een jacht op kolonialen in de weilanden;
ze hadden den nacht buiten doorgebracht en werden door hun krijgs-
makkers, vaak tegen wil en dank, onder verzet, gearresteerd en meege-
voerd.
Bij kleermakers, schoenmakers, winkeliers en logementhouders een
welkome drukte: er werd geld verdiend; bedelaars werden heeren. De
stad werd door tal van vreemdelingen bezocht, die zich hier metter-
woon vestigden.

Mlevering 2: Kroegjool
Buiten is het koud.
Op een avond, dat ons huisgezin -'t was in de maand Maart- gezellig
bijeen zat in 't kleine woonvertrek, wordt er aan de deur getikt. Mijn
oudste broer doet open en daar staat voor hem een koloniaal. De
man vraagt, of hij binnen mag komen. Dat wordt hem toegestaan.
Nauwelijks is hij binnen, of, bij 't zien van zooveel kindergezichtjes
rondom de tafel, begint hij te weenen. Tranen biggelen hem langs de
wangen. De woorden hokken hem in de keel en met gebaren beduidt
hij mijnen ouders, wijzende op ons, dat ook hij eenmaal gelukkig was
in den schoot van een eigen gezin, dat hij helaas, heeft verlaten, om er
nooit in terug te keer en. Hij trekt zich de haren uit het hoofd, slaat zich
op de borst en barst daarna weer in snikken uit. 't Was één dier velen,
die, aangelokt door 't handgeld en meegetroond door jongere kamera-
den, een werver was gevolgd naar Harderwijk. Met moeite gelukte het
eindelijk, den man te bewegen heen te gaan. Eén van ons bracht hem
naar de kazerne.
Den volgenden morgen tegen acht uur zag ik hem bij het militaire
muziekcorps, dat geregeld den troep tot buiten de Luttekepoort geleid-
de en daar de terugkomst bleef afwachten. Hij kreeg mij in't oog, kwam
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Blad uit het bevolkingsregister van Harderwijk uit de jaren 1880-'85: de bewoners van het
pand Israëlstraat 4.

naar me toe en gaf me een paar Brabantsche centen. Vele malen tijdens
zijn verblijf alhier hield hij me aan en nam mij zelfs eens mede in een
herberg. Wat was het daar woelig! Beneden was geen ruimte genoeg,
om den bezoekers b~hoorlijk plaats te geven. Hij nam me mee de trap
op. Daar zat ik, eer ik het wist, op eenmaal tusschen een menigte
soldaten aan een weltoebereide tafel. 'Die kleine jong' -die was ik-
moest net zoo goed zijn deel hebben van den maaltijd als de betalende
gasten. Een bord werd vóór me gezet, waarnaast een vol glas wijn; een
servet werd me om den hals gebonden, en ik begon heerlijk te smullen
van de lekker gestoofde paling. Ik dronk ook wijn, ik at ook aardappe-
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len; ik kreeg ook geld, ja, een zak vol. Ik zong, vroolijk wordend, onder
de smulpartij braaf mee van: 'Allons, enfants de la Patrie', tot groot
vermaak der dischgenooten.
Na 't zingen kreeg ik een gebraden kip -een heele!- en daar at ik ook
van. Maar die was me te groot. Ik wilde heengaan. Ik zei: "ik lust niet
meer" en toen liet men mij vrij. Maar de kip moest ik met bord en al
meenemen. Dat deed ik. Mijn broers en zusters aten er lekker van en ik
telde moeder voor: de som van zes gulden en een kwartje. Dat ik
intUsschen de vermaning hoorde, zoo iets niet weer te doen, want dat
die kerels wel eens iets kwaads in den zin konden hebben, zal ik niet
behoeven te zeggen. Nu, ik ben later nooit weer met soldaten, hoe goed
ze mij ook behandeld hadden, een herberg binnen gegaan. Maar geke-
ken vóór herbergen naar al die drukte heb ik vaak. We wachtten er op,
dat de 'oomes' centen te grabbel wierpen. Dat was me een leven, om
jongens te doen watertanden.
Verbeeld je, dat er voor de deur van een herberg wel vijftig jongens
staan. Soldaten daarbinnen willen een aardigheid hebben. Eén ervan
kijkt boven uit het raam en werpt een veertig- of vijftigtal centen naar
beneden. Als honden vliegen de bengels er op aan en krioelen als een
hoop mieren door elkaar. Dan op eens worden van uit de hoogte een
paar emmers water leeggestort met het gevolg, dat in een oogwenk de
bende uiteenstUift. Zulke tooneeltjes vonden schier overal plaats. Dat
moest ook wel, want herbergen en ontspanningsplaatsen waren aller-
wegen te vinden. Ik herinner me opschriften als: 'De Fransche Veuve',
'Café Suisse', 'A la Vitte de Lille'. Alleen inde Vijhe- en Smeepoortstraat
tel ik in gedachten nog een twintigtal woningen, ingericht tot gezellig
verkeer.
Nu, aan gezelligheid ontbrak het niet. EIken dag wat nieuws. Nu eens
een troep F ranschen met driekleurige mutsj es op, arm in arm voorthos-
send door de straten, dan weer een troep Belgen, zingende hun liederen,
te~;vijl de Duitschers hun 'Die wacht am Rhein' deden hooren. Dagen
lang trok een lange Belg, nog grooter dan zijn landsman Jan Koes- Koes,
de aandacht. Achter den Muur woonde een neger, met name Jezaijes,
die gehuwd was met een flinke, Hollandsche vrouw. Wie der zwarten
ook werd nagejouwd met "Hoerababbi Setanloe Koffiedik", Jesaijes
ging vrij uit en had van de straatjeugd geen overlast. Hij was hier
ingeburgerd. De man zag er altoos piek-fijn uit: een zware horlogeket-
ting hing op zijn witte vest, terwijl een witte broek en dito hoed de
zwartheid van zijn gelaat goed deden uitkomen.
Een aantrekkingspunt voor al wat militair was, vormde de inrichting
van Madame 'Snor', een dame van vroolijke reputatie, die in haar huis
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(tegenwoordig bewoond door den gemeente-secretaris) menigmaal een
walsje heeft gemaakt. Sierlijk hoofdhaar dekte haar kruin. Als we zoo
's Zondagsmiddags op de Markt stonden, konden we het bont gewoel
door de open ramen goed waarnemen. Eens werd er weer flink gedanst.
Lustig gingen de beenen van den vloer, tot dat, midden in den dans,
eensklaps de weelderige hoofdtooi door de zaal vloog en madame Snor
met kalen knikker een ovatie ontving uit wel honderd kelen; de aanwe-
zigen baadden zich in een zee van licht.
Hoe er in de verschillende herbergen voor gezelligheid gezorgd werd,
is, gelet op de aanwezigheid van vele kermis reizigers, wel te begrijpen.

Aflevering 3: Vechtpartijen
De werving geschiedde op uitgebreide schaal, zoowel in Nederland als
daar buiten. Dagelijks kwamen er vreemdelingen aan, om zich te ver-
binden. Die werving was een zeer winstgevend bedrijf, want het mes
sneed van drie kanten.
Ten eerste ontving de werver de aanbrengpremie;
Ten tweede genoot hij van den koloniaal, wanneer deze zijn handgeld
ontving, een flinke beloning;
Ten derde bedacht de herbergier, voor wien hij werkte, hem goed.
Dubbel winstgevend werd de affaire, als de werver den aangeworvene
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behulpzaam was bij diens vooraf beraamde desertie. Dan werd de man
voor de tweede maal onder een anderen naam voor den Indischen dienst
geëngageerd en genoot dus ook voor den tweeden keer handgeld

(f 300).
Het is te begrijpen, dat er niet genoeg Nederlanders aankwamen tot
versterking van 't Indische Leger en dat er bijgevolg dikwijls zeer veel
buitenlanders werden aangenomen. Maatregelen werden dan ook ge-
troffen, om de werving in het buitenland tegen te gaan, doch de sluwe
wervers, tuk op winst, wisten wel te ontkomen aan 't speurend oog der
politie. Een bekend werver uit die dagen was zekere Vignix. De man
was in 't bezit van een volledig stel 'valsche papieren', die het mogelijk
maakten, dat aartsschelmen voor knappe jongelui doorgingen en alzoo
eene verbintenis konden aangaan. De Belgische regeering verzocht

zijne uitlevering.
Er waren zelfs vrouwen, die als wedster optraden. Zoo presenteerde
zich in de maand Januari 1876 op het bureau van den commandant
(Wilhelmi) eene Belgische dame uit Charleroi. Zij was met drie flinke
jongens hierheen gekomen en smaakte de voldoening, dat ze alle drie
werden goedgekeurd en aangenomen. Deze dame nam haar intrek in
een hotel hier ter stede en heeft nog vele malen manschappen aange-
bracht. Overigens is het meermalen voorgekomen, dat vriendinnen of
echtgenooten de vreemdelingen vergezelden tot Harderwijk, en daar
met succes medewerkten aan ontvluchting, natuurlijk met medeneming
van het handgeld.
Onder de nieuwaangekomenen waren velen van het N ederlandsche
leger. Dit was in die mate het geval, dat bijvoorbeeld in 1874 bij de toen
in Utrecht gelegerde veldartillerie elf kanoniers als korporaal moesten
dienstdoen en ternauwernood één batterij van de vijf kon worden
voltallig gemaakt. In datzelfde jaar -niet het drukste- werden 2200
personen in de infirmerie voor den Indischen dienst gekeurd, terwijl er
699 personen uit Indië repatriëerden. Deze terugkeerenden bleven hier
in de kazerne vertoeven tot hun definitief ontslag uit den militairen
dienst. Kooplieden in gemaakte kleeding hadden het er goed mee,
terwijl daarenboven vele inwoners een middel van bestaan vonden in
het houden van kostgangers.
Kwam er zoo'n transport uit Indië aan, dan werden de bruin gekleurde
veteranen allerhartelijkst door hunne krijgsmakkers ontvangen. Met de
muziek van het Werfdepot werden zij afgehaald en aan belangstelling
van de zijde van 't publiek ontbrak het niet. Vooral opgeschoten
jongens wilden getuigen zijn van dien vroolijken intocht. Pakjesdragers
maakten goede zaken.
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Jammer, dat de goede orde dikwijls werd verstoord: niet door de
kolonialen, 0 neen; maar in de meeste gevallen door een bende van
brooddronken lummels, belust op een vechtpartij. Zoo gebeurde het,
dat ten aanschouwe van rustige wandelaars, op Zondagmiddag op den
Stationsweg herhaalde malen een gevecht werd geleverd, waarbij 'bur-
gers' (zegge vechtersbazen) en kolonialen in den Sijpel terechtkwamen,
of, achtervolgd, de vlucht namen over het wei -of bouwland. Moest dat
nu de ontvangst zijn van mannen, die daar ginds in het schoone Insu-
linde hebben geleden en gestreden voor de belangen van het dierbaar
vaderland? Na jaren scheidens verheugden zij zich met popelend hart
in een vroolijk wederzien en zi~, nauw heeft hun voet den vaderland-
schen bodem betreden, of zij staan bloot aan de meest grievende
beleedigingen. Dit ter weerlegging van de bewering, dat van al de toen
plaats gehad hebbende ongeregeldheden, steeds de kolonialèn de schuld

droegen.
Een enkel voorbeeld ter illustratie. Een aantal manschappen, onder
bevel van een sergeant, marcheerde vroolijk en welgemoed van het
station naar de stad. Op den hoek van den weg (bij den tuin van den
heer Gerhard) overzag de sergeant den troep, en bemerkte, dat die wat
ongeregeld liep. Als verantwoordelijk persoon voor de goede orde,
maande hij zijn soldaten aan, in gesloten rijen van vier voort te loopen,
toen eensklaps een stem uit een volks hoop riep: "Soldaten laat je niet
mishandelen!" Daarop volgden kreten van: "Gooit hem in de sloot!"
"Pakt hem aan!" en weldra kwam het tot handtastelijkheden. De
onderofficier kreeg met een stalen tabaksdoos een slag tegen 't hoofd.
Deze, voor geen kleintje vervaard, trok zijn sabel en hield daarmede,
links en rechts klappen uitdeelend, de rustverstoorders op een afstand.
De manschappen stonden hun geleider trouw bij, zoodat verscheidene
aanranders naar alle richtingen wegvluchtten. Eerst bij de Diepe
Gracht, toen politie kwam opdagen en een patrouille verscheen, keerde
de goede orde terug. Maar de koopvrouwen en kooplieden, die destijds
bij de Diepe Gracht hun gerookte bot en suikergoed aan de voorbij-
gangers te koop aanboden, hadden uit goede voorzorg zich met hunne
koopwaren bereids verwijderd. 't Zou anders geen verwondering heb-
ben gebaard, als de geheele uitstalling te water was geraakt. Dit geval
had plaats op een Zondagmiddag. Juist op dien dag was de Stationsweg
het tooneel van die roezemoezige drukte, waarvan de jongeren zich
geen denkbeeld kunnen vormen. De omstandigheid, dat er toen in de
wachtkamer van het station sterken drank was te verkrijgen, waarvan
velen misbruik maakten, leidde tot zeer veel rumoer en vechtpartijen.
Bij 't vertrek van een transport kolonialen -toen gemiddeld ter sterkte



16 Historisch Jaarboek Harderwijk 1990

(advertentie)

De Notaris TERMAA T. zal
op Vrijdag den 14 Jnlij 1876
bij inzet en veertien dagen

bij toeslag. telkens des
avonds om 8 uur, in het Wapen van
Deventer te Harderwijk werkoopen:
Voor Jlejnfvronw de Wed.VON JlUNCHING.

