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Klas in, klas uit

herinneringen tussen 1907 en 1921

door P.Poorter

Een vreemd woord eigenlijk: bewaarschool. School veronderstelt leren,
maar de grondbetekenis van bewaren is slechts 'beschermen, onder
toezicht houden'. Gelukkig ging het de ouders daar in de eerste plaats
om, het leren stelde niet veel voor. In ons Zuiderzeestadje leek ons
schoolgebouw wel een beetje op een Huis van Bewaring: matglazen
ruiten onderin de beide ramen en een ijzeren hek voor de ingang. Geen
wonder dat het schooltje mij weinig aanlokte: ik verzette mij als ik er
naar toe gebracht werd, en eens met een kruiwagentje omgekocht,
kruide ik daarmee halsstarrig huiswaarts in plaats van mijzelf in bewa-
ring te geven. Tenslotte ben ik er toch in terecht gekomen: grote mensen
hebben allerlei listen en lagen om kinderen te brengen waar ze niet
willen.
Wie hoofdjuffrouw Letske was behoefde je niet te vragen, al was ze
klein van stuk. In tegenstelling met haar helpsters was ze geheel in het
zwart met katoenen schortje en een japon tot de grond toe. Al had ze
iets moederlijks, haar pittige, donkere oogjes straalden gezag uit. Pas
veel later ontdekte ik op het schoolportret dat zij een pruikje heeft

gedragen.
Een trapje lager op de hiërarchische ladder stond juffrouw Peet je
Besseisen. Dat zij in 1927 haar gouden jubileum aan de school vierde,
bewijst dat zij in mijn tijd al niet zo jong meer was. Toch werd zij bij
haar voornaam genoemd. Ook met opgestoken haar volgde juffrouw
Teuntje van Dijk en het was overduidelijk dat twee jonge dochters met
loshangend, achterover gekamd haar, als laagsten de rij sloten. Zij
verdienden, vertelde mij juffrouw Jo Visch later ...twee kwartjes in de
week!
Of juffrouw Letske, het Hoofd, een opleiding genoten had, weet ik niet;
bij de anderen was daarvan stellig geen sprake. Van slöjd en kleuter-
gymnastiek had nog niemand gehoord en zo bestond het lesrooster uit
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vertellen en zingen. Het was juffrouw Peet je, wat had ze een zware
stern, die ons versjes leerde. Ik heb er maar drie van onthouden. Het
ene was het onverslijtbare Alle eendjes zwemmen in het water, de
andere twee heb ik nooit meer gehoord. Bij het ene liep ons het water
in de mond, het ging over:
...de bessen en frambozen, de pruim en d'abrikozen,
de kersen in de mei,
de peren in september, de misp'len in november,
de noot en arebei!
Dat de abrikozen bij ons niet groeien en de kersen niet in mei rijp zijn,
werd ons niet verteld en de mispelen kregen we niet te zien.
Bij het andere versje zou je de tranen in de ogen krijgen, zo triest en
akelig was het en drenzerig zongen wij het:
Boompje, ach, met mededogen zie ik u zo treurig staan,
al uw schoonheid is vervlogen, al uw bloei voorbijgegaan ...
Wat mededogen was, wisten we niet en het werd ons niet verteld. Of
sommigen melige ogen zongen is niet helemaal zeker. Nou, een melige
toestand was het wel. Maar we waren zo weinig gewend.

De bewaarschool aan de Hoogstraat (rond 1907)
We hadden op de bewaarschool, meen ik, alleen 's morgens school.
Maar wat duurde die morgen lang als het regende; het spelen binnen
bood maar weinig mogelijkheden. Wat een verademing als bij goed
weer het speeluur sloeg! Daaraan was maar één bezwaar verbonden:
nodig of niet, we werden allemaal met ons broekje afgestroopt op de
kleine pleetjes gedrukt. Als het maar even lukte, ontliep ik de val door
de helpsters opgesteld. De hoofdjuffrouw was nooit in dit corvee
betrokken.
Wonderlijk is dat reukherinneringen zo sterk zijn en dat men ze zelfs
kan oproepen door aan het verleden te denken. Het meest overheersend
was in de gemengde geuren om de gebrilde zitjes de geur van creosoot.
Ook overigens gaf de bewaarschool met omgeving onze neuzen werk
genoeg: de heerlijke geuren van de schilderwerkplaats dichtbij; de
ammoniakreuk bij de paardestal van de notaris, die een tweespan had;
de lucht van koolteer als die pas aangebracht was onder tegen de
witgekalkte muren; en niet te vergeten de geuren van de kolossale
kastanjeboom in verschillende nuances van lente tot herfst. Wat die
kastanjeboom nog meer in petto had was niet weinig: de kleverige
knoppen, de bladhandjes, de feestelijke kaarsen, het vallende blad en de
vruchten. We stripten de bladeren en maakten brillen van de stelen; het
was ook een spelletje om ermee op elkaars hand te slaan als je de kans~
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kreeg, met de uitroep: 'Ik mag geen handje bloot zien!'. Van de kastanjes
maakten we pijpjes, en paardetomen, zó zwaar dat ze de bovenarmen
insnoerden.
Van de speeltuin herinner ik me alleen nog die hoge bakschommel, maar
daar moest ik niets van hebben: die ging me veel te hoog. En toen ik op
diezelfde speelplaats mee op het schoolportret moest en in de achterste
rij boven op een bank werd gezet, huilde ik tranen met tuiten, totdat ik
in de voorste rij op de grond werd gedrukt. Daar zit ik nog ...en de
doorstane vrezen zijn me nog aan te zien, op dat oude portret wel te
verstaan; de andere witte boordjes zijn op die bovenste rij te zien!
Bij het uitgaan van de school keek ik altijd schichtig naar het mannetje
dat de kinderen met de zoete naam Hemelt jen weer ophaalde. Als ze
wat laat gebracht werden en hij zijn krullekopje met petje om de hoek
van de deur stak, keek ik bezorgd naar de lucht; hij kon het laten
onweren! Want meermalen had ik hem de Buitensociëteit zien binnen-
gaan, waar hij blijkbaar manusje-van-alles was, en dan hoorde ik even
later de rollende donder ...veel later begreep ik dat daar een kegelbaan
was.
Aan de heen- en terugweg heb ik maar weinig herinneringen. Dat we
bij juffrouw Anna Vrijhof heel kleine, witte konijntjes mochten zien,
vonden we een grote gunst, die we zedig aanvaardden. We kwamen
nogal eens in die Kerkstraat dominee Buenk tegen en namen dan braaf
onze petjes af, mij noemde hij dan 'kleine P.P.'. Minder braaf en zedig
maakten we grimassen tegen de oude dametjes die in hun spionnetje de
stille straat afkeken. En ze heetten nog wel Vidal de Saint Germaine,
hoorden we later. "Ik geef je een boekje waar ik alles in schreef, van dat
wat jezelf in de jonkheid bedreef/" zongen we in de jaren twintig Anna
de Wijs- Mouton na.

Een lagere school tussen 1908 en 1914
Vóór mij ligt een prentbriefkaart die ik als relikwie bewaar! Die is op
12 augustus 1908 uit Rotterdam gestuurd "Aan mijn vriendje Piet
Poorter" door juffrouw W esselo met een postzegel van een cent.
Niet alleen hierom heeft zij een ereplaats in mijn hart. Zij heeft me de
overgang naar 'de grote school' tot een feest gemaakt door van haar
eerste rekenles een spelletje te maken! Met haar schortje achter uit haar
muts de hoofddracht der toenmalige dienstboden nabootsende, kwam
ze bij ons boodschappen doen. Lekker met water morsend mochten we
om beurten liters scheppen uit een grote teil.
Over water gesproken, wat een tegenstelling vormde zij met de man uit
de vijfde klas. Die petste een glas water in het gezicht van een in slaap
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School aan de Academiestraat
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gesukkelde vissersjongen. Hij had zelf maar eens 's morgens vroeg
garnalen moeten pellen, vóór hij naar school ging! Eens had ik alle
stokken van de letter 't' een dwarsstreep gegeven. Alsof het iets vrese-
lijks was, vroeg hij me waarom ik dit deed. "Dat doet mijn vader ook!"
verdedigde ik mij. "Dan doe je dat maar, als je zelf vader bent!"
snauwde hij. Toen ik zoveel jaren later vader werd, had ik hem een brief
moeten schrijven naar het Engelse voorschrift "Cross your t's en dot
your i's!", letterlijk en figuurlijk.
Meester Kliest in de vierde klas was juist zo aardig geweest. Kon ik de
verhalen maar terugvinden die hij ons voorlas: 'De Vogelkoning' en
'Grote Griet'. De vensterbanken in zijn klas stonden vol bloemen; er
waren ook potjes met rupsen en sluipwespen. Tegen het einde van de
middagpauze van twee uren lang, mochten we hem van huis halen, waar
we hem in de tuin bij een grote volière in zijn ligstoel vonden. Hij heeft
ons zelfs een Franse psalm geleerd: "J' aime man Dieu, car son puissant
secours ...". Hij is jong gestorven ...
Ook juffrouw Hoetink van de tweede klas was blijkbaar 'niet sterk'. In
het speelkwartier mochten we om beurten een pannetje versgekookte
melk van haar huis halen.
Twee andere herinneringen zijn me bijgebleven: dat ze mij de straf
kwijtschold voor te laat komen omdat ik iets uit de vorige les wist wat
de anderen vergeten waren en dat ze ons afgodsbeeldjes van het zen-
dingsveld liet zien. .
Uit de derde klas herinner ik me één zinnetje letterlijk: "Nu gaan we
delen met een staart!" W ehadden dat jaar zelfs een staartster gezien (de
komeet van Halley), maar delen met een staart, hoe dat mogelijk was
...Het nieuwtje was er gauw af en het werd tobben als die delingen niet
'uit' wilden komen.
De verhoging naar klas IV staat me het helderst voor ogen. Ouderavon-
den waren er niet, van rapporten weet ik evenmin. En zo brak het
spannende uur van de verhoging aan in een doodstille klas. Allemaal
zaten we, ook de kanslozen, met lei, griffelkoker en sponzedoos vóór
ons, mooier dan ooit met de armen over elkaar, toen de meester met
neuzige stem de namen afriep van hen die verhoogd werden en dat ging
van de besten af ...En dit jaar gingen we echt hogerop, naar boven! De
waterlanders kwamen me al in de ogen, toen ik, als één der laatsten, de
trap op mocht.

Rondom ons schoolgebouw aan de Academiestraat
Weinig scholen konden bogen op een zo historische omgeving als de
onze, met de locatie Academiestraatje! Daar stond ook het Linnaeus-
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torentje met het borstbeeld van de grote man, hoog daarin geplaatst,
met gaas beschermd! Maar ook Boerhaave en Staring zetten eens hun
voetstappen hier. En een tijdlang mochten we spelen in de eens ver-
maarde Hortus met de reuzeplataan, de ginkgo en de doodsbeenderen-
boom. Niet veel verder was de ruïne van de Waltoren, ik ruik nog de
bitterzoete geur van de gele wilde muurbloem die bovenop groeide. En
vlak daarbij stond het voormalige klooster met de St. Catharinakerk.
Van dit alles werd ons op school niets verteld. Toch kon onze belang-
stelling wel gewekt worden. Toen op de bitterkoude dag in 1913 die
kerk weer werd ingewijd, mocht ik thuis de snert haastig oplepelen om
de Bisschop van Utrecht door ons schoolstraatje te zien gaan en adem-
loos keken we toe, toen de luidklok gehesen werd. We lazen nog juist
daarop: " Heilige Catharina, wij maken aanspraak op het erfdeel onzer

vaderen tI. Later werd de kerk wéér verlaten en verloederde zij, tot zij
verleden jaar glansrijk werd gerestaureerd.