Het in vollen bloei zijnd~I 
LOGII!NT BI IOPPIBHmS.
hetwelk meer dan een ruim bestaan op-
levert, staande. tegenover de Kazerne te
Harderwijk, bevattende' groote ZAAL,
verschillende BOVEN- en BENEDE~-
KAMERS, meest allen gepláfoneerd en
van stook~ aatsen voorzien, KEUKEN,

KELDER, VIN met vrijen uitgang en
verdere gemaK n. '

De helft der kooppenningen kan tegen
50/0 in het perceel gevestigd blijven.

van 100 à 150 man- was de belang-
stelling niet minder groot, zoowel in
den zomer als des winters. Heel in de
vroegte geschiedde dat. Hier waren
't al weer brooddronken lummels,
die hun slag sloegen.
, sA vonds te voren vulden ze een half

fleschje met pompwater, sloten den
hals met een dikken kurk en sneden
deze zoo kort mogelijk af, ioodat
slechts met behulp van een kurken-
trekker de flesch kon worden ge-
opend. Aldus gewapend voegden zij
zich bij de vertrekkende soldaten en
trachtten dezen zoo'n fleschte ver-
koopen tegen den prijs van een
'florein'. Dit lukte maar al te wel. De
bedrogen kooper, die vast meende,
wat 'jandoedel' in zijn 'spekzak' te
hebben geborgen, kwam natuurlijk
tot de nuchtere wetenschap, dat men hem pompcognac had verkocht.
De bedriegers kozen onmiddelijk het hazenpad.
Wie mocht meenen, dat de bevolking van Harderwijk in die dagen moet
worden beoordeeld naar 't gedrag van die enkele bedriegers, legt een
verkeerden maatstaf aan. Het gros der bevolking liet zich met dergelijke
praktijken niet in, waar allerwegen gelegenheid was, een stuk brood te
verdienen. Vermeld dient de groote eerlijkheid van den stadsarbeider
Van Bijsteren, vader van een talrijk gezin, die in den nacht van 23 op 24
October 1875 een pakje vond, inhoudende drie bankbiljetten elk van
f 25 en twee muntbiljetten, elk van f 10. De man stelde het bedrag
onmiddellijk aan de politie ter hand.

MIevering 4: Geld dat rolt
"De gedurige aanwerving" -zoo schreef iemand in die dagen- "geeft
aan veel handen werk en brood, aan velen zelfs rijkdom". Die welvaart
bleek onder meer uit de waarde der huizen, welke in veiling werden
gebracht onder de veelzeggende aanbeveling: "Zeer geschikt voorkoffiehuis!" 

terwijl van den anderen kant woningen werden te huur
gevraagd, geschikt voor hetzelfde doel. 'Het wapen van Zeeland' tegen-
over de kazerne, vroeger bewoond door den heer Bijpost, bracht bij
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inzet op 14700, het logement daarnaast werd ingezet op 1 14500, terwijl
het 'Hotel de la Paix' (in de Bruggestraat) gehoogd werd tot 1 5875. Een
vergelijking van deze sommen met de tegenwoordige waarden (van
1908) zegt meer dan genoeg. Dat het een goede tijd was voor huiseige-
naren, behoeft dus geen nader betoog.
Bij het groot getal manschappen (in 1876 werden 4200 man uitgezon-
den) vertegenwoordigde de levering van levensmiddelen een belangrij-
ken omzet. Leveranciers van vet, vleesch en spek, erwten, boonen,
aardappelen, rooden wijn, augurkjes, enz. enz. hebben in die dagen rijk
hun brood verdiend, evenals handelaars in glas- en aardewerk.
Maar alles was onzeker; er was ,geen bron, die tot in lengte van dagen
rijkelijk zou vloeien. Bij velen rees bezorgdheid dat het koloniaal
Werfdepot zou worden verplaatst naar Naarden of Nieuwediep.
Dagelijks gingen geruchten rond, die evenwel niet werden bewaarheid.
Neringdoenden hadden weer moed en streken met vroolijk gezicht het
geld der koopers in de toonbanklade.
'Bloemkolk', de bekende bordeelhouder uit de Israëlstraat vierde zijn
triumfen en vertrok met gevulden buidel naar Amsterdam; zijn vrien-
den wenschte hij veel heil en zegen, zijn vijanden een 'zalig uiteinde'.
Achter zijn rug werd Bloemkolk veracht, maar als hij met contanten
kwam, werd hij vriendelijk uitgenoodigd, in den huiselijken kring
plaats te nemen. Zijn opvolger ging het niet minder goed; die bracht
openlijk zijn dank voor de belangstelling en de vriendschap, ondervon-
den bij de viering van zijn 36sten geboortedag. Trouwensfeestvieringen
en danspartijen waren aan de orde van dag. Zoo werd aangekondigd:

" Hedenavond bal

Heer en Dame 1 0,49.
Comsumptie naar gewoonte".

In café 'Luxembourg' op de markt, (oudtijds gemerkt wijk 3 No. 14)
werden, behalve danspartijen, zelfs expositiën gehouden van schilderij-
en, die steeds vlot van de hand gingen.
't Was alom weelde. 'De Bazar Parisiën' verkocht pakketten var. den
volgenden inhoud:

Een Bruyere pijp 1 0,40
Sigaren 0,15
Parure 1,25
Fransche zeep 0,15
Vestketting 0,25

12,20
Welke pakketten bij honderdtallen den winkel verlieten. 't Algemeen
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Standplaats Vischmarkt.

GROOT IBCHAIIQUE
Theater MORIEUX,

.-geeft dagelijks C\\'ee
"oorstelll"5e..,
groote Avond-Voor-
stelling, aanvang ft

__Eçl!e gro.?te

Armbestuur genoot bijdragen zelfs van wervers, die door tusschen-
komst van den commissaris van politie, iets voor de armen afzonderden.
Merkwaardig is eene opgave, die ons toevallig in handen kwam en die,
wat de financiëele zijde betreft, teekenend voor die dagen is. 't Betreft
de opbrengst van eene collecte ten behoeve van de slachtoffers van den
watersnood. Zie hier:

Collecte van 't gemeentebestuur f 570,35
Nagekomen giften 12,00
Entreé gelden van den heer Friedhof 8,50
Opbrengst van een biljartpot 4,00
Collecte in de Kazerne 312,08
Concert van 'Crescendo' 189,00
Voorstelling van Onderofficiersvereeniging 191,00
Tooneelvoorstelling van eenige dilettanten 180,00

Totaal 1.466,93

Een concert in 'Luxembourg' tenbate der armen leverde f 17,46 op,
waarbij de eigenaresse van dat logement nogf 10voegdeuit eigen beurs.
Deze dame liet zich bovendien niet onbetuigd, waar het de inteekening
betrof op lijsten van bijdragen tot bereiking van een of ander menschlie-
vend doel. Haar lijfspreuk was:

"Pruine poon en met spek zijn kantskoet
Wen joe die maf kraigen kan ". I d rt t '.}0 l..k d '. I la ve en lel

pen IJ wer ZIJ geprezen a s een 1,b
mIlde geefster.
't Wisselend deel der bevolking had
niet genoeg aan café chantants en
danspartijen. 't Begeerde meerdere
vermaken. En die werden ruim-
schoots aangeboden. Eerst ver-
scheen het beroemde honden- en
apentheatre op de concertzaal met 25
gedresseerde honden en een Ameri-
kaanschen Bok mitsgaders eenige
kleine raspaardjes en den geleerden
aap 'Sanna'. Later kwam het 'Theatre
Mechanique' op de Vischmarkt
wonderschoone vertooningen ge-
ven, waarbij de groote tent avond aan
avond zoo volliep, dat aan velen de
toegang moest worden geweigerd.

voor HH. Militairen
en Kinderen, aanvang

.Elltrée: 1ste
rang 75 cents, 2de
rang 50 cent~) 3de
rang 25 cents.

.IO9.EU~.
Directeur .

Aanstaanden DID8dll~ 2' .JDDI
zal de LAATSTE VOORSTELLING ~e-I 
geven worden.
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Eindelijk arriveerde de bekende Blanes met zijn paardenspel; nu eens
werd de tent opgeslagen op de stads bleek dan weder op den vroegeren
houtwal langs de kleine haven. 't Eigen muziekcorps vroolijkte de
voorstellingen op. 't Publiek stroomde er heen en genoot volop van de
halsbrekende toeren der acrobaten.

Aflevering 5: Nachtelijke expeditie
De uitbreiding in 't begin van 1876 van 't politiecorps met een tweetal
agenten wijst er op, dat de gemeenteraad en het stadsbestuur de nood-
zakelijkheid inzagen van meer en verscherpt toezicht. En dat was wel
noodig. Toen bestond het gansche politiecorps uit één commissaris van
politie, vijf agenten en één hoofdagent, ongeacht de nachtwachts, die
mede waakten voor de rust der slapende ingezetenen, terwijl de rijks-
veldwachters, onder wie bekend was de brigadier Lamens, (later over-
leden als conciërge van 't Paleis van Justitie te Amsterdam), een werk-
zaam aandeel namen aan de maatregelen, welke genomen werden in
't belang der openbare orde en veiligheid.
Zoo herinner ik mij, dat op den hoek van de St. Annastraat bij de
Grootepoortstraat een soldaat heen en weer liep en iedereen verbood,
den weg naar den Vuldersbrink te betreden. Landbouwers, die van den
akker kwamen, dienstmeisjes, eerzame burgers, kortom, elk ontving
kort en bondig de waarschuwing: "Terug!" De winkelier, die daar op
den hoek woonde, zat op een stoel voor zijn woning rustig zijn pijpje
te rooken en schudde het hoofd over de dwaasheid van den koloniaal
en was bevreesd, dat er vlak bij zijn huis een vechtpartij zou worden
geleverd. Nu', dat duurde niet lang. Een jonkman, kort van stof, wilde
er door, maar werd evenals de anderen, tegengehouden. Dat was het
sein tot een algemeene kloppartij. Hij nam den stoel van den winkelier,
liep naar den soldaat toe, sloeg hem daarmede zoo danig op 't hoofd,
dat het arme soldatenhoofd tusschen de stikken zat en trok toen den
vermetelen landsverdediger een eind weegs door de straat, tot groot
vermaak van de omstanders. Inmiddels kwam er uit de Groote Markt-
straat een troep soldaten opdagen, die, op de drukte afgaande, hun
krijgsmakker trachtten te ontzetten; echter zonder succes. Bezems,
schoffels, harken, dorschvlegels, emmers, gieters, etc. vlogen door de
lucht en binnen enkele minuten was het pleit beslecht: er was geen
koloniaal meer te zien.
In Maart 1876 had de burgerij veel overlast van de aangeworven Fran-
schen. Op den tienden dier maand pleegden die vreemdelingen allerlei
baldadigheden. Zoo verbrijzelden zij de ruiten bij een burger, die hun,
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op hun vraag, moest bekennen, dat hij geen sterken drank verkocht en
dien dus ook niet kon verstrekken. De man ontving een drietal steken
met een dolk en was blij, dat de onverlaten aftrokken. Op denzelfden
avond werd de la-jarige Peter Kok, die een schotel pap naar.zijne zuster
wilde brengen, in de Schapenhoek aangerand en kreeg een dolksteek in
den buik, tengevolge waarvan de grijsaard later is overleden. De aan-
vallers hadden zich verdekt opgesteld onder de hooge boomen van de
Vischmarkt en werden eerst niet opgemerkt. De lichtwachter Jan Olof-
sen, die even te voren daar passeerde en niets van de zaak wist, vermoed-
de bij 't zien van een blank wapen, onraad en had zijn deur veiligheids-
halve gesloten. De brigadier Lamens en de agent van politie Hendrik
van Beek joegen later de bende met getrokken sabel uiteen en stelden
er twee in arrest.
Dat geval bracht heel wat gisting te weeg. V ~le mannen wapenden zich
met stokken of latten, waarin aan den bovenkant, met de punten naar
buiten, eenige spijkers waren geslagen, om daarmede op de Franschen
in te hakken. Menig koloniaal heeft er kennis mede gemaakt.
Vroeger merkte ik reeds op, dat vele kolonialen, die geen zin hadden
, s nachts in de kazerne te vertoeven, buiten in de weilanden vertier

zochten onder 't genot van een glas wijn of jenever. Dan kostte het
moeite, de mannen te bewegen naar de aangewezen verblijfplaats weer
te keeren; zelfs met geweld werd het doel niet altijd bereikt, de sergeant,
die de patrouille aanvoerde, keerde niet zelden onverrichterzake terug.
Zoo stond op een avond in de maand Mei de lichtwachter, hierboven
genoemd, aan de Vischpoort. 't Was stil, geen zuchtje werd vernomen.
De sterretjes fonkelden met helderen glans, terwijl ginds op de zee tal
van schuiten ten anker lagen. Hij meende evenwel, dat in 't hooge gras
der Wellen niet alles even rustig was en scherp toeluisterende, vernam
hij duidelijk mannenstemmen en ook gerinkel van glazen. Als onbezol-
digd gemeenteveldwachter was terstond zijn besluit genomen. Kolo-
nialen moesten het zeker wezen, die daar zoo laat zaten te keuvelen en
te drinken en daarom begaf hij zich onverwijld naar de kazerne. Hij
waarschuwde den adjudant en binnen een kwartier kwam er een
patrouille aan, bestaande uit acht manschappen, aangevoerd door een
sergeant. Deze, bij de wel gekomen, begon te twijfelen aan de waarheid
van des lichtwachters beweren, maar op diens herhaald aandringen en
waarschuwing, er anders 'rapport van te zullen opmaken', kregen de
manschappen bevel, zich in de richting te begeven, vanwaar het geluid
kwam. Dat ging schoorvoetend, want de menschen bevonden zich op
voor hen vreemd terrein. Maar toen de sergeant zelf meeging, deed ieder

zijn plicht.
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Maar met welken uitslag!
Drie van de acht, benevens de sergeant lagen in de vieze moddersloot,
eer ze recht wisten, waar ze waren en krabbelden tegen den wal op. De
andere vijf bleven voor de sloot staan, terwijl de 'deserteurs', onraad
bespeurend, het op een loopen zetten en voor 't meerendeel in de sloot
terecht kwamen. 't Was een verward geloop en gescharrel in het hooge
gras, waarbij het niet aan humor ontbrak.
't Eind van de zaak was, dat de sergeant en vier manschappen zijner
patrouille zich weer bij elkaar voegden; het overige deel met de deser-
teurs waren gevlogen. De lichtwachter werd onthaald op een vloed van
scheldwoorden, waarvan hij zich echter niet stoorde. 's Morgens vond
men de vermisten terug op een kamp grasland in de Broeksteeg, van-
waar ze met een wel uit 20 manschappen bestaande patrouille naar de
kazerne werden gebracht. Dit ging gepaard met heftig verzet.
Te midden van al die drukte deed één man steeds vroolijk en welgemoed
zijn plicht. Die man was onze bekende Lutjes, bijgenaamd Disco. Als
oppasser van des .kolonels paard -een oud trouw dier- zag ik hem
dikwijls met bewondering na. Kwam hij met het paard bij een goot, dan
weigerde het beest zijn poot op te lichten. Disco omvatte dan eerst den
linker voorpoot, plaatste dien er over; vervolgens omvatte hij den
rechter voorpoot, en plaatste dien naast den vooruitgezetten linker-
poot; daarop bracht hij heel bedaard zijn hand aan 't gebit en zoo leidde
hij den ouden viervoeter door de straten.
Die kalme bedaardheid te midden van zooveel drukte heeft ieder

getroffen.
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Afkondiging van het Ministerie van Koloniën

Zij die zich als soldaat bij het leger in Oost-Indië wenschen te verbin-
den, kunnen zich daartoe, onder overlegging van de hierna te vermel-
den papieren, aanmelden bij de militaire autoriteiten in de onderstaande

ganrnizoensplaatsen:
Amsterdam, Arnhem, Amersfoort, Assen, Bergen op Zoom, Breda,
Brielle, Delft, Deventer, Doesburg, Dordrecht, Geertruidenberg,
Gorinchem, Gouda, Grave, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem,
Harderwijk, Helder, Hellevoetsluis, 's Hertogenbosch, Hoorn,
Kampen, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Middelburg, Naarden,
Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Schoonhoven, Terneuzen, Utrecht,
Venlo, Vlissingen, Wierickerschans, Willemstad, Zutphen en Zwolle.

De volgende papieren moeten worden overgelegd:

10 een extract-geboorteregister of ander authentiek stuk, waaruit de
leeftijd van den sollicitant blijkt;

20 een bewijs van goed gedrag, afgegeven door het hoofd der
gemeente, waar hij laatstelijk gevestigd was;

30 een bevolkingskaart, afgegeven door het hoofd dier gemeente;

40 indien de sollicitant vóór den lstenJanuari van het jaar, waarin hij
zich ter dienstneming aanbiedt, het 19de levensjaar ingetreden is,
en op het tijdstip van het aangaan der verbintenis het 40ste jaar
niet volbracht heeft, een authentiek bewijs, dat hij zijne plichten
ten opzichte van de nationale militie vervuld heeft, of tot geen
dienst bij de militie gehouden is of geweest is;

50 alleen door minderjarigen:
een bewijs, behoorlijk gelegaliseerd, afgegeven door den vader,
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de moeder voogdes, of den voogd, ten bewijze dat deze zijne
(hare) toestemming geeft dat de minderjarige zich verbindt om
het Koningrijk der Nederlanden als vrijwilliger bij de koloniale
troepen te dienen, en zulks onder al de daarvoor gestelde
voorwaarden en bepalingen.

In den regel, dat is zonder speciale machtiging van den Minister van
Oorlog, worden alleen toegelaten tot de verbintenis ongehuwden, niet
jonger dan 18 en niet ouder dan 36 jaar. Gehuwden worden niet
toegelaten, indien door hen niet wordt overgelegd een gelegaliseerde
verklaring van hunne echtgenoote, dat deze bewilligt in het aangaan
der verbintenis. Voorts wordt een speciale machtiging van den Minister
van Oorlog vereischt tot aanneming:

van ingelijfden bij de militie, die zich onder de wapenen niet goed
gedragen of gedroegen;

en van gewezen militairen, mariniers of schepelingen, aan wie bij het
verlaten van den dienst geen certificaat van goed gedrag is uitgereikt

(1).
Zij, die reeds als vrijwilliger bij de landmacht hier te lande of in Oost-
of West-Indië hebben gediend, behoeven geen bewijsstUk over te
leggen tot staving van hun ouderdom; zoolang zij de gelederen nog
geen drie maanden geleden verlaten hebben, behoeven zij ook het
hierboven sub 2 genoemde bewijs van goed gedrag, afgegeven door het
hoofd der gemeente, niet te produceeren; verlieten zij den dienst na hun
22ste levensjaar, dan kan ook het sub 4 vermelde bewijs betreffende de
nationale militie achterwege blijven; een en ander echter alleen onder
voorwaarde, dat zij alle bescheiden overleggen, die betrekking hebben
op hun vroegeren diensttijd.
Miliciens met gOroot verlof kunnen, ingevolge art. 9 der militiewet, tot
eene verbintenis worden toegelaten (2); zij moeten hun verlofpas

overleggen.
De diensten bij de militie volbracht, worden later in rekening
gebracht bij de toekenning van pensioen (gagement).
De verbintenis wordt aangegaan voor den tijd van zes of van vier jaar.
Aan eene verbintenis zijn de volgende buitengewone voordeelen
verbonden:

a een handgeld, gewoonlijk f 300 bedragende bij het aangaan eener
zesjarige verbintenis, en f 200 bij het sluiten eener verbintenis voor vier
jaar; (de hiergenoemde sommen zijn als maxima te beschouwen, die aan
eIken vrijwilliger kunnen maar niet behoeven te worden uitbetaald);
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b de pensioens- (gagements-) vooruitzichten, geregeld bij 's Konings
besluit van 24 AugustUs 1875, no. 42 (Indisch Staatsblad no. 44), te
weten:
Nà twaalfjarigen dienst in Indië, al dan niet afgebroken door een verblijf
van hoogstens een jaar buiten de gelederen, op eigen aanvrage, mits het
dienstverband geëindigd zij, een levenslang pensioen (gagement):

ad f 200 's jaars voor den soldaat
» 220 » » » korporaal
» 260 » » » sergeant of fourier
» 290 » » » sergeant-majoor
» 320 » » , » adjudant onderofficier

mits de gegradueerde minstens twee jaren in zijnen graad diende.
Na minstens twintigjarigen dienst worden die pensioenen
(gagementen) opgevoerd tot:

f 320 'sjaars voor den soldaat
» 380 » » » korporaal
» 420 » » » sergeant of fourier
» 450 » » » sergeant-majoor
» 480 » » » adjudant onderofficier

Onder voorwaarde als boven.

Ingang van de oude kazerne
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Ook voor hen, die als vrijwilliger bij 's Rijks zee- of landmacht hebben
gediend, zijn de vooruitzichten op pensioen (gagement) beter, daar hunvroegere 

diensttijd wordt in rekening gebracht bij de toekenning van
het pensioen (gagement).
Ieder die een Nederlandsch vrijwilliger voor den dienst in Oost-Indië
aanbrengt, geniet, behoudens het bepaalde bij § 2 en § 3 van art. 13 (3)
van het Voorschrift op de werving van vrijwilligers voor den
Kolonialen militairen dienst, eene premie van tien gulden.
Afdrukken van deze afkondiging zijn kosteloos verkrijgbaar bij het
Departement van Koloniën te 's-Gravenhage en bij alle

burgemeesters.

's-Gravenhage, den 3den December 1883

Noten

1 In geen geval worden toegelaten: deserteurs en personen, die vroeger in
Nederlandschen dienst zijn geweest en van den militairen stand vervallen
zijn verklaard of wel met een briefje van ontslag, zonder paspoort, of met
een bijzonder gemerkt paspoort uit den dienst bij de zee- of landmacht zijn

weggezonden.

2 Miliciens in werkelijken dienst kunnen alleen op voordracht van den
korpscommandant worden overgeplaatst, en moeten zich derhalve tot hun
onmiddelijken chef wenden om te kunnen overgaan bij het leger in
Oost-Indië.
Ingeschrevenen voor de militie en daarbij ingelijfden worden, in verband
met art. 9 der militiewet, slechts tot eene verbintenis voor zes jaren

toegelaten.

3 De hier aangehaalde §§ luiden, voor zooveel de werving van Nederlanders
betreft, als volgt:
§ 2 Het aanbrenggeld bedraagt, behoudens het hierachter bepaalde,
f 10 voor iederen vrijwilliger.
De uitbetaling daarvan geschiedt door de zorg van het Koloniaal werfdepot,
zoo mogelijk ter plaatse waar de aanbrenger dit verlangt, doch niet eerder
dan nadat de vrijwilliger te Harderwijkdefinitief aangenomen is.
§ 3 Het aanbrenggeld wordt niet toegekend voor:

a vrijwilligers, die te Harderwijk zich aanbieden en inwoners zijn van die
plaats en onderhoorigheden;

b te Harderwijk gepasporteerde militairen van de Koloniale troepen,
tenzij sedert hun pasporteering meer dan één jaar verloopen is;

c personen, die geheel afzonderlijk, of door vader, broeder of ander lid
der familie geleid, naar Harderwijk komen, met het bepaalde doel,
zich aldaar in Kolonialen militairen dienst te begeven;

d vrijwilligers, herkomstig uit de Rijksgestichten in Ommerschans en te

Veenhuizen;
e gewezen gegradueerden, die zich op nieuw verbinden.
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door ir A.H. Vlagsma b.i.

De Grote Kerk van Harderwijk had waarschijnlijk al in de 15e eeuw
een orgel. Dit instrument zal waarschijnlijk door de stadsbrand van
1503, waarna de kerk zonder bekapping overbleef, zijn verwoest. Kort
daarna moet er weer een orgel zijn gebouwd. In 1531 is het door het
stadsbestuur geschonken aan het Minnebroedersconvent. De schen-
king was onder voorwaarde, dat de drie bij het orgel behorende missen
voor een periode van zes jaar door de kloosterbroeders zouden worden
opgedragen 1. Kennelijk was het orgel eens aan de kerk geschonken en
werden de missen opgedragen voor het zieleheil van de schenkers.

Het nieuwe orgel van 1531
Op grond van een ongedateerd 16e eeuws stuk voor de bouw van een
orgel, schrijft prof. dr M.A. Vente de bouw van het nieuwe orgel toe
aan Johann von Coblenz, ook wel Jan van Covelen genoemd 2. De
inhoud van het stuk bestaat uit een opsomming van de registers en
toebehoren van een 12-voets orgel met de volgende dispositie 3:

2 2 k 2 2
Hoofdwerk (contra F-g , a ) Bovenwe~ (F-g , a )

Praestant 8' Holpijp 8'
Octaaf 4' Quintadena 8'
Mixtuer Fluit 4'
Scherp Nasat 3'

Gemshoorn 2'
Sifftet 1 '

Tertscymbel
Trompet 8'
Schalmei 4'

Er is echter nog een gegeven dat in de richting van Jan van Covelen
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wijs~ namelijk dat in 1568 'dye orgelsteldervan den Bos' in Harderwijk
was. Dit kan niemand anders zijn geweest dan Nicolaas Niehoff. Hij
was de zoon van Hendrick Niehoff, de voortzetter van de orgelmakerij
van Jan van Covelen 5.
De oudste vermelding van een reparatie vinden we in de resolutieboe-
ken van de magistraat op de datum 31 oktober 1593 6. De tekst luidt:
11 De Burgemeester Wijnbergen hebbende doen verlesen de fauten des

orgels bij den orgelmaecker angeteijckent, is geresolveert dat men voor
yerst de versoncken pijpen saillaeten redresseren ". Men kan hieruit
afleiden, dat de pijpen in de stokken waren gezakt door het stellen en
daardoor beschadigd. Helaas is niet te achterhalen wie de orgelmaker
was. Zowel de rekeningen van de kerkrentmeester als die van de
stadsthesaurier bevatten geen betalingen.
Een alweer onbekende orgelmaker repareert het orgel in het jaar 1600.
Uit de resoluties van de magistraat van 9 mei 1600 blijkt, dat organist
Frans Lichtenthaler een orgelmaker opdracht heeft gegeven tot herstel
zonder de schepenen er in te kennen. De heren hebben consideratie met
organist en orgelmaker en besluiten de kosten te vergoeden en bovendien
de orgelmaker een verering van f 15 te geven7. Op 23 maart 1601 krijgt
een deputatie van de schepenen opdracht voor een onderzoek naar de
gebreken van het orgels. Ook hier geen verdere informatie.