Het was wel een heel ander personage dan een bisschop, waarover we
ook eens druk praatten: het ging over een straatmuzikant. Onze boven-
meester Veenhof speelde namelijk viool en toen een vedelaar die daar-
mee de kost moest verdienen, hem kwam vragen of hij voor de klassen
mocht spelen, zag meester in hem een kunstbroeder-in-de-verdruk-
king. Hij mocht de volgende morgen komen; ons werd gevraagd een
paar centen of een stuiver mee te nemen.
In het vooruitzicht van een goede dag meende onze muzikant wel een
voorschot te kunnen nemen; hij ging die avond een kroeg binnen voor
een borrel. Op één been kun je echter niet lopen, maar toen hij het café
uitkwam, ging het op twee benen ook moeilijk en laat onze bovenmees-
ter daar nu net langs komen ...
Misschien had de laatste een slapeloze nacht, zoveel is zeker dat hij 's
morgens de klassen rondging om zijn ervaring te vertellen, iemand aan
drank helpen was de bedoeling niet, daarom moesten we ons geld maar
bij ons houden. Hoe hij de vedelaar wist te overreden alleen bij het
uitgaan van de school aan de voordeur te spelen, dat werd niet bekend.
Met wat sneller kloppende hartjes passeerden we de arme drommel en
maar een enkele durfde niet zomaar voorbij en gooide schuw zijn
centjes in of naast de hoed. De snoepwinkeltjes hadden een goede dag!
Minder opwinding maar toch wat afwisseling veroorzaakte soms een
koopman die met een kar vol speelgoed bij de school ging staan. Wie
vodden van huis haalde, kreeg een prul in de handen gedrukt. Wel
naargelang de meegebrachte spullen, maar ver beneden de waarde.
Dat een kinderhand gauw gevuld is, daarvan maakte ook de reclame
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gebruik. Zo verscheen er eens iemand met een kar met vlaggetjes, die
versjes uitdeelde. Zwaaiend met het bedrukte papieren lor, zongen we
argeloos de roem van een merk zeeppoeder. Kinderen en reclame voor
wasmiddelen ...er is niets nieuws onder de zon.

School en seizoen
Met het lied: "Daar komt de lieve lente..." brak een tijd van vernieuwde
geneugten aan. Samengepropte bosjes bloemen 'sierden' weer de ven-
sterbanken. En in onze sponzedozen werd opnieuw een bruine boon
gestopt, die in de vochtige warmte wel gedijde. Dagelijks volgden we
het zwellen en ontkiemen, maar de arme boon die geen voedsel kreeg,
werd letterlijk in de kiem gesmoord en stonk op het laatst de doos uit.
De eerste meikevers verschenen weer. Van mijnwerker tot vliegenier
bevorderd, ondernamen ze in de avondschemering hun proefvluchten
over de weiden en waren gemakkelijk te vangen. Overdag schudden we
ze uit het prille eikegroen. In beide gevallen gingen ze met dat jonge
blad in bus of doos, tot we ze met een draadje aan een poot lieten
vliegen, wat niemand ons verbood. Ook onder schooltijd werden de
'mulders' verkwanseld. In broekzakken en handen levendig geworden,
ontsnapten ze, vaak met opzet. Brommend vlogen ze rond en ploften
tegen de ruit onder grote hilariteit, niet van iedereen echter!

In de zomer, met maar drie weken vakantie, kon het benauwend warm
zijn in de volle lokalen, maar we kregen nooit vrij. Alle loomheid en
sloomheid viel van ons af, als we op weg naar huis de zomerse sproei-
wagen zagen gaan. We holden er achter met luidruchtig gejoel, wie een
zetj e kreeg kwam met een nat pak thuis. Schoolzwemmen was nog
onbekend. We zwommen 'op z'n hondjes' in de Zuiderzee op de plek
waar die tot ver uit de kust ondiep was.
Andere afwisseling bood de herfst. We zeilden met onze cape vóór de
wind door de nauwe stegen bij school of tornden er tegenop. We
maakten van alles van zaden en vruchten, peuzelden steelsgewijs beu-
kenootj es onder de bank, maar het summum waren de walnoten. In een
tuin dichtbij stond een noteboom. Ik denk dat de eigenaar overste
Delaet niet thuis was, toen vóór een middagschooltijd stenen en stok-
ken tegen takken en twijgen vlogen. Op school bleven onze euveldaden
niet verborgen: steler en heler hadden bruine vingers van herafpulken
der groene bolsters! De bovenmeester, in gram ontstoken, liet de
overgebleven noten inleveren en stuurde die met excuses aan de boom-
bezitter. Doch deze, zijn eigen jeugd indachtig, stuurde de buit terug:
de jongens mochten de noten wel houden. Maar bij het teruggeven
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noemden velen groter aantal dan hun toekwam en de noten waren
allang op vóór alle vingers gestreken waren. Toen veegde de boven-
meester alle noten van de banken en ...nam ze mee naar huis!

Als de winter met sneeuw kwam, bewees het fijne gaas vóór het
borstbeeld van Linnaeus in het torentje naast de school zijn bescher-
mende waarde!
Intussen waren haast alle petjes vervangen door ijsmutsen; één daarvan
zal ik nooit vergeten. Hij zat op de bol van een schoolvriendje, die in
de vroege schemering na de middagschool een werkelijk lumineus idee
kreeg. Hij had een doosje vol lucifers en hij had ontdekt dat je een net
aangestoken houtje kon doven door dat meteen in wollen weefsel te
steken. Nu moest ik alle lucifers één voor één afstrijken en in de muts
op zijn hoofd drukken, waar ze rechtop bleven staan. "Net een stekel-
varken!", zei hij .voldaan bij de laatste. Het resultaat was inderdaad
uitstekend!!!

Zand en spel in 't speelkwartier
Gespeeld werd er in de morgenpauze, maar gezongen ook! Bij het
touwtje-springen van de meisjes klonk de potpourri: "Eén plantona,
violetta, Franse kapitein van je fia-foei, jongens neem je kikkers mee,
neem ze mee naar huis toe, 'k heb maling aan de mensen enz. " Bij het

nog niet vergeten: "In Holland staat een huis.. tI. moest wel minstens
één jongen meedoen, want ...in't huis daar woont een heer! Het had
maar een droevig einde, evenals dat vers met een dramatische Engelse
achtergrond: "Maria zat in majesteit, majesteit, majesteit, Maria, waar-
om weent gij zo ...Omdat ik morgen sterven moet ...Daar komt de boze
Frederik aan ...Die zal mij morgen do-oden ..."
Het lied werd gezongen met een overgave dat je er koud van werd, met
alle herhalingen, terwijl het slachtoffer middenin zat met de handen
voor de ogen.
Een echt meisjesspel was het bikkelen, door Vondel reeds genoemd in
Uitvaert van mijn dochterke:
"Of onderhield met bickei en boncket
De kinderlijcke wet,
En rolde en greep op 't springhende elpenbeen
De beentjes van den steen ..."
Die beentjes waren de hielkootjes die je bij de slager kon krijgen.
Hillekootjes, noemden de meisjes ze. De meesten gebruikten de veel
kleinere tinnen uit de speelgoedwinkel. Na elke worp met de kootjes
werd met de stenen bikkel gestuiterd, liefst op een blauwe hardstenen
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stoep. Van belang was hoe de kootjes rolden: ze konden met de platte
kant of met holle kant terecht komen -elpenbeen kwam er niet aan te

pas!
Ook Vondels rinckelende hoep kenden wij: het houten wiel met hand-
vat, blikjes en bolletjes: de groten hadden de ijzeren hoepel, als het mooi
was met aangesmede staaf, waarmee we hem opjoegen dat ie op de
veld keien steigerde.
Als in alle tijden speelden we verstoppertje en vangertje, maar opeens
waren er weer de knikkers en tollen.
Echt voor jongens was het paardjespelen. Behalve tomen van touw, in
de herfst met aangeregen kastanjes, waren er de gepunnikte, van restjes
wol, die je breide op een klosje met vier spijkertjes. Naarmate je
vorderde kwam er een steeds langer, veelkleurig zacht koord onder het
garenklosje uit.
Eén speeltuig uit die tijd mag uniek genoemd worden, het was de
kakuilseling -Het woord is misschien afkomstig van kak-uit-schlinge
(strik).
Er moesten wel mandenmakers ter plaatse wezen. Van hen kregen we
de afgestroopte bast van de wilgentwijgen, als ze in het voorjaar blanke
manden maakten: in dat jaargetijde stonden de bossen een tijdlang in
sloten -het twiegt liet zich dan nog gemakkelijk schillen. We draaiden

School C met het hoofdP. van der Mey (1917)
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van de bast een ring met een stuk van een halve meter eraan, slingerden
het geval eerst rond en gooiden dan zo hoog mogelijk: "kakuilseling,
kakuilseling, van je één, twee, drie!" Na het schilseizoen hingen takken
en telefoondraden vol slordige slingers, vooral bij school.

Avondtekenschool aan de Academiestraat
Wat ouder dan de anderen in de eerste Mulo-klas, kon ik dat jaar ook
nog de Avondtekenschool bezoeken, ik meen twee of drie avonden per
week. Het gebouw was eertijds een deel van de vermaarde Academie
en het stond recht tegenover de voormalige Hortus Botanicus met het
Linnaeustorentje. Een klein bordes, met leuningen, voor de ingang
herinnerde aan de vroegere glorie. Door inwendige verbouwingen was
gaandeweg een labyrint ontstaan met gangen en ruimten op verschil-
lende niveaus.

Suizende gaslampen met groen-witte kapjes gaven in de wintertijd een
intieme sfeer, maar ook overigens heb ik alleen maar prettige herinne-
ringen. De vakken waren Lijntekenen, Handtekenen, Nederlandse Taal
en Wiskunde. Voor de hogere klassen stonden daarbij Vaktekenen,
Natuurkunde en Werktuigkunde op het program.
Vroegtij dig heb ik er leren omgaan met tekentafel en hoeklineaal, passer
en trekpen, vleugel en doezel, houtskool en crayon, pastel, Oostindi-
sche inkt en waterverf. Bij toepassing van de laatste mochten vooral
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geen 'aanzetten' ontstaan en kleurkrijt moest door arceren egaal wor-
den aangebracht.
Het woord Handtekenen spreekt voor zichzelf. Het Lijntekenen ging
in bouwkundige richting: we tekenden houtverbindingen, constructies
en projecties. Consoles en kapitelen werden door evenwijdige lijnen
van verschillende diktes en zware slagschaduwen weergegeven.
Voor Wiskunde en Nederlands hadden we onderwijsmensen Kok en
Van der Mei. Onvergetelijk zoals de taalman het laatste uur voor een
vakantie vertellen kon! Ik zie hem nog voor me staan met een zwarte
krullebol en een rond blozend gezicht met ogen vol gemoedelijkheid,
maar die ook driftig konden vonken. Als hij, al vertellende, op dreef
kwam, wreef hij eens in zijn handen en werkte toe naar een climax. Zo
had hij eens een luchtballon helpen oplaten door ook een touw in
handen te krijgen ...Hij behoorde zeker tot de vasthoudende gemeente,
want toen iedereen op bevel los liet, was hij te laat en bengelde aan het
touw mee de lucht in ...Men kon hem moeilijk een verstekeling noemen
en de ballonvaarder kreeg hem spoedig in de gaten en boog zich even
later met een mes over de rand ...Ademloos vernamen we hoe het touw
werd doorgesneden en hoe hij in alle staten viel... En dan kwam de
anticlimax: "... toen werd ik wakker ..." De hele klas slaakte een zucht
van opluchting!!

Aan het einde van het cursusjaar was er grote bedrijvigheid om alles in
de puntjes af te werken voor de tentoonstelling van de gemaakte
werkstukken, die in alle lokalen en gangen kwamen te hangen. Dan
vond de uitreiking plaats van de getuigschriften, voor alle klassen,
keurig gecalligrafeerd met kleurige rand en originele handtekeningen
van Burgemeester, Secretaris en Directeur onder de datum: 30 augustus
1916. -Ik heb nooit meer zulke fraaie handtekeningen bij elkaar gezien!

De Franse school aan het Kerkplein
Gelukkig behoren de namen 'Lagere School' en 'Hogere.Burgerschool'
met die malle trappen van vergelijking en standaanduiding tot het
verleden, nou ja, bijna. De benaming 'Franse School' is geheel verdwe-
nen.
In drieërlei opzicht onderscheidde de laatste zich van de andere scholen:
hij had veel kleinere klassen, ze deed haar naam eer aan door vanaf de
vijfde klas Frans te geven, het hele leerplan was veel uitgebreider. Dat
scheelde zóveel dat ik na het doorlopen van een andere school niet eens
aan een examentje voor de zesde klas voldeed en in de vijfde van de
Franse School geplaatst werd. Ik kreeg nu ook voor het eerSt gymnas-
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De Franse School te Harderwijk

tiek. Het onderwijs vormde één geheel met de bovenbouw: na de zesde
klas nummerde het gewoon door met klas VII, VII enzovoorts, de
zogenaamde 'kop klassen' voor Mulo, en de leiding van het geheel was
in één hand.
'Dóórleren' was in die tijd een uitzondering en zo was er ter plaatse
weinig andere keus. Naast het 'Voortgezet Onderwijs' en de 'Teken-
school', beide des avonds, was er alleen deze Openbare Mulo en de
onderwijzersopleiding via de 'Rijksnormaallessen', waarover later
meer. Voor een stadje van zeven duizend inwoners was dit in zoverre
onvoldoende, dat een klein groepje per trein naar de HBS in Amers-
foort ging.
Van de vijfde klas der Franse School weet ik weinig van belang. In de
zesde klas deed ik een nare ervaring op: ik maakte kennis met het begrip
'geen orde hebben'!
Toch had juffrouw V. een prettig voorkomen en gaf zij goed les, maar
de slechte verhouding tussen haar en het Hoofd moet haar onzeker
gemaakt hebben. Misschien heeft haar mank been daartoe bijgedragen:
haar trippende gang bezorgde haar een bijnaam; kinderen zijn vaak
onbarmhartig. Het navrante was dat het hoofd de heer Landheer, voor
wie we toch bang waren, ieder ogenblik beslissend had kunnen ingrij-
pen. Maar als er werkelijk tumult was, keek hij lachend door het
deurruitje ...
In de kop klassen had elk zoveel mogelijk zijn eigen klas, alleen bij de
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vreemde talen en wiskunde werd gewisseld. Het Hoofd gaf Duits en
hoe! Nog ken ik het rijtje der zwakke verbuiging en de versjes: 11 Gefro-
ren bat es heuer, doch gar kein festes Eis 11 ...en 11 Der Lenz ist angekom-

men, habt ihr es nichtvernommen ...".
Hij kon wel aardig wezen, maar als je je wat ontspannen gedroeg, keek
hij je met een biologerende blik aan die je deed huiveren.
Aan beide heren, en dat wàren zij, van de klassen VII en VIII bewaar
ik dankbare herinneringen. Over de onderwijzer, niemand sprak bij het
Mulo over leraren, uit VII later nog iets. De man met Frans M.O., de
heer Hooghwinkel, had de gewoonte om naar het Frans een leerling
met CU' aan te spreken als hij verontwaardigd was. Hoe klein de klassen
waren, blijkt uit twee klassefoto's van VII en VIII: er staan resp. 11 en
12 leerlingen op.

De Rijksnormaallessen
Toen het verlangen opkwam om onderwij zer te worden, kon ik uit VIII
in de tweede klas der RijksnorrnaaIlessen komen. Het gebouw bleef
hetzelfde, het onderwijs was
in de middagpauze en de G. Hooghwinkel, leraar Frans op de MULO
avonduren, ook 's woensdag-

middags.
De gebruikelijke vooroplei-
ding tot die lessen werd ge-
vormd door de 'Voorberei-
dende Klassen', dagonderwijs,
aan twee groepjes in één lo-
kaal, van één leraar. De Rijks-
norrnaailessen hadden vier
leerjaren. Frans en Wiskunde
werden wel gegeven, maar wa-
ren geen examenvakken. Het
examen voor de 'Vrije en Or-
deoefeningen der Gymnas-
tiek' werd vanuit de derde klas
al gedaan; voor de akte Lager
Onderwijs was de minimum
leeftijd van achttien jaar ver-
eIst.

Een foto van de vier klassen
samen laat slechts 21 leerlin-
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MULO-klas 1917. Zittend van links naar rechts: Beernink, Stormbroek, Hazelenbag,
Kamphuis, Swart. Staande: Rengers, Saager, Scheffel, Navis, Vermeer, Wal/et, Baars(el)?,
Zwikken, de latere dichter Jac. van Hattem.

gen zien, mogelijk waren enkelen absent. De lessen werden verzorgd
door tien leraren.
Met respect en dankbaarheid denk ik aan het team terug -met één
uitzondering. Ook hij was wel een type de tekenstift waardig: kaal
hoofd, lange grijze baard en eigenaardig strak kijkende ogen, die hem
een bijnaam bezorgden. Kauwend op kalmoes, warvan zijn revers de
sporen droegen, gaf hij hoofdzakelijk les door het lesboek voor te lezen.
Als de zomerwind door de open ramen blies, sloeg wel eens een blaadje
extra om ...Gelukkig ging hij gauw met pensioen.

Een markante figuur was onze zang- en muziekleraar Bronsveld! Als
hij met zijn schalkse ogen over zijn lorgnet keek, ontging hem niets
terwijl hij op zijn geliefde klarinet speelde. Hij dweepte met de muziek-
boekjes van Worp, leerde ons pedect maatlezen en met de vier klassen
samen zongen we veelstemmig alles uit" Kun je nog zingen, zing dan
mee!" Hij leerde ons ook liedjes als: "Ik had er mijn liefje naar huis toe
gebracht ..." Dat wil er wel in, als je zeventien, achttien bent! Verdien-
stelijk lid van de Harmonie, stevende hij met stevige stap, de borst
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vooruit, naar de repetities, grijze bolhoed of flambard op, 's winters in
een jas met schoudercape, een rijzige figuur.
Onze leraar natuurkunde en biologie Dalhuysen vormde zijn tegen-
pool. Klein en tenger, ijzeren brilletje op, stereotiep met één arm over
het kachelscherm, als hij niet schreef of proeven deed, gaf hij les met
een onvermoed zware stem. Hij wist enorm veel en kon veel overbren-
gen ook. Ik herinner me nog de planten die hij ons leerde kennen. Als
medewerker van het K.N.M.I. bracht hij 's avonds met chronometri-
sche regelmaat zijn verslagen op de post.
Ook onze tekenleraar Vermeer vond in de onderwijzersopleiding com-
pensatie voor het werken aan een lagere school, waarvoor hij met de
akten tekenen en wiskunde eigenlijk te knap was. Maar de kansen om
promotie te maken waren klein. Na zoveel jaren heb ik nog de schriften
met perspectieven en projecties van zijn lessen. Hij leerde je punctueel
werken, maar hoe goed het ook was, hij gaf nooit meer dan 81/2.

Laat ik van de anderen alleen nog de eerder genoemde directeur Van
der Mey kenschetsen, mijn oud Mulo-onderwijzer uit VII. Toch al niet
zo jong meer, had hij een blozend gelaat, met snor en sik; hij droeg een
gouden bril. Onberispelijk gepoetste schoenen kwamen onder een
blauw cheviot kostuum uit, waarvan hij elk pluisje afnipte. of hij nu
Frans of Wiskunde gaf, hij betoogde met gebaren of hij een draad door
een naald stak. Hij wekte belangstelling en ambitie; hij heeft mij geleerd
hoe je moet leren. Hij is diep in de tachtig geworden. Als oud-leerling
heb ik bij zijn crematie woorden van dank gesproken.

Vrije en Orde-oefeningen in 1919
Al vóór de jaren twintig hadden we in ons stadje een gymnastiekver-
eniging, die de fiere naam 'Sport staalt Spieren' droeg. Ik vond het een
hele belevenis daarvan adspirantlid te mogen worden; de sterke lucht
van mijn eerste gymschoenen kan ik nog in mijn gedachten ruiken:
caoutchouc. Op de Lagere Scholen was gymnastiek nog facultatief, niet
alle scholen hadden een gymzaal; het leerplan was beperkt tot de zgn.
Vrije en Orde-oefeningen, beslist zonder werktuigen, alleen met oefen-
stokken, touwen en ballen. Om het vak te mogen geven was een echte
akte vereist, later met de letter 'j' aangeduid, smadelijk 'huppelakte'
genoemd. Op onze Rijksnormaallessen werden we daarvoor zo opge-
leid, dat we in de derde klas examen mochten doen, klas IV was
daardoor minder belast en bij zakken kon je het een jaar later overdoen.
Ook hier was de praktijk de beste leermeester: als kwekeling konden
wij ons voor de klas bekwamen; 'Akte van Bekwaamheid' staat er
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tweemaal op het document dat nu voor mij ligt, gedateerd 14 oktober
1919.
De zogenaamde Zweedse gymnastiek was nog in opkomst, bij ons ging
alles houterig, met korte rukken, en de hoeken van de zaal moesten als
echte rechte hoeken gemarkeerd worden. Een onmisbaar element
vormde het ritmisch stampen voor de klas met een oefenstok, waarmee
alle bewegingen werden begeleid, alles 'volgens het boekje' (het boek
van Van der Boom). Thuis werden de praktijklessen duchtig voorbe-
reid: de stampende stok en de commando's op onze zolder waren door
het hele huis te horen!
Voor het examen werden we alom negen uur' s ochtends op een school
in Amsterdam verwacht. Dat betekende dat we in die tijd al de dag
tevoren op reis moesten. We konden het aanbevolen adres niet vinden
en kwamen met ons tweeën terecht hoog in een hotelletje op de
Nieuwendijk. Als naïeve plattelanders vroegen we ons te wekken als er
brand uitbrak! We sliepen niettemin zo vast dat we pas de volgende
morgen ontdekten dat we onder de muggebeten zaten: het raampje dat
we opengezet hadden, bleek boven een steegje met een vieze goot uit
te komen.
Keurig stond de klas in de school op de Rozengracht opgesteld, toen
ik op mijn beurt uit drie briefjes met lesopdrachten, die omgekeerd op
een tafeltje-lagen, er één mocht pakken. De klas, misschien wel in het

De leerlingen van de Rijksnormaallessen in 1921



Historischjaarboek Harderwijk 1991 .21

vooruitzicht van een reep 'Kwatta', werkte voorbeeldig mee en na een
theoretisch examentje kreeg ik het begeerde papier uitgereikt. Ook nlijn
medekandidaat slaagde en na verzending van het gebruikelijke telegram
naar huis, aanvaardden we de terugreis.
Die metgezel was Jaap van Hattum. Weinig konden we toen vermoeden
dat hij tot zijn pensioen als onderwijzer en lang daarna in Amsterdam
zou wonen en werken. En dat hij als schrijver en dichter vermeld zou
worden in de Atlas der Nederlandse Letterkunde 1979. Tussen mijn
boeken staat zijn bundeltje 'De Veertjes niet meegerekend'. Wat mij
betreft: ik vind juist de veertjes het mooist!

Voor het eerst een eigen klas
De voormalige hQofdonderwijzerswoning staat er nog: de school er-
naast, waar ik mijn loopbaan begon, is allang afgebroken. Maar in
herinnering stap ik zo naar binnen...
In de gang zie ik nog al die klompjes op rijen, veel meer dan het twaalftal
van de anecdote "éen paar klompjes, twee paar klompjes enz. ". U weet
misschien dat het vermiste twaalfde paar met de bezitter in bed lag. Hier
staan klompjes van bijna alle kinderen van onze driemansschool: mi-
niatuur boertjes en boerinnetjes in optima forma. De jongens dragen
lange broeken van even stugge stof als de vestjes, waaruit boezeroen-
mouwtjes steken, en dat is allemaal zwart. De meisjes dragen, zoals ze
mij vertellen kuilder en apebuis, met strak gekruiste borstdoeken,
kleurig als ze niet in de rouw zijn, en een kennelijk groot aantal rokken,
hééllang en om de middeltjes ingesnoerd. Het schilderachtige mutsje
met een gekrulde veer voorlangs, ook al zwart, wordt de hele dag
opgehouden, ook 's zomers.
Van de lokalen herinner ik mij de grote kolomkachels, de hoge, in
vakken verdeelde ramen en de uitgesleten vloer, waarin de harde noes-
ten bobbels zijn geworden. Die slijtage is niet van de kousevoeten, die
alleen veel pluizen achterlaten, maar van het jarenlange wekelijkse
schrobben.