In 1604 is er iets met het front aan
Onze Ueve Vrouwe Kerk in de 16e eeuw de hand. Mogelijk zijn het uitge-

vallen frontpijpen, een euvel dat
in die tijd nogal eens voorkwam.
De timmerman bouwt een stei-
ger, waarna organist Herman
Mugge met assistentie van
iemand van de straat een reparatie
uitvoert. Deze als 'arme' om-
schreven persoon krijgt van de
organist een beloning van zes
stuivers. Organist J eronimus uit
Hattem dient een quitantie in
voor 'teerkosten', zijn rol is niet
bekend. De slotenmaker repa-
reert voor vijf stuivers het slot van
het or~el en maakt een nieuwe
sleutel. Kennelijk had de repara-
tie te maken met ongewenst be-
zoek.
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Orgelmakers Kiespenning
Dan komt er meer duidelijkheid in het werk van de orgelmakers,
hoewel de Harderwijkse administrateurs spaarzaam zijn met het noe-
men van namen. De oudste bron is de stadsrekening van 1608 die een
post bevat met deze tekst: "Aen Mr Jacob organist van wegen die
huijsvestinge van Kiespen(ninck) dat hem bij de schepen toegelacht,
betaelt 6 gulden" 1°. Op dezeHde plaats vinden we de naam van de
keurmeester van een orgelreparatie. Het is niemand minder dan Jan
Pieterszoon Sweelinck uit Amsterdam 11.
Aan de hand van het gegeven, dat Kiespenning bij de organist logeerde
en een mededeling in het resolutie boek van de magistraat, kwam ik een
bestek op het spoor. Het is een ongedateerd en ongesigneerd stuk uit
het archief van de kerkmeesters, waarin de orgelmaker de reparatie
omschrijft, naar een slaapplaats vraa~t en een mededeling doet over
eventuele extra kosten aan de balgen 1 .De tekst van de resolutie luidt:

"Die penningen van thyende van Golsteen ende schattingen gewonnen
sal men employert:n tot die blaesbalcken van 't orgell" 13. Het werk
bestaat voornamelijk uit schoonmaak en reparatie van alle onderdelen.
Verder zal de klavierkoppeling worden verbeterd, de zes grootste
frontpijpen zullen worden opgeschoven en de grootste (contra-F) er
bij gemaakt 14. De aanneemsom bedraagt.t: 300. Tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden blijkt, dat de balgen op de bladen na moeten
worden vernieuwd.
Kiespenning blijkt goed werk te hebben geleverd daar hij op 16 augus-
tus 1609 een contract sluit voor het eenmaal per jaar inspecteren en
repareren van het orgel voor .t: 15 15. In 1612 heeft de orgelmaker
bloemolie nódig voor het smeren van het orgel en traan voor de

balgen16.Abert 
Kiespenning heeft als woonplaats Nijmegen. Burgemeester

Ernesto Brinck is kennelijk bij hem op bezoek geweest, daar hij in zijn
dagboek een opsommimg geeft van in zijn huis staande curieuse orgel-
positieven 17. Gerrit Kiespenningwerkt mee in de orgelmakerij en volgt
zijn vader op in 1626. Kennelijk had men geen groot vertrouwen in
diens capaciteiten, daar in 1632 de orgelmaker van Amersfoort wordt
ontboden.

Galtus van Hagerbeer
Galtus van Hagerbeer, woonachtig te Amersfoort, sluit op 4 juni 1632
een contract met de volgende inhoud: "Op huijden den 4 juny hebben
de schepenen bestadet aen Mr. Galtus van Amersfoort om het Orgell
alhier te repareren. Een nyewe register van de Schalmeije te maken en
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alles te vermaken, wadt eenichsins daer aen gerequireert wordt en
nodich is, Alsoo het goedt en bequaem sal sijn tot kennisse van goede
musicins, waer voor hij sal hebben die somme van hondert en dartich
guldens hollandts 11 18, .

Op 7 juni 1632 is het orgel zover gereed, dat er een brief geschreven kan
worden aan Lucas Jacobsen Lenninxcs van Deventer met het verzoek
het orgel te keuren. Op 2 juli ontvangt deze een bedrag van f. 18 voor
zijn moeite en onkosten. Dan geeft Galtus van Hagerbeer de heren van
de magistraat te kennen, dat hij het werk te laag had getaxeerd. Men
besluit hem f. 20 meer te ~even op voorwaarde, dat hij over een jaar het
orgel gratis komt nazien 9. De quitantie is bewaard en daaruit blijkt,
dat niet de Schalmei werd vernieuwd maar de Octaaf, Als verering
ontvangt de orgelmaker een vat dik bier 2°,
In mei van het volgende jaar komt de orgelmaker samen met zijn zoon
Germer het orgel stellen. De burgemeesters sluiten dan een onder-
houdscontract voor de duur van vier jaar tegen een bedrag van f. 20 per
jaar; hierin zijn ook begrepen de reis-, teer- en logieskosten 21. Of het
onderhoud daarna is gecontinueerd, is niet bekend.
Galtus van Hagerbeer werkt in 1644 weer aan het orgel. De balgentrap-
per Jan Nijem helpt hem de frontpijpen op hun plaats te zetten, Op
12 december sluit de orgelmaker een overeenkomst voor het maken van
twee nieuwe registers voor f. 150; het zijn een Vox humana en een
Sexquialter 22, Vermoedelijk zijn de Schalmei en de T ertscymbel toen
verdwenen, zoals in 1635 in Amersfoort ook het geval was 23.
De rekening van de kerkmeester van 1645/46 bevat informatie over de
duur ~-an het werk. Orgeltrapper Nijem vermeldt, dat hij zes dagen
trapte voor het stellen van de Vox humana en de Sexquialter, drie dagen
voor het verstellen van de tremulant en anderhalve dag voor het stellen
van het overige pijpwerk. De smid Matthijs Pouwels levert enig ijzer-
werk voor de deuren 24. Organist Gozewijn Bongaards ontvangt f. 40
b " I '

d .25

ij reso utie van e magistraat.

In de jaren 1652 en 1653 is Galtus van Hagerbeer weer ter plaatse om
de balgen en windkanalen dicht te maken met lamsleer em lijm 26.

Anonieme 

orgelmakers
Organist Bongaards ontvangt in 1657 een bedrag van f. 107.10 voor hetorgel. 

Mogelijk betaalde hij een orgelmaker uit eigen zak. Hij smeertzelf 
het orgel voor f. 3 per jaar 27. De kerkmeestersrekening van 1662

vermeldt een bedrag van f. 70, dat door de burgemeesters is betaald aan
'de pijpensteller of orgelmaker'. De orgelmaker zou Jacobus van
Hagerbeer kunnen zijn, die zijn vader in 1653 opvolgde. Ook komt



Historischjaarboek Harderwijk 1990 31

Johannes Slegel 111 in aanmerking; dit is de knecht van Jacobus die
omstreeks 1660 als zelfstandig orgelmaker werkt 28.
Het jaar 1667 is gekenmerkt door grote activiteiten aan het orgel. De
deuren van het front worden overtrokken met linnen waarop door
schilder Frerick Mattijssen een vedlaag wordt aangebracht. Op deze
ondergrond maakt kunstschilder Steven van Duynen uit Amsterdam
enige schilderijen, afgezet met bladgoud en rood leer. De kosten van
deze vedraaiing bedragen .f. 216.15 inclusief 50 boekjes bladgoud.
Organist Bongaards stelt het pijpwerk 29.

Vandalisme
De volgende periode heeft niet bepaald een ideaal klimaat voor het
onderhoud van kerkelijke zaken. In 1672 trekken namelijk de Munster-
sen en de Fransen de stad binnen en richten grote vernielingen aan die
veel geld kosten 3°. Gelukkig blijft het orgel gespaard, wat in het
nabijgelegen Nijkerk niet het geval was. Daar werd het totaal verwoest;
zelfs de organist moest vluchten. Wel is er van 1672 tot 1674 aan het
orgel gewerkt. Er zijn hiervoor betalingen geweest aan een orgelmaker
en de organist. Om onverklaarbare redenen zijn de betreffende folio's
uit de kerkrekeningen gesneden.
Het enife gegeven dat bewaard bleef, staat in de notulen van de magi-
straat 3 .De letterlijke tekst luidt: "Den 18 april afgereeckent met de

orgelmaker van hetgeen dat hij nog te goede had soo voor 't maken van
't orgel en oock die vier rije pippen waer voor hij bedongen had ider pip
achtentwintigh gulden en voorts het lest betaelt met de somma van
vifentwintigh gulden volgens quitancy f: 25". Het blijft gissen wat hier
wordt bedoeld; het is alleen zeker dat het een samengestelde vulstem
was van vier koren. Het is erg jammer, dat de naam van de orgelmaker
niet bekend is; andere bronnen geven ook geen uitsluitsel. De kans is
groot dat het de Zwolse orgelmaker J an Slegel 111 is geweest, die in 1667
in Hattem eh van 1671-76 in Kampen werkte.

Bloemolie
In 1674 wordt organist Goosen Bongaards opgevolgd door zijn gelijk-
namige zoon. Als de kerkmeesters er achter komen dat hij de balgen
met bloemolie smeert in plaats van met traan, dan spreekt men hem
hierop aan. Ze voeren als argument aan, dat de balgen zijn beplakt met
perkament en dat deze (gelooide dierenhuid) de behandeling met
bloemolie niet zonder kwalijke gevolgen kunnen doorstaan 32. Goosen
Bongaards jr. blijkt echter wel in staat het orgel te onderhouden. In
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1678 lijmt hij de balgen dicht en in 1680 maakt hij het orgel van binnen
33schoon.

Zijn opvolger wordt in 1681 Henricus Bolder. Tijdens zijn dienstpe-
riode van 46 jaar is er geen hulp van een orgelmaker nodig. Hij is met
het orgelmakerswerk bekend, zoals blijkt uit een contract voor een
reparatie van het orgel van de Bethlehemskerk te Zwolle in 1683 34,
In 1703 levert de mandenvlechter; ohan van DuImen nieuwe horden
met een totale lengte van 2 Y2 voet 3 .Een horde was een van wilgenhout

gevlochten scherm dat meestal geschilderd of verguld werd. Deze
horden werden op diverse plaatsen in Gelderland op de balustrade van
de orgelgalerij geplaatst voor de privacy van de organist. Een voorbeeld
hiervan is nff te zien aan het balkon van het koororgel in de Grote Kerk
te Hattum .

Het nieuwe orgel van Frans Caspar Schnitger
In het jaar 1722 wordt niemand minder dan Frans Caspar Schnitger uit
Zwolle ontboden voor het geven van advies over het herstel van het
orgel. Na uitgebreid onderzoek komt hij met het voorstel een nieuw
orgel te bouwen in de oude kas. Zijn belangrijkste argumenten zijn, dat
de klavieren niet de omvang hebben van vier octaven, dat de windladen
onbruikbaar zijn en dat de pijpen van lood zijn. Hij wil sleepladen

bouwen in plaats van de oude
Onze Lieve Vrouwe Kerk in 1797 springladen en het pijpwerk van

orgelmetaal maken met de ver-
houding van drie delen tin op tien
delen lood. De frontpijpen kun-
nen gehandhaafd worden en be-
plakt met tinfoelie. Van de nieu-
we Prestant 16' zullen de pijpen
C-G gedekt zijn en in de kas wor-
den opgesteld. De toonhoogte,
cornet-koortoon, wordt niet ge-

wijzigd.
In eerste instantie komt Schnitger
met het voorstel de oude balgen
een halve voet breder te maken.
Tijdens het werk komt hij tot de
conclusie dat er beter vier nieuwe
van 3Y2 x 7 voet kunnen worden
gemaakt. Het bestek van 13 maart
1722 is bewaard gebleven 37.
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De dispositie luidt:

Hoofdwerk (C-C3) Bovenwerk (C-c3)
Prestant 16' Fluit does 8'
Octaaf 8' Prestant 4'
Octaaf 4' Quint 3'

Super octaaf 2' Speeljluit 3'
Grote schery 4 st. Super octaaf 2'
Basson 16' Quint 1 V2'

Ruispijp 2 st.
Mixtuur 4-6 st.
Trompet 8'

De kosten van het nieuwe orgel zijn f 1900.
Op 18 augustUs 1722 volgt een ~anvullend contract voor het verplaatsen
van het orgel naar de torenwand en het opstellen op een nieuwe oxaal
voor f 1000. Van dit oxaal zijn tekeningen bewaard. Als Schnitger het
oxaal oplevert, ontvangt hij een douceur van f 40 als blijk van waarde-
ring voor de bijzonder fraaie kroonlijst. Hiermee komen de totaalkos-
ten van orgel en oxaal op f 2940 38. Op 18 februari 1723 keuren de
organisten Huibert Ramp uit Zutphen en Louis Milleville uit Arnhem
het orgelmakerswerk.