Wat een stilte zonder geschuifel van schoenen! Nochtans kon een zoet
knaapje uit de derde eens onhoorbaar achter mij sluipen de hele klas
door, alleen verraden door de blikken van zijn klasgenoot jes. Toen ik
mij plots omkeerde, rende hij naar zijn plaats en probeerde met hoog-
rode kleur te kijken of er niets gebeurd was. Het laatste deed ik ook,
met binnenpret! Wellicht droeg de omstandigheid dat hij een hoog
rugje had ertoe bij die enkele minuten nooit te vergeten ...
Het waren alleraardigste kinderen. Hoe dom dat ik me eens opwond,
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omdat ze "Waar de blanke top der duinen" telkens weer zongen op de
wijs van" V er in 't zuiden ligt mijn Spanje", bij mijn voorganger geleerd.
Waarom zochten we het toch zo onvoorstelbaar ver: bij de Noordzee
en Ebro's strand?
Omdat de kinderen uit wijde omtrek kwamen, hadden ~e toen al de
vijfdaagse schoolweek. In de speelkwartieren, , s morgens en ' s middags,

kregen we koffie en thee bij de bovenmeester thuis. De kinderen bleven
bijna allemaal over en de middagschool begon weer vroeg. We keken
na de boterham de leien na en ook na de middagschooltijd. In de
middelklassen werd maar éénmaal per week in schriften geschreven. De
fouten van de leien werden zoveel mogelijk besproken en dan ...spons
erover.
Hoe graag zou ik met een schone lei dáár weer beginnen zoals het er
toen uitzag: er is zoveel verknoeid! Alleen het stationnetje is weinig
veranderd. Er staat nu een gedicht op van mijn latere collega op een
Haagse school, Achterberg:

" Hulshorst, als vergeten ijzer

is uw naam binnen de dennen"

(Dit verhaal werd eerder geplaatst in het schoolblad De Vacature)

)
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Eet- en drinkgewoonten
rond 1925

door de Werkgroep Recente Historie

"Als jong meisje ben ik opgegroeid in Harderwijk. Wij woonden op de
hoek Grote Haaverstraat/Luttekepoortstraat. Tegenwoordig bevindt
zich daar Visser's Zaden. Het was een heel groot huis met een tuin, die
doorliep tot aan de Bleekgracht", vertelt mevrouw W .S. van Dam-Van
Aken, met wie enkele leden van de werkgroep in 1988 een interview
hadden.
Haar vader was Reier van Aken. Hij was schilder, net als zijn broer
Evert, die in de Academiestraat woonde. "Thuis waren we met drie
jongens en vier meisjes. De jongens moesten allen schilder worden.
Toen mijn broer Reier uit militaire dienst kwam, emigreerde hij naar
Amerika. Hij wilde geen schilder worden. Grappig was dat hij op de
eerste foto's, die we van hem ontvingen, als schilder stond.
Ik ben getrouwd met W.E. van Dam uit Putten. Zijn ouders hadden
daar een hotel, café De Heerd, met nog een stalhouderij ensleperij. Mijn
man leerde toen autorijden bij garagebedrijf Van Maanen in Harder-
wijk. Zijn moeder kocht een auto voor hem, waarmee hij een taxibedrijf

begon.
De eetgewoonten van toen waren heel anders dan nu. Mijn moeder
bakte zelf geen brood. Onze bakker woonde vlakbij in de Luneke-
poortstraat. Zijn zoon Piet bracht dagelijks het brood. Hij kon gewoon
binnenlopen, want de deuren zaten niet op de knip. Per dag aten we
driemaal, éénmaal warm en tweemaal brood. We aten witbrood en
vooral roggebrood. Dikwijls kocht mijn moeder 's morgens vroeg
garnalen van de vissersvrouwen. We kregen dan bij het ontbijt warme
garnalen, die we zelf moesten pellen.
De warme maaltijd bestond uit aardappelen, groente en vlees of vis.
Voor een paar centen had je een emmer vol schol. Wij aten meestal bot,
iets duurder maar veel lekkerder. De groente en de aadappelen kwamen
uit onze eigen tuin. In die tuin stonden ook een appel-, een pere-, een
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kerse- en een moerbeiboom. Als we
naar school gingen, kregen we soms
een witte zak vol appels of peren mee,
die we mochten uitdelen. De kersen
en de moerbeien werden op brande-

wijn gezet.
Zuurkool werd ook thuis ingemaakt,
net als bonen en snijbonen. We ver-
kochten nooit wat uit de tuin. We
gebruikten alles zelf, want we hadden
een groot gezm.
Melk kochten wij bij Bunschoten in
de Grote Haverstraat. Zijn dochter
kwam met een grote emmer melk
langs, waarvan enige maten melk ge-
kocht werd. Soms haalde moeder 's Mevr. H. van Aken-van der Vegt

d 1. Z k k (geb. 1853) zittend temidden van haar vier
avon s een paar lter extra. e 00 te d h' ( f ) IA/' fh f . S h.d 1 kk .,', oc Iers: v. .n.r. ..1 e mina op la,

aar een e er pannetje rlest van. Reyntje, Hendrika en Hendrika Johanna.
Dikke rijst vonden we allemaal erg
lekker. Van yoghurt en havermout hadden we nog nooit gehoord. We
hadden zelf kippen, die voor de nodige eieren zorgden. De oude kippen
zullen we wel opgegeten hebben. Zo af en toe aten we spekpannekoe-
ken met stroop.
In mijn jeugd gingen veel mannen als koloniaal naar Indië. Deze
kolonialen verteerden hun handgeld in onder andere het café Koster bij
de Bruggepoort. Wij waren als kinderen als de dood voor zo'n stel
dronkelappen. '

Op de hoek van de Schoenmakerstraat/Wolleweverstraat was het café
van Naatje Bons. In dat café gingen een heleboelwerkmensen koffie-
drinken. De ene keer kwamen ze snel thuis, de andere keer als het
gezellig was vertoefden ze daar langer.
Als mijn vader gedronken had dan kreeg hij teveel praatjes. Hij zei dan:
'Ik zal dat zaakje wel eens bekokstoven'. Hij kreeg daardoor de bijnaam
'de bekokstover'.
Snoepen deden we niet veel. Op verjaardagen kregen we geen gebak.
Wèl zette mijn moeder een pot chocola. Ik krijg hier, in Sonnevanck,
meer gebakjes dan ik in mijn hele leven gehad heb.
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door H ennie Hop

Eeuwenlang is in Hierden de klederdracht in zwang geweest. Momen-
teel zijn er echter nog maar om en nabij de veertig vrouwen die de dracht
trouw zijn gebleven.
De mannen hebben het allang af laten weten. Eén van de laatste was
wijlen ouderling Wouter Kleermaker. Hij droeg tot zijn dood het zwart
satijnzijden hemd met gouden knopen.

De 

streekdracht was vóór 1900, van Hierden tot Oldebroek, bijna
gelijk. Aan kleine verschillen kon men
zien, waar iemand vandaan kwam.
Na de Tweede Wereldoorlog is het snel
bergafwaarts gegaan: De oorspronkelij-
ke dracht werd door de wat modernere
lange muts met gouden of zilveren bel-
len vervangen. Deze lange muts met
toebehoren kwam van het Kamperei-
land en werd stapsgewijs door het ene
na het andere dorp overgenomen.
Daarnaast zijn er toen velen overgegaan
naar de zogenaamde (burgerdracht'.
Men hoorde in die tijd bijna wekelijks
het gezegde: "Hei je et al ezien,jannetje
heet Gek et burgergrei an".
Desalniettemin zijn er ook nu nog en-
kele vrouwen die de eeuwenlange
dracht trouw gebleven zijn.

De schrijfster als kind
Vrouwen dracht
De historische kleding heeft de laatste
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Boven: Hierdense binnenkamer

Onder: Schoolfoto, het meisje rechtsboven is in de rouw
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tweehonderd jaar niet zoveel

veranderingen ondergaan. Op
oude schilderijen en foto's ziet
men vaak een soort jak afge-
beeld dat ook nu nog door en-
kele Hierdense vrouwen tij-
dens de kerkgang wordt

gedragen.
Laat ik maar beginnen met u
wat te vertellen over de kerk-
dracht. De kleding waarmee
men ter kerke ging was over-
wegend zwart en deed statig
aan. Rok, jak en schort waren
van eersteklas kwaliteit wollen
stof, het zogenaamde Tibêt
(spreek uit te-bee). Onder de
bovenrok werden in de winter
eerst een rood- en daar over-
heen een blauw baajen rok ge- Hierdens echtpaar
dragen (vandaar die brede
heupen). De onderkant en de beide intassen (soort splitten-kras gaten)
werden mct geel stootkoord afgezet, dit om slijtage tegen te gaan.
Tevens droeg men onder de zwarte rok een opzak, waar men de knip,
de eau de cologne en de pepermunt in had.
Onder het jak werd, al naar gelang men in of uit de rouw was, een
zwarte, blauwe of rode halsdoek gedragen. Tijdens hoogtijdagen, trou-
wen of dopen, droeg men prachtige zuiver zijden doeken. Vaak
droeg men stukjesschorten. Deze schort had aan de bovenkant een rand
van gekleurde stof, meestal aan de ene zijde blauwen aan de andere
zijde rood geruit of gebloemd. Dit was heel praktisch, want bij lichte
rouw kon men het schort gewoon omdraaien.
Op het hoofd droeg de vrouw een witte muts met een rand van echte
kant en daaronder een bonte ondermuts. De rouwmuts was heel sober
zonder kant.
Het zilveren oorijzer met de gouden krullen werd naar de kerk onder
de bovenmuts gedragen. Door de week en ook 's zondagsavofids droeg
men de tipmuts en dan werd het oorijzer over de muts gedragen.
Op de schoenen droeg men vroeger grote zilveren gespen. Naar de kerk
daarbij nog een groot kerkboek met zilveren krappen. Zo had deze
dracht in haar eenvoud toch iets voornaams.
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Kinderdracht
boven: jongetje in rokken
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Als ik zondags mevrouw Smienk als één van de laatsten in ons dorp,
die de oude dracht trouw is gebleven, zo naar de kerk zie lopen, vervult
mij dat met weemoed.

Mannendracht
De mannen, ik zei het al, gaan allang niet meer gekleed in de traditionele
kledij. Zondags droeg de man het zwart lakens pak. Laken was een heel
sterke wollen stof die door een bepaald proces 'gevold' werd, dus stevig

gemaakt.
Dat vollen of vullen was een oud beroep, dat in Harderwijk op de
Vuldersbrink werd uitgeoefend. Dat verklaart ook dat de Wollewever-
straat in de buurt van de Vuldersbrink lag. Het lakense pak ging meestal
een leven lang mee. Het werd aangeschaft als men belijdenis deed (dus
lid werd van de kerk), of trouwde.
Mijn vader was er trots op dat hij op z'n zestigste verjaardag zijn
trouwpak nog aan kon. Bovendien was het nog lang niet versleten.
Bij dat pak hoorde een zwart zijden hemd met plooitjes in de mouwen
met daarbij een befje in de vorm van een slab, bewerkt met zwart
fluwelen rosetjes en een strikje onder de hals. Daarop werden gouden
knopen gèdragen.

In Nunspeet droeg men daarbij nog een
mooi zijden doekje, het zogenaamde
knupdoekje. Knuppen is dialect voor
knopen of strikken.
Op het hoofd droeg de man een klein
petje met zijden klep. Dit petje noemde
men in Hierden een spurrienapje (spur-
rie was een oud gewas dat gebruikt werd
voor veevoer). Soms zaten er twee bal-
letjes aan, vandaar dat men in Nunspeet
sprak over het klootjespetje. Dat is niet
onfatsoenlijk, want kloot is een oud
woord voor bal, denk aan het oude
woord aardkloot.
's Winters droeg men hierbij een zoge-
naamde polletoo.
De broek was vroeger een klepbroek
want van een ritssluiting had men nog
geen weet. Die klep zat aan de voorkant
en werd ook wel gekscherend 'het pre-

senteerblad'genoemd.
Meisjes
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Nog een schoolklas

Ook droeg de man vroeger een jasje, wat men het hemdrok noemde.
Hieraan zaten twee rijen zilveren knopen. Hieronder droeg hij nog een
vest met zilveren horloge.
De daagse kleding was heel eenvoudig. De man droeg vaak een lever-
tiense- of manchester broek met blauw of gestreept katoenen boeze-
roen (soort blouse) met daarbij tripklompen. Dat waren klompen met
een leertje over de wreef. Trippen is een oud woord voor klompen. In
Hulshorst is nog de camping met de historische naam 'De Trippema-
ker', wat klompenmaker betekent.

Kinderdracht
De kinderdracht is al lang verdwenen. Zelf heb ik het gedragen tot mijn
elfde jaar, dat was tot 1947. Toen was het al bijna afgelopen. De eerste
keer dat je als kind in kostuum ging was tijdens de doop. De laatste, die
gedoopt is in Hierden in die oude doopdracht, was mijn jongste broer
in 1955. Mijn moeder hield van traditie. Mijn broer was de laatste van
ons gezin. Aangezien wij allemaal op de traditionele wijze gedoopt
waren, wilde mijn moeder hiervan niet afwijken. Omdat ik de oudste
was, mocht ik hem in de kerk brengen.
Ik herinner me nog goed dat er een geroezemoes in de kerk opsteeg,
toen de mensen deze dopeling binnen zagen komen in de kleding,
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waarin honderden Hierdenaren in het verleden gedoopt waren. Het
staat nog in mijn geheugen gegrift. Waarschijnlijk had ik ook toen al
een voorliefde voor alles wat aan het verleden doet denken.
De doop kleding was tevens uitgaansdracht voor het kleintj e. Alleen het
doopmutsje werd dan vervangen door de kepse en vanaf ongeveer een
jaar droeg het meisje de poe te. Dit was een mutsje met aan de voorkant
een struisveer en aan de achterkant een versiering van franje met daarop
een zilveren gesp.
Jongens en meisjes waren tot aan ongeveer het vierde levensjaar eender
gekleed. Ook de jongetjes droegen rokken. Men kon ze onderscheiden
aan de muts. Zij droegen de zogenaamde klapmuts. Pas als het kereltje
zindelijk was kreeg hij de broek aan.
De klederdracht was daarna bijna gelijk aan die van de volwassenen.
Alleen het hooddeksel was bij de meisjes anders. De meisjes droegen
de tipmutsdracht, alleen zonder tipmuts maar met de poete. Deze
uitgangsdracht bestond uit de diverse rokken met schort met daarboven
de kraplap, een soort hesje waarover met allerlei soorten en kleuren
doeken droeg. De doeken waren op een speciale manier 'gestoken'
(gevouwen) met daaronder altijd een witte doek, welke alleen aan de
achterzijde zichtbaar was. Onder de krap lap droeg men een soort jakje

met mouwen, wat men het hemdrokslief
noemde.
Werd het meisje zestien jaar, dan werd
ook voor haar de speciale kerkdracht
aangeschaft met het daarbij behorende
oorijzer, waarin meestal de datum werd
gegraveerd, waarop het meisje de muts

op kreeg.
De jongens waren al vanaf hun vierde
jaar gekleed als de volwassen mannen,
echter zonder befje met gouden kno-

pen.

Hiermee hoop ik een tipje van de sluier
te hebben opgelicht, die er al over de
klederdracht ligt, want ik vrees dat het
over twintig j aar allemaal historie is. We
staan er niet altijd bij stil, echter met het
verdwijnen van alles wat een dorp zo
karakteristiek maakt, verarmen we.
Hierbi i denk ik automatisch aan het dia-Poete
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Kar

lect en de oude gebruiken. Dit alles raakt in de vergetelheid.
Wat was er vroeger veel variatie, elk dorp had zijn eigen taal en
gewoonten. Ook de klederdracht week in het ene dorp altijd iets af van
het andere dorp. Zo kon men zien en horen waar iemand vandaan
kwam. Daarom hoop ik, dat er met deze bijdrage aan het Jaarboek toch
wat van bewaard blijft.
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De neergang van een
domineeszoon

door J. Duinkerken

Genealogen die zich niet willen beperken tot de dragers van hun
familienaam, kunnen de gegevens van hun verschillende voorouders het
beste ordenen in een kwartierstaat.
In zo'n kwartierstaat met een grote verscheidenheid aan families stuit
men nogal eens opmerkelijke zaken, vooral als men de moeite neemt
de personen 'aan te kleden', dus naast de kale geboorte -en begraafdata
ook andere gegevens over de personen in de archieven gaat opzoeken.
Daarvoor moet men naast de Doop-, Trouw-, en Begraafboeken ook
andere archieven in de archiefbewaarplaatsen raadplegen, zoals bij-
voorbeeld de oude rechterlijke, de notariële en de gemeente-archieven.

Ook Harderwijkse kwartierstaten bezitten hun eigenaardigheden, bij-
voorbeeld de 'De kwartieren Bruinink- Vierhout', samengesteld door
W. Bruinink. Tot en met de negende generatie (in de achttiende eeuw)
zijn de kwartiernummers goed gevuld en zijn er maar weinig gaten. Dan
stoppen de meeste 'echt' Harderwijkse geslachten bij gebrek aan gege-
vens. Voor één voorouderlijn geldt dat echter niet. In de elfde generatie
duiken plotseling patricische en adellijke geslachten uit Harderwijk en
de Veluwe op, zoals de families Schrassert, Witten, Van Hoeclum, Toe
Boecop, Bentinck en Van Wijnbergen.
Met enkele Antwerpse geslachten worden kwartieren tot in de vijftien-
de generatie gevuld. Enkele families blijken nog verder terug te gaan,
maar worden door Bruinink niet verder uitgewerkt. De verwantschap
met deze oude families blijkt te ontstaan bij de kwartieren 162/163:
Frederik van Luyk, begraven te Harderwijk op 28-12-1803~dle 19-10-
1742 gehuwd was met Maria Hester Plancius (gedoopt.te Harderwijk
op 21-12-1717 en begraven aldaar 3-7-1758). Maria Hester Plancius is
een dochter van Frederik Plancius(nr. 326) en Sophia Cornelisse (nr.

327).
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Frederik Plancius blijkt de schakel naar de regeringsgeslachten van
Harderwijk te zijn. Deze Frederik Plancius en zijn ouders, Petrus
Plancius en Mechteld Schrassert, nader bekijken aan de wil ik in dit
artikel nader belichten aan de hand van enkele processen, waarvan de
stukken in het Rechterlijklijk Archief van Harderwijk bewaard zijn

gebleven.

Petrus Plancius
Petrus Plancius stamde uit een bekend geslacht van predikanten en
cartografen. Zijn vader was Ds. Isac Plancius. Petrus werd op 27
november 1626 te Gouda geboren en daar twee dagen later gedoopt.
In 1640 ging hij in Leiden studeren. Acht jaar later werd hij predikant
te Leiderdorp. In 1659 kwam hij naar Harderwijk. Hij was gehuwd met
Johanna Bavelaar. Na haar overlijden hertrouwde hij in 1667 met
Mechteld Schrassert. Tijdens de bezetting door de Fransen van 1672 tot
1674 werd zijn huis verbrand. Ds. Petrus Plancius overleed te Harder-
wijk op 29 december 1678 na een ziekte van ongeveer drie maanden.
Hij werd op 7 januari 1679 in de kerk begraven.
Mechteld Schrassert was de dochter uit een bekend Nijkerks-Harder-
wijks regentengeslacht. Sinds 1597 waren tal van secretarissen en sche-
penen uit deze familie afkomstig.
Haar vader Johan Schrassert had te Leiden gestudeerd. Daarna werd hij
richter in het ampt Nijbroek. Op 25 januari 1650 werd hij tot schepen
van Harderwijk gekozen. Dit ambt bekleedde hij tot zijn overlijden in
1668. Daarnaast was hij rentmeester van de Gelderse Hogeschool.
Tijdens zijn negentienjarig magistraatschap vervulde hij tal van com-
missies, waaronder die naar de Staten-Generaal en de Raad van State.
Haar moeder, Geertruida Witten, kwam uit een adellijk geslacht, waar-
van verschillende leden schepen van Harderwijk waren.
Mechteld Schrassert liet haar oog vallen op de weduwnaar ds. Plancius.
Haar familie was echter tegen een huwelijk. Vermoedelijk vonden zij
een predikant geen geschikte partij. Mechtelds zusters trouwden met
burgemeesters van Harderwijk en Hattem. Eén van haar broers werd
stadssecretaris van Harderwijk.
Mechteld zette echter door. Zij huurde een koets om naar Arnhem te
vertrekken en toestemming aan het Hof van Gelderland te vragen.
Petrus Plancius ging mee tegen wil en dank. Hoewel er geen uitspraak
van het Hof bekend is, kreeg Mechteld haar zin. Op 10 november 1667
werd het huwelijk in Nunspeet voltrokken. Het heeft slechts elf jaar
geduurd. Van de vijf kinderen die geboren werden bleef er slechts één
in leven, een zoon Frederik.
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Frederik Plancius
Frederik Plancius werd op 22 september 1678 geboren en een week later
gedoopt. Zijn vader heeft hij niet gekend. Die was bij zijn geboorte ziek
en overleed binnen enkele maanden.
Frederik was dus op zeer jonge leeftijd halfwees. Zijn naam dankte
Frederik aan de vrede met Frankrijk die in 1678 gesloten werd. In het
doopboek staat hij als 'V rederijk' vermeld.
Frederik heeft ongetwijfeld een opvoeding gehad die bij zijn stand
paste. Het zal de bedoeling zijn geweest dat hij zou gaan studeren aan
de Gelderse Hogeschool in Harderwijk. Studeren deed Frederik echter
niet. Hij ging wel veel met studenten om en joeg in hun gezelschap het
geld erdoor dat hij van zijn vader had geërfd.
Dit was niet het enige schandaal. Ook maakte FrederikJohanna Schar-
bach zwanger, de dochter van de overleden rector van de Latijnse
school. Bij de doop van haar kind staat op 25 februari 1703 in het
doopboek aangetekend: "Fredrica Agnes, dochter van Johanna Scher-
bagh ende na haar seggen is vader Fredrik Plancius". Deze verklaring
had J ohanna in uiterste barensnood aan de vroedvrouw gedaan.
Frederik ontkende zijn vaderschap ook niet. Hij kwam zelfs langs om
het kind te zien. Trouwbeloften deed hij echter niet. J ohanna is, volgens
haar moeder van verdriet, in het kraambed gestorven en op 6 april
begraven in de kerk, overluid met alle klokken.
Hiermee was deze zaak nog lang niet afgedaan. De moeder van J ohanna
Scharbagh spande op 18 april een proces tegen Frederik Plancius aan.
Ondanks drie oproepen aan het huis van zijn moeder verscheen Frede-
rik niet voor de schepenen. Daarna kreeg de weduwe Scharbagh (Aaltj e
Vos) een advocaat, Jan Wolfsen Berger, toegewezen. Dr Willem Greve
verdedigde Frederik.
Het proces is weergegeven in de Pleidooiboeken en de Civiele Proces-
dossiers. De twee advocaten gaan elkaar eerst met juridische haarklo-
verijen te lijf. Greve beweert dat de andere partij niet de juiste juridische
weg gevolgd heeft en dat Frederik Plancius niet in Harderwijk maar in
het ambt van Doornspijk woont. Verder moet de weduwe Scharbagh
borgen stellen, omdat ze geen onroerende goederen bezit, dit in tegen-
stelling tot Plancius. Berger wijst er terecht op dat er niet tegen het
boden bij het huis van de weduwe Plancius geprotesteerd is en dat heel
Harderwijk en Hierden doorzocht is op de aanwezigheid van de aan-
geklaagde. Verder benadrukt Berger de 'goede naam en faam' van
Johanna Scharbagh. Hij stelt dan ook hoge eisen: allereerst dient er
duizend ducaten voor de eer van J ohanna betaald te worden, 100
ducaten voor de kraamkosten en 200 gulden per jaar voor de opvoeding
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van het kind tot haar mondigheid. De weduwe voegt hieraan toe dat zij
het kind wil opvoeden, omdat zij de vader dat niet toevertrouwt.
Het proces bevat enkele getuigenissen over de verklaringen van Johan-
na Scharbagh in de kraam over de vader van het kind. Verder zijn er
enkele verklaringen over Frederiks gedrag. Hij was bij het huis van de
weduwe Scharbagh verschenen en had, met veel lamenteren (" hier heb
ick een kindt dat ick noch nyet eens gesijen heb "), toegang gevraagd en
uiteindelijk gekregen. Hij had het kind uit de wieg gehaald en met de
kraamvrouw gesproken. Hierbij staat ook vermeld dat Johanna hem
Fritsje genoemd had.
Greve ontkent daarom in zijn weerwoord het vaderschap van Frederik
Plancius niet. Hij wijst echter op de bereidwilligheid van Johanna en
verwerpt om die reden de eerste eis. De tweede eis vindt hij veel te hoog.
Verder vindt hij dat de natuurlijke vader het recht bezit zelf te bepalen
of hij het kind zelf opvoedt of alimenatie voor de opvoeding betaalt.
In haar uitspraak, jammer genoeg niet in extenso weergeven, geeft de
magistraat de aanklager maar gedeeltelijk gelijk. De aanklacht wordt
gegrond verklaard, maar de weduwe krijgt veel minder dan geëist: 100
gulden kraamkosten en 100 gulden alimentatie per jaar. Verder wordt
Plancius tot de kosten veroordeeld.

Zoals de gewoonte is dient advocaat Berger een hoge rekening in, die
door de tegenpartij bestreden wordt. Vervolgens ontstaan problemen
rond de betaling door Frederik Plancius.
Als de weduwe Scharbagh daarom de goederen van Frederik Plancius
gaat aanspreken, zegt de weduwe Plancius dat zij deze goederen, op
grond van de huwelijkse voorwaarden, in tucht bezit. Volgens haar
kunnen deze goederen niet aangetast worden. Haar eigen huwelijkse
goed was niet groot. Haar man heeft haar getuchtigd in een hof, dat wil
zeggen haar levenslang het vruchtgebruik van die hof gegeven.
Hierdoor ontstaat er een proces tussen de weduwe Plancius en de
weduwe Scharbagh. De tuchtiging blijkt niet in het protocolboek te zijn
vastgelegd. Berger wijst hierop en zegt dat iedereen zo een veroordeling
kan ontlopen door de status van de goederen te veranderen. De weduwe
Plancius verliest het proces en moet betalen.
Zes jaren later overlijdt Mechteld Schrassert. Frederik Plancius is haar
enige erfgenaam. In hetzelfde jaar gaat hij in ondertrouw met Fijt je
Knelisse, die op 24 januari 1686 in Ermelo gedoopt was. De magistraat
stuit echter de geboden, omdat de bruidegom geen bewijs van goed
gedrag heeft kunnen tonen uit Ermelo, waar hij enkele jaren gewoond
heeft. Pas enkele maaden later, op 23 maart 1710, kan het huwelijk
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doorgang vinden. Frederik blijkt dan met mandenmaken zijn geld te

verdienen.