Organist Van Bolder wordt in 1727 opgevolgd door Dirck Knoop. Op
diens verzoek wordt het instrument uitgebreid met een vrij pedaal.
Orgelmaker Frans Caspar Schnitger bouwt het met deze dispositie:

Prestant 8' Grote ruispijp 2 st.
Holpijp 16' Mixtuur 6 st.
Roerquint 6' Bazuin 16'
Prestant 4' Trompet 8'
Nachthoorn 2' Cornet 2'

Er zijn nu zes balgen, twee afsluitingen en een tremulant. Het bestek is
niet bewaard, maar wel het keuringsrapRort van de organisten Ramp
uit Zutphen en Milleville uit Den Bosch 39. Uit het rapport blijkt, dat
op het bovenwerk een Vox humana werd geplaatst. Dit register ver-
diende naar het oordeel van de keurmeesters buitengewone lof.
In de jaren 1771 en 1775 voert de op;volger van Schnitger, AlbertUs
A h H. h ...40nt ony msc, ernge reparaties Uit.
Na de instorting van de toren in 1797 blijft er van het orgel niets meer
over. Het tegenwoordige orgel is in 1827 gebouwd door de gebroeders
B'. 41

atz .
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De Grote Kerk omstreeks 1900

De organisten
Van de eerste organisten zijn alleen enige namen bekend. In 1536 is er
een Meester Frans Orghanist, in 1540 Jan Marisse en in 1546 Otto den
Orgelist 42. Daarna komt Frans Lichtenthaler; hij kan niet met geld
omgaan. Zijn naam is bekend van een aantal bewaard gebleven schuld-
bekentenissenuit de jaren 1570-75. Hij verzoekt daarin de rentmeester
zijn schuldeisers te betalen van zijn eerstvolgende tractement 43. Een
deel van zijn inkomen ontvangt hij van de rentmeester van de
Veluwe 44. In de kerkrekeningen komt zijn naam voor het eerst ter
sprake in 1602: "Op karsmis M eyster Frantsz organist betaald 3 gulden.
Item jaarlyx voor intoneren van de psalmen 3 gulden Hollands" 45.
Hiermee wordt waarschijnlijk bedoeld dat hij tevens als voorzanger
fungeerde. Lichtenthaler overlijdt in 1604, zijn opvolger wordt be-
noemd op 6 juni 1606. In de tussentijd worden genoemd: Mr Ditmarus
en Herreman Mugge 46.

Tractement
Vanaf 1606 is Jacob Piet er Lenninck of Lenning de aangestelde orga-
nist 47. Hij wordt op 29 juli 1630 opgevolgd door zijn zoon Jan
J acobs 48. De opvolger is Gosewijnus of Goosen Bongaards, aangesteld
op 26 oktober 1636. Van hem weten we9 uit het Recognitie boek van
1641, hoe zijn tractement werd betaald 4 .
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f. 130
95
42
18
15
36

Hij ontving:
Van het vicary van Goltsmit
Uit de geestelijk'e goederen
Van de armen 7 mudden rogge
Van de scholarchie
Van de olderlingen
Huijshuyr of vrij huijs

Totaal ~ 336

De vergoeding van de scholarchie ontving hij voor het, tweemaal per
week, geven van zangles op de stadsschool. In 1648 schrijft hij een brief
aan de magistraat waarin hij om een opslag van ~ 50 vraafó; men zegt
hem ~ 40 toe mits de gedeputeerden toestemming verlenen. Zijn zoon
Gos ewij n volgt hem op 20 juli 1674 op, na de rumoerige tijd van de
Franse oorlog. Tijdens zijn ambtsperiode, op 26 april 1676, wordt het

voorzingen afgeschaft.
De opvolger, Henricus van Bolder, is aangesteld op 8 oktober 1681. Hij
is tevens orgelmaker. Als in 1698 het Goldsmits-vicary wordt verkocht,
betekent dit dat het aandeel van ~ 130 in het tractement uit andere
bronnen moet komen. Het wordt nu opgebracht door de stad voor ~ 80
en door het Kwartier van de Veluwe voor ~ 5051.
Zoals al eerder vermeld had Van Bolder contacten in Zwolle. Het is dan
ook mogelijk, dat op zijn instigatie Frans Caspar Schnitger uit Zwolle
in Harderwijk werd ontboden toen het orgel in een slechte toestand
was. In 1727 legt Van Bolder zijn werk neer.
Opvolger is Dirck Knoop, die tot het overlijden van zijn voorganger in
1745 een salaris ontvangt van maar ~ 280. Door middel van een request
weet Knoop de magistraat ervan te overtuigen, dat hem met ingang van
6 april 1745 het volledige tractement van ~ 335 toekomt. De samenstel-
ling van de bronnen waaruit wordt betaald is nu:

Van de stadsrentmeester ~ 110
Van de geestelijke qoederen 95
Van het Kwartier van de Veluwe 30
Van de kerkeraadsbeurs 15
9 mud rogge à 11/2 st. het schep 45
Het huijs gerelient 40

.f. 335

Knoops opvolger is Lucas Koldewey, aangesteld in 1751. Ook hij moet
een request indienen om het bij zijn aanstelling behorende tractement
te verkrijgen. Dit is de laatste organist waarvan ik, en passant, enige
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gegevens heb verzameld. Mijn hoofddoel was het werk van orgel-
makers.
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door G. Petersen

Bij het speuren naar gegevens over mijn voorgeslacht kwam ik in de
SO-er jaren, op een niet nader te beschrijven manier, in het bezit van
enige boeken uit de administratie van de gemeentelijke visafslag te

Harderwijk.
Alvorens die boeken te bezorgen op de plaats, waar ze thuis horen,
namelijk het gemeentearchief van Harderwijk, wilde ik eerst allerlei
gegevens daaruit verzamelen.
Zoals het vaker gaat was het verlangen dat te doen één ding, het
uitvoeren ervan wel iets anders. Zelfs het vervroegd met pensioen gaan
bleek hier geen uitkomst te brengen. Eerst onlangs kwam ik er toe een
overzicht te maken van hetgeen ik gevonden had. Een beschrijving
daarvan geef ik hieronder.

De bedoelde boeken waren:

A 'Dagboek van Ontvangst en Uitgaaf ten dienste van de Visch-afslag
te Harderwijk' over de periode van 22 november 1919 tot en met
10 januari 1920.

B Een boek bevattende de namen van de schippers in alfabetische (niet
lexicografische) volgorde met vermelding van het nummer van de
schuit, benevens de besomming per schuit, voor het jaar 1918.

C Idem voor het jaar 1920.

D Een 'brievenboek', bevattende de afschriften van de brieven, door
de Directeur van de afslag geschreven aan diverse personen en instan-
ties, gedurende de periode 17 augustus 1914 tot en met 14 juni 1919.

In boek' A' noteerde de Directeur, de heer Lieben, dagelijks de gege-
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De visafslag van Harderwijk

vens van de verkoop per koop. De kop van de bladzijden bevatte de
volgende kolommen:
Nummervan de koop / Aanvoerder / Kooper / Aangevoerde vissoorten:
Aal per 1/2 kg; Bot z.n. per 1/2 kg; Bot sI. per 1/2 kg; Haring per 200
stuks; Garnalen per 14 kg; Schol per 1/2 kg; Ansjovis per 1000 stuks;
Spiering sleep per 1/2 kg; Spiering kuil per 1/2 kg; Diversen per 1/2 kg
Eenheidsprijs / Bruto-opbrengst / Ontvangen: datum 2; bedrag 1 /
Rechten / Verschuldigd aan aanvoerder / Betaald: datum 2; bedrag 1

Span
Wanneer de aanvoerders 'in span' visten werd de naam van één van hen
vermeld. Wel werden de nummers van beide schuiten opgegeven. Soms
worden zelfs vier nummers vermeld. Kennelijk gaat het daar om twee
spannen, die onderling afspraken hebben gemaakt.

1 Deze kolom werd niet ingevuld
2 De hier vermelde data doen zien, dat de uitbetaling aan de aanvoerder

doorgaans enige dagen eerder plaatsvond dan de ontvangst van de koper. De
afslag schoot kennelijk vóór.
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Boek 'B' en cC' bevatten allereerst een aantal bladzijden, waarop per
letter van het alfabet de namen van de schippers staan vermeld met het
nummer van hun schuit en de bladzijde, waarop de besomming staat
aangegeven. Deze besomming werd per dag overgenomen uit boek' A'
en per week getotaliseerd. Bij spanvissers werd bij beiden hetzelfde

bedrag opgenomen.
Bij het checken van enkele gegevens bleek me, dat er soms verschillen
waren in bepaalde berekeningen. Zo was bijvoorbeeld het produkt van
aantal aangevoerde eenheden x eenheidsprijs niet gelijk aan 'bruto-op-
brengst'. Ook klopte het totaal van de in boek' A ' vermelde dagelijkse

bedragen niet altijd met het bedrag, dat per schuit in boek 'B' en cC'
werd vermeld. Ik heb geen verklaring kunnen vinden voor deze ver-
schillen.

Lijst
Aan de hand van de boeken 'B' en cC' heb ik een lijst gemaakt van de
besomrning van de Harderwijker vloot in 1918 en 1920, althans voor-
zover de vis via de Harderwijker afslag verhandeld werd. Uit de boeken
van de Directeur van de afslag blijkt namelijk, dat er ook aanvoer plaats
vond van schippers uit andere Zuiderzeeplaatsen. Er kan dus gerust
aangenomen worden, dat ook Harderwijker vissers in andere plaatsen
hun vis losten.
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Uit de Kroniek van Harderwijk over 1918:

De toestand der visscherij is zeer gunstig geweest. Van af 1914 heeft, met
uitzondering van de eerste maanden der mobilisatie, de Zuiderzeevisscherij een
tijd van groote welvaart gehad. Oude schulden konden betaald worden en vernieu-
wingen aan schip en want konden onbeperkt plaats hebben. Ondanks de groote
lasten op het visscherijbedrijf door de ontzettende duurte van garens, zeilen, want,
olie, scheepskieding enz. was de stijging van den omzet reusachtig.

Haring:

Spiering:
Bot:

Paling:
Garnalen:

Schol:

Ansjovis:

totaal opbr f 20.700
f 34.900
f 402.100
f 106.600
f 85,600
f 13.200
f 1300

(1913: / 7600)

(1913: / 9600)

(1913: / 41.500)

(1913:/ 17.880)

(1913: / 33.200)

(1914:/ 24)

(1913: / 300)

Bij het opstellen van de hierna volgende lijst viel me het volgende op:
-Een aantal schuiten voerde niet het gehele jaar door vis aan. Afgaande
op de gegevens van HK 145, waarvan ik weet, dat het een kubboot was,
veronderstel ik, dat het daarbij het meest om zogenaamde 'wallevissers'

gaat.Omtrent deze 'wallevissers' was het gezegde bekend: 11 Ouwe Over-

vest jen zeit: Wat een visserman over/eit (spaart) brengt bie mit een
ouwe boot de zee weer in".
Ook blijkt, dat de zogenaamde 'pellerij-schuiten' niet altijd in gebruik
waren.
-Het aantal scnuiten is in 192017 minder dan in 1918.
-De besomrningen in 1920 zijn doorgaans minder dan de helft van
1918. Is dat soms mede de oorzaak van de vermindering van het aantal
schuiten? Waarschijnlijk is het einde van de Eerste Wereldoorlog de
reden van de verminderde opbrengsten.
-De topscorers van 1918 behoren ook in 1920 tot de top. Gevolg van
goed vakmanschap of van groter schuit, of van beide?
-Niet alleen de achternamen van de schippers, maar ook vaak de
voornamen zijn gelijk. Het is geen wonder, dat daaruit de behoefte aan
bijnamen voortvloeide.

Familieverhalen
Uit de boeken van de afslag leerde ik, dat Grootvader van vaders kant,
Geerling van Keesjen (HK 51), grote delen van het jaar in span viste
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met zijn jongste broer Gerard van Keesjen (HK 80). Het ging daarbij
om dè drijfnetvisserij op spiering en haring en om de sleepnetvissrij op
bot. Kennelijk zaten ze ook samen aan 'de jotterkuul', want beide
nummers staan ook als span vermeld bij de aanvoer van aal.
Bij de drijfnetvisserij staan af en toe vier nummers vermeld namelijk:
HK 51 Geerling van Keesjen;
HK 80 Gerard van Keesjen;
HK 47 Barend van Keesjen (eigenlijk Barend van Aart van Keesjen,
maar Aart is jong gestorven);
HK 149 Jan van Jan van Naatje.
In bepaalde delen van het jaar deden deze vier kennelijk samen. Gedu-
rende hele perioden zie je ze dan ook vermeld met dezelfde opbreng-
sten.
Doorgaans rekende één man met de afslag af en zorgde die voor de
toedeling aan de maats.
Jans van Jan van Naatje vertelde me, dat Barend van Keesjen slecht
buiten een borreltje kon. Als hij dan Zaterdags moest afrekenen met
Jan van Naatje aan Foppen) was het altijd: "Jan, ik kan neet van je
afkammen. We moe'n effen noarRijke" (Rijke was de exploitant van
een café).