Hoezeer Frederik Plancius tot armoede is vervallen blijkt ook als hij op

17 januari 1715 zijn kind slechts overluid met de gulden klok op het

kerkhof laat begraven. Dit was het laagste tarief dat men bij begrafenis-

sen kon betalen. In 1720 krijgt Frederik Plancius op zijn verzoek een

huisje bij het Blokhuis van de magistraat, dat hij levenslang mag bewo-

nen mits hijzelf voor het onderhoud zorgt. Het is niet bekend wanneer

hij is overleden en begraven.

Aaltje Vos, de weduw Scharbagh is vermoedelijk op 4 april 1720 op het

kerkhof begraven. Hoe het met het kind van J ohanna Scharbagh verder

is gegaan is niet bekend.

Korte genealogische weergave van Frederik Plancius:
I. Petrus Plancius,geb. Gouda 27 nov.,ged. aldaar 29 nov. 1626, student te Leiden
30 april 1640, predikant te Leiderdorp 1648, te Harderwijk 1659, overl. Harderwijk
29 dec. 1678, begr. aldaar 7 jan. 1679; tr. 1 e Johanna Bavelaar; tr. 2e Nunspeet 10
nov. 1667 Mechteld Schrassert, geb. 22 aug., ged. Harderwijk 25 aug. 1647, begr.
aldaar 6 mei 1709, dr. van Johan Schrassert, richter van het ampt Nijbroek, schepen
van Harderwijk 1650-1668, en Geertruida Witten.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Henric Plancius, geb. Harderwijk in 1668, begr. aldaar 29 juni 1669.
2. Isaac Plancius, geb. Harderwijk in nov. 1669, overl. na twee dagen, begr. al-

daar 8 nov. 1669.
3. Jan Henric Plancius, geb. Harderwijk 3 december 1670, vermoedelijk als kind

overleden, hoewel er geen begrafenisdatum is gevonden.
4. Johanna Hester Plancius, geb. Harderwijk 27 okt. 1676, begr. aldaar 27 okt.

1682.
5. Frederik (Vrederijk), volgt 11.

11. Frederik Plancius, geb. Harderwijk 22 sept., ged. aldaar 29 sept. 1678; tr. .

Harderwijk 23 maart 1710 (ondertr. aldaar 6 oktober 1709, door de magistraat
opgehouden) Fijt je Knelisse (Sophia Cornelisse), ged. Ermelo 24 jan. 1686, begr.
Harderwijk 20 febr. 1765, dr. van Cornelis Hendrikse en N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Mechteld Plancius, ged. Harderwijk 24 juli 1711; tr. Harderwijk 7 febr. 1734 Pe-

ter Althuysen, soldaat onder kapitein Duvergé, in garnizoen te Arnhem.
2. Peter Plancius, ged. Harderwijk 27 juni 1714, begr. aldaar 17 jan. 1715.
3. Peter Plancius, geb. Harderwijk 19 april 1715; tr. (ondertr. Harderwijk 23 mei

1745, attestatie op Brummen 13 juni 1745) Geertrje Jansen, geb. te Brum-
men, begr. Harderwijk 18 aug. 1753; tr. 2e Harderwijk 1 nov. 1754 Geert je
van Lingen, geb. te Zwolle.

4. Maria Hester Plancius, ged. Harderwijk 24 dec. 1717, begr. aldaar 13 juli 1758;
tr. Frederik van Luijk, begr. Harderwijk 28 dec. 1803.

5. Hester Plancius, ged. Harderwijk 14 jan. 1720, vermoedelijk begr. aldaar 6
maart 1786; tr. Harderwijk 5 mei 1748 Cornelis Aaltsen, ged. Harderwijk 12
febr. 1723, zn. van Aalt Cornelisse en Dirkjen Jans Knaap.
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Advertentie uit het Overveluwsch weekblad van 26 september 1.874

A. H. DE KREEK.
NB. 12EIDE~ en "'~E(:UT§ alsmede "I;F"ROIJ"'.E~ die

buiten J-larderwOk epne betrekking zoeker), kunnen zich ook aanmelden,
-

De ondergeteekende D'H~U'.'E(jH van bet "'
It.I.;-e.meen ~'ederlaodseb "e.'bunl'ka~to«!r ';Ji
te ~I.JK!!~RK maakt het geacht Publiek m -'"

Dlt.RDER'~I.JK ten zeerste opmerkzaam op bovengenoemde loriehtin.;-
daar hij in zeer korten tijd DIE~~'l'DODE~ levert zoo\vel van het 11130-
oeilik als "rouwelUk .;-eslaebt, [Joch alleen die, welke van goede getuig-
schriften voorzien zijn. Brieven worden franco, met toezending van een postzegel,
van 5 cent voor antwoord, inge\vacht bij
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Drie kostbare pamfletten

door J. Duinkerken

Met het overlijden van stadhouder-koning Willem 111 in maart 1702
viel de spil weg waarom het toevallige regeringsstelsel in Gelderland
draaide. Vanaf 1675 had de erfstadhouder alle ambten in dit gewest
mogen vergeven. Na zijn dood eisten allerlei groepen terugkeer naar de
situatie van voor 1675 en verbeteringen op dat stelsel. Afgedankte
regenten wilden weer op het kussen. Gilden en burgers wilden meer
inspraak op de samenstelling van de gezworen gemeenten en de magis-
traten.

In Harderwijk was een grief, dat het merendeel van de magistraatsleden
of schepenen meestal afwezig was. De gilden en gemeenslieden eisten
de verwijdering van deze regenten. Een middel daarvoor was dat zij
elke drie jaar de magistraat zouden gaan kiezen. Slechte bestuurders
zouden dan afgezet kunnen worden en in hun plaats betere burgers
worden gekozen.
De onrust in de stad leidde tot het afzetten van het merendeel van de
magistraat. In een eerste 'bijltjesdag' moesten degenen die volgens de
gilden niet-Harderwijkers waren het veld ruimen. Nieuwe personen
namen hun plaats in. Door ontwikkelingen buiten Harderwijk hield
deze magistraat niet lang stand. De hele stad, ook de magistraat, viel
uiteen in twee kampen: de mensen die de toestand van tussen 1675 en
1702 grotendeels (maar zonder stadhouder) wilden handhaven, ook wel
de Oude Plooi genoemd en de Nieuwe Plooi. Dat waren degenen die
voorstander waren van de driejaarlijkse keur van de magistraat door de
keurgerechtigden (de twaalf gemeenslieden en vertegenwoordigers van
de gilden en de burgerij). Uiteindelijk werden in november 1704 leden
van de Oude Plooi afgezet, waaronder de overgebleven edelen.
In januari 1706 werd de driejaarlijkse keur in een bestuursreglement
voor de stad Harderwijk geregeld. Tevens werd daarin vastgesteld dat
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iemand niet tegelijkertijd lid kon zijn van de magistraat van Harderwijk
en van de Ridderschap van Veluwe. Op de eerstvolgende keurdag, 25
januari 1706, werden als verzoeningsgebaar enkele Oude Plooiers weer
in de magistraat gekozen.
Deze politieke ontwikkelingen, die de Plooierijen worden genoemd,
zijn voor ons moeilijk te volgen. Over de precieze loop van de gebeur-
tenissen is maar weinig bekend. Nog minder weten we van de ideeën,
die beide groepen bewogen.
Resolutieboeken en andere officiële stukken bieden op dit punt weinig
uitkomst. Zij vermelden alleen de besluiten en niet de overwegingen
waarom de magistraat tot iets besloot. Daarvoor moeten we naar andere
bronnen zoeken. Correspondentie van Harderwijkers die een rol in de
Plooierijen speelden is niet bewaard gebleven.
Wat er wel is, zijn pamfletten. Deze vorm van publiceren was in de
zeventiende en achttiende eeuw zeer populair. Er zijn er veel van
geschreven. Ze geven vaak meer inzicht in de loop van de gebeurtenis-
sen en vooral over de achtergronden ervan.
In Harderwijk had elke plooi zijn eigen drukker. De familie Sas,
verwant aan burgmeester Willem van Holthe, drukte voor de Oude
Plooi. De broers Dirk en Jan Rampen, zonen van burgemeester Her-
man Rampen (door de Plooierijen op het kussen gekomen), verzorgden
de uitgaven van de Nieuwe Plooi.
Het Veluws Museum is er in geslaagd van elke kant één pamflet te

kopen.
Het pamflet, dat door de weduwe van Albert Sas en haar zoons werd
gedrukt, geeft een weergave van de gebeurtenissen van 24 januari tot 11
februari 1704. In deze periode werden door de gilden en ge meens lieden
eigenmachtig drie nieuwe schepenen gekozen ter vervanging van enkele
overleden of teruggetreden burgemeesters. Protesten van zittende bur-
gemeesters (de Oude Plooiers) en het elitaire St. Jorisgilde hielpen niets.
In het pamflet wordt sterk de nadruk gelegd op het revolutionaire en
verstorende karakter van deze verkiezingen. Het geheel heeft de vorm
van Resoluties uit het Resolutieboek van de stad Harderwijk en het
pamflet is dan ook ondertekend door de waarnemend stadssecretaris
Leonard van Heteren. Aan het eind wordt de acte weergegeven waar-
mee de hertog van Gelderland in 1539 de verhouding tussen magistraat
en gezworen gemeente regelde. Hierin stond dat de gemeenslieden zich
niet met zaken mochten bemoeien die alleen de magistraat aangingen.
De 'magistraatsbestelling', dat wil zweggen de wijze waarop nieuwe
burgemeesters gekozen of benoemd werden, hoorde niet tot de be-
voegdheid van het college van gemeenslieden.
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In het andere pamflet, gedrukt door de Rampens, wordt dit laatste niet

ontkend. De schrijvers komen met een reeks teksten uit de klassieken

en Slichterhorst waarin een aristocratische regering wordt afgewezen.

Gemeenslieden, gilden en burgers hebben daarom het recht om slechte

bestuurders uit de stadsregering te verwijderen. Vrijheid is belangrijker

dan goud en mag niet zo maar weggegooid worden.

Tenslotte heeft het museum een pamflet gekocht waarop geen drukker

vermeld staat. Na een serieus lijkend begin, met onder andere de eden

van gemeenslieden en de burgers van Harderwijk, wordt het stuk steeds

zotter. Latijnse spreuken worden willekeurig en met een ironische

vertaling rondgestrooid. Het pamflet eindigt met een zogenaamde

lijkrede van pater prior. Deze rede is een spottende verdraaiing van de

redenaties in de twee andere pamfletten.

De schrijver van het laatste pamflet is onbekend. Ook is onbekend aan

welke kant in de Plooierijen hij stond. Vermoedelijk wilde hij de

extremisten van beide zijden (Oude en Nieuwe Plooi) belachelijk

maken.

Bronnen
Kol1e Deductie ofte Verbaal Van het gepasserde tot Harderwyk, Sedel1 den 24
January, tot den 11 Febr. 1704 Voorgevallen, met enige daar toe Specterende
Documenten, Harderwijk, by de Wed. en de Scans van Alben Sas), 24 pag.
Ampliatie tot de Deductie van de Rechten en Privilegien der Oude Vrye Anzee-Stad
Harderwyk, Waar van zich de Geswooren Gemeente, Gequalificeerde Gildens,
ende alle andere Borgeren en Ingezetenen, te nutte bedienen konnen: Strekkende
met eenen tot Verdeedigen en Antwoord op het Verbaal, tegens Gemeente en
Gildens uitgegeeven. Alles na de oude Grondregulen van een Wettige Regeeringe
Welke de Vrye Hanzee-Stad Harderwyk competeel1. Uit speciaal verzoek en orde
der Keur-rechtige uitgegeven, Harderwijk, By Dirk en Jan Rampen, Boekverkoop-
ers, 1704, 20 pag.
Appendix of Byvoegsel Gehorende totte Kol1e en beknopte Deductie van de
Vryheden, Rechten en Privilegien der Oude An-zee Stad Harderwyk, Op speciaal
versoek en order der Keur-rechtigde uytgegeven, zonder plaats, zonder drukker,
zonder jaartal, 7 pag.
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Het weer in de laatste week
van 1571

Toevallig zijn over het weer anno 1571 enkele aantekeningen bewaard
gebleven van een onbekende. Zijn eerste aandacht lijkt uitgegaan te zijn
naar de wind, dus misschien was het wel een schipper of visser. Naar
de gewoonte van die tijd zijn de data zoveel mogelijk met Christelijke
feest- en heiligen-dagen aangegeven.