Pantoffel
Blijkens een getuigschrift van Vader (Geerling van Geerling van Kees-
jen) heeft hij gedurende maart en april 1920 bij de Hollandsche Stoom-
boot Maatschappij gewerkt. Hij heeft daarvan verteld, dat gezien de
lage verdiensten in de visserij een aantal vissers gedurende een staking
in de Amsterdamse haven daar gingen werken. Zoals we al zagen klopt
het gegeven van de lage verdiensten met de opgave van de afslag.
De vissers gingen gezamenlijk per botter naar Amsterdam en werden
in de haven begeleid door de politie, vanwege de stakers, die uiteraard
het initiatief van de vissers niet toejuichten. Onder scheldpartijen:
'onderkruiper, bol gehakt' gingen zij naar hun werk.
De schuit van moeders oudste broer Willem van Diene, ook wel
genaamd 'de pantoffel', droeg het nummer HK 155. Nade staking werd
die omgenummerd in HK 129. Was dit om moeilijkheden te voorko-
men, wanneer de schuit weer in Amsterdam kwam? Dat het in die tijd
niet altijd mals toeging blijkt uit de mededeling van Vader, dat sommige
vissers na de staking in Amsterdam als bootwerker bleven werken,
maar er altijd voor zorgden, dat ze dan aan de lier stonden. Je kon
namelijk nooit weten of er eens 'per ongeluk' een last losschoot.
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De palingrokerij van Klaas Foppen, 1920

Tabel Besomming van de Harderwijker vloot in 1918 en 1920

Besomming
1918 (f) 1920 (f)

Schuit
nr.

Ten name van
in 1918 in 1920

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

271 ,18
4.392,96
2.697,81
2.711,55
2.174,56
5.683,98
5.626,14
6.039,64
3.539,43
5.780,99
4.617,89

799,31
6.698,12
4.915,10
5.670,92
3.052,22
5.845,49

W. Foppen
M. Foppen
D. Wormsbecker
Aart Foppen
R. Wormsbecker
An. Petersen
M. Jansen
G. Foppen
Jan Kramer
H.J. Foppen
W. Bruinink
A. v.d. Kolk
B. Louw
G. Foppen
A. Foppen
Joh. Olofsen
Jan Jansen

Wout. Foppen
Mart. Foppen
D. Wormsbecker
Aart Foppen
RoeI. Wormsbecker
An. Petersen
Mein. Jansen
Goos. Foppen
Jan Kramer
H.J. Foppen
Wiech. Bruinink
A. v.d. Kolk
Bar. Louw
Goos. Foppen
Aart Foppen

Jan Jansen

-
2.030,85
1 .640,56

574,96
975,83

1 .790,07

1.990,62
2.076,14
2.131,54
1 .985,34

1.541,51
216,17

1.514,77
2.175,23
1 .766,23

2.534,33
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Schuit Ten name van Besomming
nr. in 1918 in 1920 1918 (f) 1920 (f)

18 An. Jansen An. Jansen 3.697,30 1.439,98
19 Wil. Jansen Wil. Jansen 2.117,06-
20 G. Petersen G. Petersen 5.406,89 1 .906,96
21 G. Klaassen G. Klaassen 4.932,00 2.281,67
22 Ger. Petersen Ger. Petersen 4.544,48 1.951,15
23 Jan Jansen Jan Jansen 4.263,00 1.873,84
24 H. Hagen Hen. Hagen 1 .505,40 90,86
25 Jan Klaassen Jan Klaassen 4.939,42 1.642,71
26 KI. Petersen en

G.G. Hannesen Joh. Olofsen 4.153,50 1.268,96
27 H. Louw Hein Louw 5.152,39 1 .725,27
28 Mar. Petersen Mar. Petersen 4.233,37 1.479,13
29 KI. Luiting KI. Luiting 4.596,89 968,02
30 P. Goossens Peter Goossens 4.630,12 1.914,49
31 G. Petersen G. Petersen 5.852,85 1 .842,15
32 Harm. Gornelissen Harm. Gornelissen 4.638,95 1 .142,95
33 Jan Klaassen Jan Klaassen 3.352,32 1.902,53
34 H. Luitjes Hen. Luitjes 5.613,08 1.963,15
35 H.J. Louw H.J. Louw 3.991,60 1 .633,74
36 Jan Jansen Jan Jansen 5.702,00 1 .921 ,19
37 Tin. Mons Tin. Mons 4.856,82 479,76
38 Wil. Petersen Wil. Petersen 5.438,14 1 .734,90
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Schuit
nr.

Ten name van
in 1918 in 1920

Besomming
1918 (/) 1920 (/)

39 Jan Bruinink
(vanaf 9-12-1918
Heimen Jansen)
Jan Foppen
(vanaf2-12-1918
Gerrit Petersen)
D. Jansen
A.J. Cornelissen
An. Mons
A. Petersen
Alb. Klaassen
KI. Foppen
B. Petersen
Jan Petersen
An. Klaassen
An. Jansen
Geerl. Petersen
M. Jansen
P. Boer
Ger. de Lange
Aart Foppen
Pet. Kok
Hen. Foppen
Arie Verheij
B. Luiting
Piet Klaassen
Arie i:<laassen
D. Foppen
Gerrit Jansen
L. Klaassen
A.Kok
A.J. Foppen
C. Bruinink
An. Jonker
E. Doornhof
Klaas Jansen
M. Bunte

4.313,10 1.255,74

Heimen Jansen 149,26
4.732,8540 993,02

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6061

62
63
64
65
66
67
68
69
7071

194,59
4.898,78
3.379,99
5.376,32
6.252,33

910,68
5.255,28
4.480,51
5.503,68
5.579,32

5.605,89
5.796,59
4.768,04

294,85
1 .225,65
4.869,21
3.255,27

4.596,89
5.548,97
4.079,14
3.351,66
3.980,92
2.993,58
2.903,10
2.806,32
4.660,80

822,20
2.968,08
3.565,66

72

C. 

Bruinink
4.972,55 1 .194,67

3.490,30 1.820,27
1 .024,95 -

5.689,72 1.103,38
1.885,75 894,81

73
74
75
76

Jan Louw
Bar. Mans
Pet. Petersen
Hen. Mans

Ger. Petersen

A.J. Cornelissen
An. Mons
Aalt Petersen
Alb. Klaassen
KI. Foppen
Bar. Petersen
Jan Petersen
An. Klaassen
An. Jansen
Geerl. Petersen

P. de Boer
Ger. de Lange
Goos. Foppen
Pet. Kok
Hend. Foppen
A. Verheij
Bar. Luiting
Piet Klaassen
Arie Klaassen
Dirk Foppen
KI. de Boer

Aart Kok
A.J. Foppen
Wil. Bruinink
An. Jonker

KI. Jansen
M. Bunte
Ger. Hagen
(E.Bruinink)
Aart Foppen
Jan Louw

Pet. Petersen
Hen. Mons

-
1 .432,48

2.212,77
1 .879,62

360,03
2.380,60
1.679,97
2.443,41
2.253,17
1 .494,93

2.128,53

2.029,95
249,00

1 .856,67

2.256,79
989,09

1 .524,59
1 .395,10

2.478,84
1 .902,53
1 .766,98
1 .427,17

1 .528,37

1.020,44
1.649,78

1 .309,91
1 .387,11

60,65
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Schuitnr. Ten name van
in 1918 in 1920

Besomming
1918 (f) 1920 (f)

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

2.712,31 1.294,93
4.794,77 1 .537,89

417,85 1 ,67
5.588,44 2.101,13
1.872,78 273,44
3.735,69 1.513,21
6.137,65 2.695,31

710,66 114,69
3.823,30 1.789,44

248,45 71 ,66
2.138,55 299,44

--
6.580,89 1 .217,64

-2.301 ,85
1.504,15 441,22
5.544,47 1.884,12
3.074,57 1.467,90

Wout. Jansen
Kars Foppen
E. Smit
Ger. Petersen
Ol. Olofsen
Wout. Jansen
Jac. Foppen
Goos. Foppen
Wil. Goossens
Joh. Kok
Hend. Kok

Jan Mons
Joh. v. Meer
Piet Jansen
Rende Luitjes
Hen. Kok

Wout. Jansen
Kars Foppen
Jan Jansen
Ger. Petersen
O. Olofsen
W. Jansen
Jac. Foppen
G. Foppen
W. Goossens
Joh. Kok
H.Kok

M. Jansen
Joh. v. Meer
Ger. de Lange
R. Luitjes
H.Kok
A. Eikenhorst en
C. Cornelissen
An. Jansen
Goosen Foppen
Tin. F.
Wil. Jansen

3.114,90

1.965,15
916,73

5.250.96

-

1 .494,9395
96

-
An. Jansen

97 Wil. Jansen 1.779,22
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Besomming
1918 (/) 1920 (/)

Schuit
nr.

Ten name van
in 1918 in 1920

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

E. Smit
Arie Jansen
Gerrit Kok
B. Riphagen
H. Schuiteman
R. Foppen
Jan Kok

Piet Klaassen
Fr. de Lange
Ger. Hannessen
G. Goossens
Jan Jansen

Wout. Klaassen
A. Velthuis
B. Bruinink
P. Bruinink
Joh. v. Meer
Nicus Mons
Wil. Olofsen
KI.J. Jansen
Arie Verheij
Jan Petersen
B. Goossens

E. Bruinink
Pet. Hagen
Jan Foppen
Tin. Lieman
A. Petersen

1 .442,21 -
228,60 -

765,86 330,41
3.877,99 1.551,874.248,31 

523,83
4.602,72 951,84

488,43 167,36
--

5.090,48 1.455,88
5.478,55 1.842,21
3.681,82 847,46
3.392,04 342,85

564,56 -
--

7.393,79 2.357,11
827 23

4.735,18 1 .506,16
4.469,00 1 .155,70

-1 .533,97
432,74 -

4.962,69 1 .960,82

6.081,99 2.049,74
-1 .538,53

241,40 -

3.372,47 1.312,86
--

2.388,29 -

5.625,18 1 .321 ,49

5.051,79 1.725,65
2.603,11 1 .844,13
6.252,33 1 .188,84

614,11
3.959,98 -

--

123,42 542,01
4.914,15 1 .501,39

5.365,52 2.150,30
4.740,71 1.409,38
3.646,79 1.174,25
4.623,18 279,27
1.762,23 547,05
1.760,98 762,97
5.970,05 1 .828,86

--

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

8. Jonker

H. v. Schie
Hen. Foppen
Aalt Jansen
Joh. Petersen
Piet Jongetjes
L. Klaassen
Wout Jansen
Chr. Doornhof
An. Petersen

-

Ger. Kok
B. Riphagen
H. Schuiteman
Ger. Foppen
Jan Kok

Piet Klaassen
Fr. de Lange
Ger. Hannessen
Wiech. Petersen

Wout. Klaassen

Bar. Bruinink
P. Bruinink
P. Bruinink

Wil. Olofsen
KI.J. Jansen
A. Verheij

Bart Goossens

E. Bruinink
Dirk Jansen
Jan Foppen
Tin. Ueman
Aalt Petersen
Willem Foppen

H. v. Schie
Hend. Foppen
Aalt Jansen
Joh. Petersen
P. Jongetjes
Leen Klaassen
Wout Jansen
Chr. Doornhof
An. Petersen
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Ten name van
in 1918 in 1920

Schuit
nr.