Op Kersavondt de wynt Zuydwest.
Op Kersnacht eenen swaren wynt off storm uyt den Zuyden mit een
stercken regen und omtrent 10 uhren is de wynt gecesseert und de wynt
uyt den westen geweyct.
Op Sunct Stevensdach des morgens de wynt zuydt west und den namid-
dach int zuyden gelopen tegen den avont suytwest.
Op Sunct jansdach west ende een schoenen hellen dach.
Op Aller Kynder dach een harden rijp, zuydt ende schoen weer (van
zuydt oest).
Den 2ge December een swaren rijp off vorst, de wynt noirdt west ende
schoen claer weder, zuydt ende nae oest.
Den JOe de wynt noerdt ende wat vorsts, schoen claer weder; op den
dach zuyden nae oest.
Den lesten des morgens een en donckeren nevel zuydt oest nae claerweer

Anno 1572
1e January vorst mit claer weder zuydt oest nae zuydtwest.

Bron
Oud-archief van de gemeente Harderwijk, inv. nr 163.
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Vrouwen- en kinderarbeid
in Harderwijk

door Frits Loomeijer

"Het pellen is nog steeds geheel huisarbeid en wordt verricht door
visschersvrouwen en andere vrouwen; er wordt medegedeeld dat zelfs
ook vrouwen van politieagenten medepellen ..."
Dit schreef de inspecteur van het 7 e district van de Arbeidsinspectie in
zijn verslag over zijn bevindingen in Harderwijk bij de controle van de
arbeidsomstandigheden in de vissersplaatsen rondom de Zuiderzee. In
1907 was dit een uitgebreide beschouwing in het 'Verslag van de Staat
der Nederlandsche Zeevisscherijen' waard.

In het laatste kwart van de vorige eeuw begon de garnalenvisserij op de
Zuiderzee zich sterk uit te breiden. Volendam en Harderwijk waren
afwisselend de belangrijkste aanvoerhavens. In beidè plaatsen richtte de
handel zich in eerste instantie op Amsterdam. Voor Harderwijk was
ook de afzet in Utrecht van belang. Het waren vooral de verbeterde
transportmogelijkheden die de groei van de garnalenhandel mogelijk
maakte. Deze kon immers alleen bestaan als de zeer bederfelijke garna-
len na de vangst snel aangeland, gekookt, gepeld en vervoerd werden.
In de visserij zelf was de oorzaak van de groei niet te zoeken. Men viste
omstreeks 1905 zoals dat bijvooorbeeld een kwart eeuw tevoren ook al
het geval was. De garnaal werd met botters en in Harderwijk ook met
een enkele pluut en bons gevangen met de dwarskuil. Zij werd in de
bun levend gehouden en na aankomst in de haven direct gekookt. In
het hoogseizoen, augustus en september waren omstreeks 1905-'06
alleen al in Harderwijk circa 110 tot 120 schepen actief in de garnalen-
visserij. De meeste hiervan waren particuliere vissers.
Auteur-tekenaar Peter Dorleyn vermeldt in zijn standaardwerk over
de zeilende Zuiderzeevisserij 'Van gaand en staand Want' (deel IV) dat
een paar vishandelaren ook eigen schepen in de vaart hadden. In de
periode 1905-1915 moeten dat er tien à zestien zijn geweest. Hoewel
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de vangsten in het voor- en naseizoen (april-juli en november) door-
gaans heel matig waren, verzekerde de handel zich toch van een vaste,
zij het minimale aanvoer.

In de jaren dat de Arbeidsinspectie zich ging bemoeien met vrouwen-
arbeid in de vissersplaatsen rond de Zuiderzee en aan de Noordfriese
Waddenkust, was sprake van een toenemende bloei in de garnalenvis-
serij en -handel. Van een seizoenbezigheid was de handel zich aan het
ontwikkelen tot een bedrijf dat het hele jaar werd uitgeoefend. Wanneer
's winters de garnaal uit de Zuiderzee was verdwenen, omdat het
ondiepe water te sterk afkoelde -om van ijs niet te spreken -haalden
de vier grote handelaren ter stede garnalen uit havens als Den Helder
en Scheveningen. Deze werd in Harderwijk klaargemaakt voor de
verkoop. Ongeveer 75 vrouwen hadden hier in het voor- en naseizoen
werk aan. In de drukke nazomermaanden waren dat er veel meer.
Dorleyn noemt het aantal van 136 gezinnen omstreeks de eeuwwisse-
ling.

Aan de eettafel
Het pellen van de garnalen werd thuis gedaan. Het waren namelijk niet
alleen vrouwen die pelden, ook de kinderen moesten doorgaans een
handje meehelpen. Dit was in Harderwijk ook al jaren praktijk in een
andere huisindustrie, het strippen van tabaksbladeren. Aan de noord-
rand van de Veluwe bestond een uitgebreide tabaksnijverheid. Men gaf
echter de voorkeur aan garnalen pellen boven het werken in de tabak.
Dikwijls werd er gewerkt in de enige ruimte die er voor in aanmerking
kwam; de huiskamer. De eettafel was de plaats van handeling. Een
situatie, waarmee de medisch inspecteur van de Arbeidsinspectie moei-
te had. Hij moest echter toegeven dat hij maar weinig onhygiënische
toestanden had gezien omdat de vrouwen doorgaans goed schoon-
maakten.
De Arbeidsinspectie maakte zich vooral zorgen over de ongunstige
uren waarop het pelwerk gebeurde. En passant stuitte zij op een
verborgen vorm van kinderarbeid. De peltijden werden in Harderwijk
door het spoorboekje bepaald, want direct na peIling moest de garnaal
worden weggebracht naar de pelbazen die ze voor verzending klaar-
maakten en naar het station brachten. Om zes uur's morgens gingen
de eerste partijen weg en dat betekende dat's morgens tussen drie en
vijf met het pellen werd begonnen. Dikwijls stond het gezin -vader was
doorgaans afwezig -op. Eén van de kinderen haalde de garnalen op en
gedurende een paar nachtelijke uren werd stevig doorgewerkt. Voordat
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Garnalenpelsters aan het werk

de school begon was het werk aan kant, zodat niet verzuimd hoefde te
worden. Peter Dorleyn citeert een rapport waarin de hoofden der
scholen niet zozeer klagen over schoolverzuim door kinderen dan wel
over hun 'onreinheid' en het feit dat de lokalen waarin de kinderen die
hadden gepeld les kregen, 'extra gelucht moesten worden'. Bovendien
werd de slaap die de kinderen tekort kwamen, onder schooltijd inge-
haald.
De inspecteur van de Arbeidsinspectie schrijft over deze kinderarbeid:
11 De handelaars in gepelde garnalen hebben ontdekt, dat hier van de

armoede der bevolking viel te profiteeren, en daarom hebben zij het
pellen van garnalen in gezinnen weten op te voeren tot een arbeid van
beteekenis. Maar tevens is de grote haast om op tijd te kunnen verzen-
den ontstaan en waar vroeger kinderen al spelende wat garnalen pelden,
worden zij er nu, zoals bekend is, voor uit hun bed gehaald ...Hoe meer
men in deze materie werkt, des te meer neemt men waar, dat het besef,
dat het doen verrichten van bedrijfsarbeid door kinderen beneden 12
jaar verboden is, nog maar betrekkelijk weinig in het volk is doorge-
drongen, en dit, ofschoon deze oudste bepaling van onze sociale wetge-
ving reeds dateert van 1874. 11

Toezicht
Het was de lokale politie die met het toezicht op het verbod op
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kinderarbeid belast was en de commissaris in Harderwijk zei toe om
zijn best te doen. De vrouwen van sommige plaatselijke koddebeiers
waren echter zelf 'collega's' van de garnalenpelsters en dat maakte de
zaak gecompliceerd. De commissaris zei dan ook dat hij weinig heil zag
in het uitdelen van processen-verbaal. Hij wilde gebruik maken 'van
het eigenaardig karakter der bevolking en het zedelijk overwicht dat de
politie op haar heeft'.
De volgende maatregelen werden genomen: 11 Den handelaars werd

aangezegd geen ongepelde garnalen meer af te leveren aan kinderen
onder 12 jaren en van hen ook geen gepelde garnalen meer in ontvangst
te nemen. Eenige malen werd des morgens op de plaatsen, waar gepelde
garnalen worden afgeleverd en waar dan vele vrouwen bijeen zijn,
nadrukkelijk erop gewezen, dat kinderen beneden 12 jaren geen garna-
len mogen pellen en haar uitgelegd waarom dat verboden is. In de meest
gelezen courant werd een artikeltje geplaatst waarin ouders werden
gewaarschuwd. 11

De Harderwijkse politiecommissaris beloofde de Arbeidsinspectie een
voondurend 'sociaal toezicht', maar de inspecteur van de dienst bleeft
sceptisch over het resultaat. Het einde van zijn verslag over 1906 is een
goed eind van dit verhaal. Het legt namelijk de relatie met andere
bedrijfstakken. Wat in de visverwerking gebeurde, was in zeer veel
sectoren van de toenmalige maatschappij heel gewoon. Welk schippers-
kind werkte niet mee? Wantoestanden aan boord kwamen tot ver na
de Tweede Wereldoorlog voor. De inspecteur van het zevende district
van de Arbeidsinspectie verzuchtte dan ook: 11 No 0 dig is mijns inziens

algeheele doorvoeringvan het verbod ook voor de bedrijven landbouw,
tuinbouw, veehouderij en veenderij. Verder eene speciale wetgeving op
de huisindustrie, waarbij het financieel belang der huisindustrieëlen
dienstbaar wordt gemaakt aan de controle. Zoolang dit niet het geval
is, zal m.i. de strijd tegen den kinderarbeid zonder veel gevolg blijven,
aangezien juist in de armste gezinnen de 'verdienste, die de arbeid der
kinderen oplevert, steeds sterke prikkel zal blijven, en de kans op
ontdekking van overtreding zoo klein zal zijn dat men zich daaraan
gaarne zal wagen. 11

Bronnen
Verslag van den Staat der Nederlandsche Zeevisscherijen, over: 1906, 1907, 1908,
1909 en 1910. 's-Gravenhage, resp. 1906 t/m 1910.
Peter Dorleyn, Van gaand en staand want: de zeilvisserij voor en na de afsluiting
van de Zuiderzee, deel IV, Weesp 1985.

(Dit artikel verscheen eerder in het Weekblad Schuttevaer, 1989, nr. 20)
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'Wij visten met de HK 72'

verteld door Dirk Foppen

Begin 1988 ontmoette Kees Visser, de auteur van dit verhaal, in Har-
derwijk een oud visserman, Dirk Foppen. In de loop van het gesprek dat
hij met hem had vertelde Dirk Foppen Kees Visser hoe hij vroeger eerst
met zijn vader en daarna met zijn broer, gevist had met de HK 72.
Het verhaal werd eerder gepubliceerd in 'Tagrijn', uitgave van de
Vereniging Botterbehoud (1990 nr. 1 J. Die publicatie heeft Dirk Foppen
zelf niet meer kunnen lezen. Al spoedig na het gesprek dat Kees Visser
met hem had werd hij in het ziekenh uis opgenomen. Op woensdag 19
oktober 1988 werd Dirk Foppen begraven.

Het zal in 1936 geweest zijn toen ik schipper werd op de HK 72. Ik ben
van '20, dus ik was nog een jongen van nog maar 16 jaar. Ik viste toen
samen met mijn broer die drie jaar jonger was. Och het werd je niet
gevraagd hè, je werd er voorgezet en dan moest je. Je groeide er in. Als
kind al zat je de hele dag aan de haven. Waar moest je anders heen, dat
was je speelterrein. En als de botters de haven in kwamen dan was dat
gewoon feest man. Zo klein als je was, je probeerde overal aan mee te
helpen. Je was aan die haven te vinden vanaf je zesde, zevende jaar. Je
ging dan ook al eens mee naar zee toe. Net zoals kinderen op een
boerderij opgroeien met beesten en het werk er omheen, zo groeiden
wij op met de schuiten.
Ik was de oudste van een gezin van tien kinderen en het was armoe toen.
Sociale voorzieningen bestonden er niet, van kinderbijslag had je nog
nooit gehoord vanzelf. Het was 's winters poffen en 's zomers terug-
betalen. En dat was niet alleen bij ons, dat was bij iedereen. Zo ging dat
toen. Dat Was ook geen schande, de mensen kregen evengoed hun geld.