Besomming
1918 (f) 1920 (f)

141 blz. uitge-
4.189,78 scheurd

88,31 -
--

1.596,04 51,34
1 .177,13 570,38
3.194,48 1 .346,04

-1.702,27
1.847,73 -

4.994,29 1 .967,46

1.443,11 756,14
621,95 249,00

--
5.600,32 2.458,49
5.393,30 1.700,99

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

H. v. Schie

Ger. Karssen
Aalt Petersen
Jan Foppen
Tin. Mons

Jan Foppen
C. Petersen
Fr. de Lange

Heim. Klaassen
Nic. Mons

Wil. Petersen 4.186,50 969,88
156

5.153,22 1 .928,81
--

-1.309,68

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Wiechert Petersen
en H. v. Schie
H. Aarts

Ger. Karssen
Aalt Petersen
Jan Foppen
Arie Verheij
Jan Hannessen
Jan Foppen
C. Petersen
Fr. de Lange

Heim. Klaassen
Nic. Mons
B. den Herder/
Wil. Petersen
H. Schriever/
Bes. Jonker

M. Bunte

B. Riphagen
Joh. v. Meer

H. Schriever

M. Bunte

--

3.877,99 1.551,87
-2.222,83

-

Harm. Petersen
An. Klaassen
H.Mons

-
B. Riphagen
Joh. v. Meer

Harm. Petersen
An. Klaassen
Harm. Mons

--

5.254,36 1.781,68
5.012,01 2.042,13
5.836,22 1.348,02

--
--
--

252,66 1 .844,43

-

Ger. Foppen (van
6-5 tot 5-10-1918
A. Velthuizen)

-

RoeI. Foppen

2.609,01
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door E.]. Feenstra

Volgens omschrijvingen van omstreeks 1500 liep de 'Hogestraat' van
de trap aan de stadsmuur aan de zeezijde rechtdoor naar de Grote
Poort. Soms werd de naam Grote Straat gebezigd (in 1369 zelfs Groter
Straat) of Hoogstraat (1455), die liep naar de Hoogpoort (1449). In het
belang van een eventuele verdediging van de stad was aan de binnen-
zijde van de gehele stadsmuur een zone van 7 voet breedte vrijgehou-
den. Bij de opgraving in de Kleine Oosterwijk in 1978 bleek, dat deze
aldaar geplaveid was met veldkeien. Zo kon men zich snel van de ene
plaats naar een andere (bedreigde) plaats spoeden om, hetzij binnen-
door een poortgebouw (Grote-, Lutteke- en Smeepoort)~ dan wel via
een 'stadstrappe' (bijvoorbeeld in de Grote Oosterwijk, aan het eind
van de Hoogstraat en idem van de Rabbenstraat) op de weergang op de
stadsmuur te komen.
Bogen in de muur werden vóór 1600 sporadisch benut en dan meestal
nog alleen voor opslag; bewoonde muurhuisjes kwamen derhalve zel-
den voor, en zo ja: dan vlak tegen een poort aan. Zo verkochten de
kerkmeesters van de Onze Lieve V rouwekerk in 1478 aan (poortwach-
ter?) Arnt Rolofsz (vermoedelijk Wolfsz) en Lijsje zijn vrouw twee
bogen aan weerszijden van de Grote Poort.
Rondelen in de muur (dit zijn geen waltorens, die op een muur stonden)
werden soms voor bewoning benut op voorwaarde, dat de bewoners
zelf voor een 'zolder' (dak) zorgden en dat in geval van nood de stad
het rondeel in verband met verdediging zou kunnen vorderen. In 1458
mocht de weduwe H ille Volkers (uit de Snijderstraat, de tegenwoordige
Hondegatstraat) kosteloos het rondeel bewonen en de daarbij liggende
boog gebruiken, ter plaatse waar eeuwen later de Waltoren(!)straat
verscheen. Dit rondeel 'stortte' in 1703 'neer' op de Vuldersbrink.
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Tegenover dit verdedigingswerk, op de hoek van 'De Brink bij de Grote
Poort' -in 1594 voor het eerst Vuilersbrink genoemd- woonde in 1462
Jan de Leydekker en naast hem, poortwaarts, Egbert, een zoon van
Peter Hals de molenaar van de wind-korenmolen op de Houtkamp,
buiten de Luttekepoort.

Naast Egberts huis, op de hoek van de 'Hoogstraat' stond het huis van
de familie Van Byler. Van dit huis werd enkele jaren geleden tijdens het
bouwrijp maken van het Vuldersbrinkgebied in een brandlaag de door
vuur aangetaste fundamenten zichtbaar. In 1449 ontving Wouter van
Bylervan de stad een jaarrente, die het jaar erop werd overgedragen aan
zijn weduwe Nale. Nadien bewoonde hun zoon Hendrik het huis tot
aan zijn dood in 1475 en daarna diens zoon Hendrik van Byler (over-
leden in 1543). Deze laatste Hendrik beloofde in 1500, dat hij het huis
niet hoger zou bouwen, zodat zijn buurman (Pilgrum van Hierde) 'de
lucht niet ontnomen werd'. De familie Van Byler trok inkomsten uit
verschillende landerij en en huizen en uit de verpachting van het schout-
ambt binnen de stad. In 1551 vernemen we nog iets van het huis; daarna
niet meer. Is het toen soms verbrand?

Brouwerij
Het volgende huis in de Hoogstraat werd al in 1437 bewoond door
Peter Lubberts met Trude Stockmans zijn vrouw. Weduwe Trude met
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haar kinderen Lubbert, Belie en Trude (gehuwd met Neudo Roest)
stichtten in 1445 de vicarie St. Crispinus en St. Crispinnianus. Op een
altaar in de Onze Lieve V rouwekerk moesten wekelijks drie missen, op
maandag, dinsdag en woensdag, worden opgedragen door een nog aan
te wijzen priester. Toen later misbruik van de inkomsten voor deze
instelling werd gemaakt, besloot de bisschop van Deventer in 1576 de
gelden te bestemmen voor reparaties aan de kerk.
Na de dood van haar man N eudo Roest droeg T rode het huis en andere
bezittingen in 1463 op aan haar zoon GerritNoyden. Hij was evenals
zijn vader bierbrouwer. (In 1468 waren Harmen Ertsz en de dove
Wouter Goosens hem geld schuldig voor 32, respectievelijk 36 vaten
bier à 11 stuivers per vat.) In 1484 stopte Gerrit met bierbrouwen; hij
verkocht toen zijn brouwketel aan Volker Hendriksz. De bierbrouwe-
rij was tegenover zijn huis, tussen de smederij op de hoek bij de Grote
Poort (in 1443 eigendom van Gobel Gemtsz en in 1462 van Hugo J ansz)
en het huis van de familie Nagel. In 1490 werd Gerrit voor het laatst in
zijn huis genoemd.
In hetzelfde jaar trouwden Zwane, een zuster van Hendrik van Byler
de jonge met Pilgrum van Hierde; ze bleken in 1498 in dit huis te wonen,
waarin Pilgrum omstreeks 1538 stierf.
Zes jaar later trouwde zijn zoon Jan van Hierde met een zekere Jutte.
Als weduwe verkocht zij met haar kinderen in 1577 het huis ter
bewoning aanJ ohan Brants en zijn vrouw Pele Joosten, op voorwaarde
dat zij haar schuldeisers zouden betalen.
Johan, weduwnaar van Weyme Creen, wilde in 1572 graag trouwen met
Pele, die toen bij haar stiefbroer Marten Aartsz in Hierden woonde. Hij
vroeg Pele's zwager Hendrik Maasz dit te willen bewerkstelligen. Na
verschillende malen daarop te hebben aangedrongen stemde Pele's
familie uiteindelijk in met een huwelijk. Op een donderdag nodigde
Hendrik Johan, Pele en haar stiefbroer bij hem thuis uit, waar Pele
"gelegenheid werd gegeven te erkennen". De zondag daarop trokken
ze met familieleden naar de herberg van Goertgen Harms (in Hierden?)
om aldaar het huwelijk -zonder huwelijksvoorwaarden!- met elkaar te
sluiten. Toen Johan in 1580 ernstig ziek was, beloofde hij de (eerste)
predikant in Harderwijk, Otto van Heteren, als hij beter was, alsnog
publiekelijk in de kerk met Pele zou trouwen. Het is er niet van
gekomen; een jaar later bleek Johan te zijn overleden.

Weduwenhuis
In 1446 woonde Willem van Lunteren met zijn vrouw Geertruid in het
naastliggende huis. Ze droegen toen een rente uit hun huis en hofstede
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in de 'Grote Straat' op aan het Weduwenhuis nabij hun huis. Dit
vermoedelijk iets achterwaarts staande huis bestond eigenlijk uit twee
woninkjes, bestemd voor huisvesting van drie of vier armen die door
de schepenen werden aangewezen. De huisjes werden in 1443 door
Weyme N ennen voor dit doel aan de stad afgestaan. Het betreft waar-
schijnlijk dezelfde instelling, waaraan Wendelmoet Goremans in 1439
een legaat vermaakte: 'aan de weduwen bij Peter Lubberts' en was dus
van nog oudere datum. Wendelmoet was de moeder van N anne Gore-
mans; de man van Weyme? Ook de weduwe van Willem van Lunteren
vermaakte in 1472 gelden aan dit 'Weyme Nennens Weduwenhuis'.
Nieuwe bewoners in Van Lunteren's huis bleken in 1498 Hollick van
Clinckenberg en zijn vrouw Hemme te zijn en na hen hun zoon
Pilgrum van Hollick, die in 1556 stierf. De Hollicks bezaten goederen
in Hierden, in Horst (Horloe) en bij Nijkerk. Pilgrum pachtte in 1536
het tussen de Vispoort en de Stockmanstoren 'aangeslibde land'. In
1556 hertrouwde Pilgrum van Grolle, een kleinzoon van de schout
Werner Haafkens van Grolle, met de weduwe Hendrikje Franken.
Pilgrums eerste vrouw Arentje Gerrit Jansdr, liet onder meer na een
erfje op Hollick en zal dus op één of andere wijze tot de familie Van
Clinckenberg hebben behoord, zodat Pilgrum het huis kon kopen of
erfde.

Tegenover dit huis stond de woning van de familie Nagel, die tot de
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Marktstraat doorliep. Hier woonden onder meer Evert Nagel (in 1445),
Weyme Nagel, die in 1486 trouwde met Rutger van Amstel en in 1511
met de weduwnaar Lambert Brinck, en ArntJans Nagel (in 1534).

Evert Nagel' s buurman Evert van Wedenchem (of Wencum) verkreeg
in 1446 het burgerrecht van de stad en vestigde zich hier. Hij en zijn
vrouw T rode bepaalden in 1455 dat hun nieuwe' stenen' huis, eveneens
doorlopend tot de Marktstraat, tot gasthuis van arme lieden zou dienen.
Of dit gebeurde, is (mij) niet gebleken. Trude overleed in 1456, waarop
Evert in 1457 hertrouwde met Gisebertje Baers, die in 1469 stierf (bij
de boedelscheiding kreeg haar vader haar kleren, kleinoden en 'gereed-
schap' die 'tot haar lijf behoorden').

Het huis westelijk ernaast 'met zijn achtergevel in de Marktstraat recht
voor de ingang van de Oliestraat' (de tegenwoordige Molenstraat)
diende in 1461 tot woning van Amelrinck Brinck en zijn gezin. Vervol-
gens woonde hier zijn schoonzoon Thomas van Vaneveld, die in 1502
met Amelrinck's dochter Weyme trouwde en hier in 1554 overleed.
Ook diens zoon Hendrik van Vaneveld met zijn vrouw Mechteld
verbleven hier. En toen burgemeester Amelrinck Brynck van Vaneveld
in 1597 trouwde met Elisabeth, een dochtervanjohan van Middachten,
was hij eigenaar van dit huis. Naast burgemeester was hij in 1585 tevens
stads-wachtmeester (1585) en stads-artilleriemeester (1589). In 1601
werd hij straatmeester genoemd in een rekening betreffende het vervoer
van keien ter bestrating van 'den Broederen', de latere Markt vóór het
stadhuis, vroeger een gedeelte van het kerkhof van het Minderbroeders-
klooster. In 1639 kreeg het huis mogelijk zijn huidige uiterlijk, gezien
dit jaartal op de gevel in de Grote Marktstraat. De veronderstelling van
K. Mars in zijn artikel 'Een oud kerkgebouw'in de Herderewich
Kroniek van 1978 (5e jaargang nr 1/2, blz.45) dat dit huis oorspronke-
lijk een (abnormaal breed!) pakhuis met een 'topgevel' (?) zou zijn
geweest is moeilijk te accepteren.
Volgens Mars kocht Hendrik Priester dit huis (met het jaartal 1639) met
ed en schuur in 1798, waarna -in 1805- het gebouw verbouwd werd tot
de rooms-katholieke St. Martinuskerk.

De Rode Haan
Tegenover het huis van Amelrinck Brinck stond in de Grote Straat een
eveneens vermeldenswaardig huis 'De Rode Haan', Hier vestigde zich,
na zijn huwelijk in 1477 met Geertruid, Arnt Ricoutsz uit Wyssel; hij
hertrouwde in 1486 met Gheysje, die in 1550,26 jaar na Arnt, overleed.
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Achter De Rode Haan (een herberg?) stond een huisje, terwijl ernaast
nog een 'kamer' (klein huisje) was. Een (binnen)plaats met een schuur
completeerde dit erf.
Na de dood van Arnt Ricoutsz betrokJacob Jonk (als herbergier?) 'De
Roen Haen'. Weduwe Gheysje woonde toen in de kamer en haar
dochter Jutte in het achterliggende huis; de andere kinderen waren de
deur uit. Toen zijn vrouw in 1533 stierf hertrouwde J acob met ene Alijt
en vestigde zich kennelijk elders, want het jaar daarop droegen Gheysje
en haar broer Hendrik De Rode Haan, de kamer en de schuur over aan
haar dochter Jutte, toen zij in het huwelijk trad met Bessel Gerritsz.
Bessel en Jutte verplichtten zich daarbij hun moeders schulden betalen
en haar levenslang onderhouden. Ook Jutte's tweede broer Reyer de
Haen, herbergier in Hierden, ging accoord met deze overdracht.
Het duurde maar kort, want reeds een jaar na haar huwelijk overleed
Jutte en Bessel Gerritsz 'in de Roen Haen' droeg het huis, hof, land en
andere bezittingen, die hij met Jutte had, over aan Hendrik de Haen en
hertrouwde, nog in 1535, met een Reintje. Ook Jutte's kind liet hij bij
oom Hendrik en grootmoeder Gheysje achter; Hendrik en zijn vrouw
Dueve verklaarden zich bereid het kind 'bij zich houden tot het mondig
was'. Hendrik kreeg van de schepenen toestemming goederen van Jutte
te verkopen ter aflossing van de schulden en voor het onderhoud van
het kind. Aan zijn buurman Pilgrum van Hollick verkocht hij onder
meer een hoek van het erf tussen De Rode Haan en de schuur.
Hendrik, tevoren schout in Naarden -waar hij met Dueve trouwde-liet
nog vóór Jutte' s dood een nieuw huis bouwen west van De Rode Haan.
Tussen beide huizen was een gang (naar de binnenplaats) met een poort
ervoor, die zo hoog was, dat er een beladen wagen onderdoor kon
rijden.
Zoals te lezen is in het eerder genoemde artikel van K. Mars uit 1978,
was in 1798 Hendrik Priester eigenaar van het huis, dat stond tegenover
het huis met het jaartal 1639. In dit 'grote huis met een trapgevel en vijf
stookplaatsen' woonde omstreeks 1740 de pastoor Peter Rutten met
zijn dienstbode en werd de -verboden- rooms-katholieke eredienst
uitgeoefend. Het huis ernaast werd toen bewoond door de hoveniers-
familie Priester. Kennelijk was toen de voormalige Rode Haan in
gebruik als 'kerk en pastorie', terwijl de familie Priester woonde in
Hendrik de Haen's huis.
Het 'burgemeestershuis met zijn dubbel-pakhuis-achtige uiterlijk'
bleef tot 1912 in gebruik als R.K.-kerk (en niet als Gereformeerde Kerk,
zoals een 'journalist' ons in 1987 probeerde wijs te maken!). In dat jaar
werd de gerestaureerde Catharina-kapel als R.K.-kerk ingewijd.
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In het verlaten gebouw werd 30 ok-
tober 1912 een timmerwerkplaats
van Piet van Werven gevestigd. Jacob
en Jan van Werven verkochten het
pand in 1961 aan de gemeente, die het
verhuurde aan verschillende perso-
nen voor diverse doeleinden. Tussen
1 augustus 1971 en 1 december 1976
was hier de meubeltoonzaal van de
firma Geervliet; vandaar dat het huis

.de bijnaam 'Kerk van Geervliet'
kreeg (tevoren was zijn bedrijf in
meubels gevestigd in de Catharina-
kapel!). Daarna had G. Foppen hier
een opslagplaats. De aannemer Fok-
kens huurde het tot 1 oktober 1979
voor opslag van bouwmaterialen ten
behoeve van de restauratie van het
naastgelegen pand. De postduiven-
vereniging 'De Toekomst' benutte
het voor het inkorven van duiven
tussen 1 april 1981 en 1 februari 1984,

waarna buurvrouw Smit (Grote Poortstraat nr. 35) het huurde tot
1 januari 1985. Er zijn nog plannen geweest er een dansschool in onder
te brengen (in 1978) of een bioscoop. In 1984 kwam het verwaarloosde
bouwsel in bezit van de Centrale Woningstichting (CWS), werd daarna
volgens het ontwerp van de architect H.H. Posthumus gerenoveerd en
geschikt gemaakt voo. I. 7) huishoudens voor alleenstaanden en twee-
persoonsgezinnen (zo~~naamde HAT-woningen) en als zodanig in
januari 1987 in gebruik genomen.

Van De Rode Haan en bijgebouwen kon geen spoor meer teruggevon-
den worden; een onderzoek in de bodem was, gezien de toegepaste
bouwmethode van de beton-kolos in het Vuldersbrinkgebied, helaas
niet mogelijk.
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door jhr mr R. C. C. de Savornin Lohman

Ook in vroeger eeuwen is het pad van gelieven niet altijd over rozen
gegaan, zeker niet in provinciestadjes als er sprake was van verschil in
godsdienst. Niet voor niets deed nog lang het oude gezegde opgang:
'Twee geloven op één kussen, daar komt de duivel tussen'.
Zo ook in het oude Zuiderzee stadje Harderwijk, gelegen aan de
Noord-Veluwerand. De stad was al in 1578 met de instelling van de
hervormde kerkeraad de Reformatie toegedaan. Dat betekende onder
andere dat sindsdien (tot 1795) alleen gereformeerden werden toegela-
ten tot het bekleden van ambtelijke functies in het stadsbestuur, bij het
kwartier van Veluwe (waarin Harderwijk, na Arnhem, de tweede stad
was), bij het gewest (Gelderland) en bij de generaliteit (' s-Gravenhage).
Niettemin bleef er in de 17e eeuw nog een vrij grote minderheid der
Harderwijkse bevolking rooms-katholiek (in 1656 nog 680 zielen, in
1726 teruggelopen tot 91). Naast de elite gevormd door de (protes-
tantse) magistraatsfamilies heeft er dus nog lang een kleine katholieke
coterie bestaan die min of meer broederlijk (en zusterlijk) in het wat
geïsoleerd gelegen havenstadje met elkaar moeten zijn omgegaan. Tot
deze laatste behoorden o.a. de katholieke families Hagen, Huysman,
Van Manen, Nuck en Van Westervelt (vóór 1645 grotendeels voorko-
mend onder patronymica 1). De katholieken hadden sinds 1628 een
eigen statie, aanvankelijk door Jezuïeten geleid. Opmerkelijk is dat
zowel protestanten als katholieken werden toegelaten tot het St. Joris
Gilde, een exclusieve broederschap waarvan de 'ledenlijst' sinds 1423
tot de opheffing in 1703 bewaard is gebleven 2.
Het in 1600 te Harderwijk opgerichte kwartierlijke (Veluws) Gymna-
sium, sinds 1647 Hogeschool met promotierecht, trok niet alleen
protestantse studenten maar ook die van andere gezindten. Zo werd op
30 september 1671 als student in de theologie (sic!) ingeschreven
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Jacobus van Rosendael, uit Utrecht. Hij stamde uit het oud-adellijke
Hollandse geslacht Van Rosendael, dat na de Reformatie rooms-ka-
tholiek was gebleven. Hij was een zoon van Mr Jan van Rosendael, die
in Angers (Anjou) was afgestudeerd, advocaat werd voor het Hof van
Holland en later dat van Utrecht, en getrouwd was met Geertruy van
Schade van Westrum 3. De zoon Jacob(us) (ook wel mede Ignatius
genoemd) werd op 6 juli 1648 te Utrecht geboren. In 1659 ging hij naar
de paters van de Oratorie School te Mechelen, daarna heeft hij in
Leuven gestudeerd. In november 1670 werd hij buiten voorkennis van
zijn voogden tot vaandrig van de Hertog van Lotharingen aangesteld,
waarvan hij in juni 1671 demiss!e kreeg. Op 30 september van dat jaar
werd hij dus theologisch student te Harderwijk. Aldaar promoveerde
hij 3 juni 1672 in beide rechten, als één van de laatsten vóór de sluiting
van de academie met de bezetting van de stad door Franse troepen. De
promotie vond nog juist plaats onder het rectoraat van Prof. Nicolaus
van Hoboken die bij de nadering der Fransen, tegelijk met enkele
andere hoogleraren, verschillende studenten en rijke burgers, de benen
nam. Hij vluchtte, via Groningen, voorgoed naar Oost- Friesland, waar
hij in 1678 overleed.

Protestantse scholen
Mr J acob van Rosendaellegde op 2 september 1672 de eed als advocaat
voor het Hof van Utrecht af. Intussen zal hij kennis hebben gekregen
aan een Harderwijkse schone, namelijk Aeltje (Aleid) vin Mehen, uit
een eerzame protestantse familie. Haar oud-oom Ellardus van Mehen
(Moenius), geboren in Barneveld, studeerde van 1594-1596 op een
beurs van het Veluws kwartier theologie te Leiden. Hij werd in 1598
predikant te Harderwijk en doceerde later Hebreeuws aan de Illustre
School aldaar. In 1601 trouwde hij met Sara Fontana, een dochter van
de grote Reformator van Gelderland, Ds. Johannes Fontanus. Ellardus
en Sara hadden geen kinderen 4.
Voornoemde Aeltje (Aleid) was 25 april 1649 te Harderwijk (gerefor-
meerd) gedoopt als dochter van Gerrit van Mehen (Pelgrom
Joachimsz.) en van Gerritje Noyen (Henrick Goossensdr.) uit een oude
Harderwijkse familie (al in 1577 was er een Arnt Noyen schepen) 5.
"Tegen de sin van de gantsche familie" (beiderzijds?) werd het kerke-
lijk huwelijk tussen Mr Jacobus (Ignatius) van Rosendael en Aleid van
Mehen eind april/begin mei 1673 te Utrecht, in de Dom met volle statie
door de Bisschop van Neercassel voltrokken ("toen de Fransen te
Utrecht de Domkerk domineerden "J. De huwelijksvoorwaarden
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waren voorafgegaan op 24 april, en de ondertrouw te Harderwijk op
27 april 1673.

Advies
Jacob heeft zich na zijn huwelijk vanuit Utrecht in Harderwijk geves-
tigd. Hij werd daar fiscaal der stad en in 1676 broeder van het St. Joris
Gilde. Het familieregister 6 vermeldt daaromtrent het volgende:

"Hier nae (1673) is hij te Harderwijk gaan wonen en is volgens de
aantekening van den Secretaris aldaar tot fiskaal aangesteld, welk ampt
hij tot het jaar 1697 met groot genoegen der ingesetene bekleed heeft;
tot de classis van de Predikanten te Harderwijk vergadert zijnde aan
de regeering zeer geklaagt heeft, dat het onbetaemelijk was, dat aldaar
een paapschen Fiskaal op 't kussen zat. Hier op is hem door de regeering
geraden van tijd tot tijd eens in de gereformeerde kerk te komen en dus
in schijn te toonen, als of hij niet ongenegen was om te veranderen,
hetwelk hij volstrekt weigerde, daarna door de regeering afgezet
wierdt".
Jacob is 12 december 1719 te Harderwijk overleden, en Aleida 4 juli
1724. Ze kregen samen elf kinderen, van wie er vier jong stierven. Ze
werden allen wel te Harderwijk rooms-katholiek gedoopt. Een deel
van hun nageslacht werd overigens protestant, evenals de meeste leden
der families Huysman, Nuck en Van Westervelt.

Noten
1 Duinkerken, J., Schepenen aan de Zuiderzee, De magistraat van Harderwijk

1700-1750. Zutphen 1990, pp. 15-18
2 De Wapenheraut. 1897 en zie noot 1: pp. 22, 32/33, 68 en 113
3 Wittert van Hoogland, Jhr Mr E.B.F.F., Genealogie van het Geslacht Van

Rosendael. In: Genealogische en Heraldische Bladen, 's-Gravenhage 1906,
p.p. 339-361

4 Evers, M., Het Veluws Beurzenstelsel. Een onderzoek naar de alumni van het
kwartier Veluwe. In: GELRE, 1984, p. 77

5 Veluwse Geslachten. 1983, p. 163
6 Zie noot 3, p. 356
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EEN EEUW GROETEN UIT HARDERWIJK

door N.C.R. deJong

Villa N eyenhove werd in 1914 gebouwd op de hoek Oranjelaan-Grote
Grintweg. De opdrachtgever was Wiardus Willem Hopperus Buma uit
Heemstede. De heer Hopperus Buma was oud-burgemeester van de
gemeente Henaarderadeel en had een ontginning bij de Stakenberg
onder Elspeet.
De architect was Louis Alexander van Essen, tevens directeur van de
avondtekenschool in Harderwijk. Van zijn tekentafel kwamen in 1910
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ook de ontwerpen van de naastgelegen vier officierswoningen (thans
Oranj elaan 21-27).
In 1934 liet J. van Benthem de villa aan de achterzijde uitbreiden. Vanaf
die tijd tot aan 1977 was in Neyenhove het internaat voor Lyceïsten

gehuisvest.
De naastgelegen Grote Grintweg was voorheen de weg naar Leuvenum
en Apeldoorn. Deze weg werd in 1915 Kranenburgerlaan genoemd.
Het college van Ben W had deze naam gekozen om de oorspronkelijke
naam van het naastgelegen terrein Kranenburg te behouden.
In 1913 werd de weg omgedoopt in Leuvenumse weg. Na de aanleg van
de rijksweg A28 en de Centuurbaan wordt de naam Leuvenumse weg
in 1962 gewijzigd. Het gedeelte vanaf N eyenhove tot aan de rijksweg
krijgt de naam 'Meckelenburglaan', tussen de rijksweg en de Centuur-
baan de naam 'Fazantlaan' en tussen de Centuurbaan en de Strokei
'Eekhoornlaan'. Het stuk vanaf de rijksweg tot de gemeentegrens
houdt de naam Leuvenumse weg.
De oude route is niet meer ononderbroken te gaan door de aanleg van
A28 en de Centuurbaan.