Ik ging naar zee toen ik 11 jaar was. Vader heeft toen voor elkaar
gekregen dat ik van school af kon en toen moest ik mee als knecht. Dat
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zou tegenwoordig niet meer kunnen maar het werd met de schoolop-
ziener zo afgesproken dat ik de hele zomer mee naar zee zou gaan en
in de wintermaanden zou ik dan naar school gaan. Maar daar is het nooit
van gekomen. Dus op mijn elfde jaar was ik van school.
Vader had toen een pluutje, de HK 72. Met die pluut visten we met het
hoekwant, meestal in de Nuld kort tegen de wal aan. Ook wel eens met
de kuil, maar het was voornamelijk hoekwantvisserij. In die tijd konden
we de kost er toch wel mee verdienen.
Toen ik 15 was kocht vader de botter. Een Gooier, de HZ 27 van
Lammert van Matje uit Huizen. Wij nummerden hem HK 72 vanzelf.
Ik meen dat vader voor die botter zo'n driehonderdvijftig of vierhon-
derd gulden betaalde. Dat was in die tijd een hele hoop geld. We hebben
er eerst een jaar zo mee gevaren en toen moesten we geleidelijk aan gaan

opknappen.
Mijn vader was van 1893 en toen ik als ll-jarige jongen als knechtje met
hem meeging was vader tegen de veertig. Een kerel als een boom in de
kracht van zijn leven. Zo sterk als een beer. Als hij zijn benen pal zette
en we moesten de kuil aan boord halen dan zei't ie: 'Nou Dirk, vooruit
joh, trekken.' En dan rukte hij die kuil naar hem toe man. Soms met

Dirk, met z'n olievefletje voor en op laarzen, met de strijkbeugel. Duidelijk is hier te zien dat
ze de bras hebben in laten schieten omdat er maar weinig wind was
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De HK 72 met allemaal familieleden aan boord bij het laatste admiraalzeilen voor Harderwijk
in 1956

stormweer dan kon je de kuul praktisch niet aan boord krijgen, want
het moest al met het handje gebeuren. Maar als vader hem beet had dan
kwam 'ie binnen hoor. En ik als jochie probeerde net zo hard mee te
doen.

Sterrenregen
Bang ben ik nooit geweest, nee. Niet toen ik met vader voer en eigenlijk
ook niet toen ik zelf voer vlak voor en in de oorlog. Dat kon ook niet.
Als je bang was dan zou je dit werk niet hebben kunnen doen. Er waren
wel ogenblikken dat je raar stond te kij ken. Ik heb het' s nachts een keer
gehad, toen stond ik aan het roer, ik was zo'n jaar of twaalf, dertien,
toen was er een sterrenregen. Toen heb ik vader geroepe~ en ik zeg:
Vader kom d'r uit man want ik geloof dat de wereld vergaat. Toen
kwam vader in de benen en die zei: 'Dat is nou een sterrenregen.' Dat
komt uit het Noorden vandaan en dan is het net of alle sterren vallen.
Ik heb het daarna nog een paar keer meegemaakt maar die eerste keer,
als je dan niet weet wat het is, dan sta je als kind toch gekte kijken.
We kwamen een keer Wieringen uit, toen moesten we ttÏs$.en een heel
nauw gangetje door vlak langs de dijk en toen kregen we een onweers-
bui. Toen zat er boven op de top een grote oranje bal. Op de punt van
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de gaffel en op het eind van de kluiverboom ook. De vissers noemden
dat het Wilhelmusvuur. Pas later heb ik begrepen dat dat Sint-elms'
vuur heet.

Toen al gauw nadat we die botter gekocht hadden kon vader vanwege
zijn gezondheid niet meer mee. Als jongen van 16 jaar kreeg ik de
vergunning op mijn naam staan en stond ik als schipper te boek. Dat
was in 1937, net in de crisistijd. Alles had je van je vader geleerd.
Nettenboeten, de wind, het kompas, de streek waar je was, de boom in
de grond en dan aan de modder kunnen voelen waar je was. Mijn vader
kon precies ruiken aan de modder waar hij was. Hij kon het zien aan
een schelp die je van de bodem viste. Vader was van 1893. Hij had z'n
hele leven op zee gezeten. Alleen in de oorlog van 1914-1918 moest hij
in dienst. Verder heeft 'ie altijd gevaren. Zijn broers ook allemaal.
Mijn broer Even, die was drie jaar jonger, die was nog geen veenien en
die voer bij mij aan boord. Met z'n tweeën visten we met het hoekwant
of met de kuil, net zo 't uitkwam en we probeerden net zoveel thuis te
brengen als de andere botters. Tegenwoordig zou je zeggen dat kan niet,
maar als het moet dan kan er veel.
Toen ik achttien was moest ik nog inijn militaire dienstplicht vervullen.
In die tijd viste er een andere broer van me met de botter en dan ging
mijn vader ook af en toe nog eens mee. Vader is overleden toen hij 56
jaar was in 1950. Al na korte tijd zwaaide ik af met groot verlof omdat
ik in de visserij was en kostwinner.

Wonderbare visvangst
In de oorlogstijd hebben we erg veel met vissen in Enkhuizen gelegen.
We visten dan buiten Enkhuizen door die geulen heen en we losten in
Enkhuizen aan de afslag. Die vis werd dan met een bootj e naar Harder-
wijk toe gebracht. Alleen maar de vis die de Harderwijkers losten werd
met dat bootje naar Harderwijk gebracht voor de Harderwijkervishan-
delaren.
Ik weet nog dat we in de oorlog, dat was in november 1943, Medemblik
uitgingen. Ik viste toen samen met mijn oom Jan van de HK 10 aan de
snoekbaarsnetten. Laten we vannacht nog een trekkie doen, zei mijn
oom, 't is opkomende maan. We gingen toen de haven uit en na een half
uurtje gevaren te hebben gingen we aan de netten. En we lagen net zo'n
kwanier, twintig minuten d'r aan en we waren net zover dat we een
half uunje zouden gaan slapen toen zei mijn oom dat we moesten gaan
halen. Hij zei dat wel niet vanzelf want daar lagje te ver voor uit mekaar,
maar hij zwaaide van 'haaaien'. Ik snapte niet zo erg waarom al zeg je~
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achteraf: het trok wel erg zwaar. M'n oom zei later: ik dacht dat we aan
een wrak zaten. Enfin wij hielden vol en mijn oom ging halen. En
normaal het eerste net waarin nooit een snoekbaars wordt gevangen
daar zaten er 70 in. Barstens vol zaten de netten. Daar zat zoveel vis in
dat we hebben de ruimen volgegooid en de dekens volgegooid en de
plecht vol gegooid en de netten hebben we op moeten hijsen, zo vol
met vis. Duizenden ponden hebben we toen gelost. Hoe dat mogelijk
was? We hebben zo in een hele school vis de netten laten zakken.
Anders kan ik het me niet voorstellen. Vroeger in de Bijbel had je de
wonderbare visvangst en dat heb ik als visserman op zee ook meege-
maakt, een wonderbare visvangst. Ik heb er verder ook nooit van
gehoord van anderen, of zelf nog eens meegemaakt. En de schuiten die
bij ons waren en ook de netten overboord hadden die hadden er niet
één. Zo zie je, er gebeuren wel eens dingen waarvan je naderhand zegt:
hoe kan dat.

J a, je maakt van alles mee op zee. Ik heb het gehad dat je bij wijze van
spreken in de tijd van een ogenblik de netten zo vol had dat je zei hoe
kan dat nou. Maar we hebben het ook gehad dat we met drie botters,
twee ooms van me, , s zondagsnachts om twaalf uur de haven uitgingen

en toen we' s woensdags in de haven terug kwamen hadden we 23 pond
aal gevangen. Met drie botters dag en nacht. Zo zuinig was het soms
ook.
Ik heb het meegemaakt dat we de snoekbaars losten: onverkoopbaar en
dat we voor de paling hier in Harderwijk aan de visafslag 3 cent voor
een pond kregen. Want die vishandelaren waren het ook samen eens en
dan spraken ze gewoon af nou jongens, we geven vandaag niet meer
dan zoveel. Maar als er dan een paar Elburger of Bunschoter kopers bij
ons op de afslag waren dan kregen we altijd iets meer want die wilden
vis hebben, dus dan moesten de Harderwijker vishandelaren ook om-
hoog. Dan zaten wij al te kijken en dan zeiden we: mooi d'r zijn ook
een paar Bunschoters. Koopschuiten was voor mijn tijd. In de oorlog
heb ik het wel meegemaakt buiten Enkhuizen dat de Bunschoters langs
kwamen om te kopen.

Aardappelen varen
De hele oorlog hebben we doorgevaren. Alles wat maar drijven kon
kreeg een vergunning van de Duitsers. Als ze maar vis aan de wal
brachten. Later moesten we varen voor de voedselvoorziening. We zijn
overal geweest met de botter. We hebben nog eens een paar vrachten
met hooi ook gehaald in Durgerdam. En we zijn in Meppel geweest,~
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Evert aan het sorteren op de klaarbak

medicijnen halen. En in het Oranjekanaal in Breidel, waar de fabriek
stond van aardappelmeel, want we hebben volop aardappelen gevaren.
In Enkhuizen en in Broekerhaven haalden we rooie kool en bloemkool,
noem maar op. Ze stuurden je overal naar toe. We hebben door heel
Drenthe heen gezeten. Dat ging via een Harderwijker hier. Wij hadden
ausweizen en dus kon je overal heen. Dan kreeg je een brief mee en die
moest je dan afgeven aan de mensen waar je naar toe moest en dan werd
je schuit volgeladen met wat je dan mee moest nemen. Het was geen
vorderen, je voer in dienst van die Harderwijker, je deed het voor de
voedselvoorziening. Het was wel voor de Duitsers maar ook voor de
bevolking zelf. Waar je maar komen kon met een schuit, daar werd je
heen gestuurd. Assen, Beilen ...en dan dikwijls het touw om je nek en
dan trekken als je de wind tegen had door die nauwe vaarten heen. Wij
hadden wel een motor, maar we hadden geen benzine. Wij hadden een
Ford A. De Ford A en de Ford T waren eigenlijk in die tijd de enige
motoren in de botters. Maar ja, je had er weinig aan in die tijd want je
kreeg geen benzine. Het was een beroerde tijd en toch, we hadden een
mooi vrij leven. Wat je dacht dat goed was dat deed je.
Na de oorlog heb ik nog twee jaar gevist. Toen ben ik aan het rijk
gekomen. Toen nam Evert de vergunning over. Maar na verloop van
tijd werd hij sluiswachter in Zaandam en toen werd de vergunning
ingeleverd. Mijn moeder heeft de botter toen verkocht aan drie dokters
in Amsterdam.
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Brand op de Vismarkt
in 1867

door S.S. Schilderman

Op woensdag 11 december 1867 des avonds omstreeks 6 uur brak een
felle brand uit in het perceel Vischmarkt 50 -tegenwoordig Vischmarkt
30 -, bewoond door het gezin van de visser Meindert Jansen, bestaande
uit hem zelf en zeven kinderen, waarvan de oudste 15 en de jongste 3
jaar was. Niet alleen werd de woning verwoest ook de inboedel werd
een prooi der vlammen, terwijl de brand ook helaas het leven kostte aan
het vijfjarig dochtertje Wilhelmina Elisabeth. Hoewel de brandweer,
de schutterij en een afdeling van het plaatselijk garnizoen spoedig ter
plaatse waren en het hen met 'vereenigde krachtsinspanning' vrij spoe-
dig mocht gelukken de brand meester te worden, kon het meisje niet
worden gered. Zij kwam jammerlijk in de vlammen om doordat het
brandende viswant de weg naar haar bedstee versperde en zo haar
redding onmogelijk maakte.
Toen de brand uitbrak nam Jansen deel aan een godsdienstoefening.
Sedert 15 juli 1865 was hij weduwnaar van Aleida Maria van Hengel.
Niet alleen zijn inboedel leed aanzienlijke schade, maar ook die van zijn
buren te weten G. Riphagen, H. Bekkers en E. Brandes. De inboedels
waren niet verzekerd maar wèl de woningen, namelijk bij de
brandwaarborg-maatschappij Archimedes te's Gravenhage, vertegen-
woordigd door S. Careis, welke de schade terstond op royale wijze

vergoedde.
Zoals in dergelijke gevallen wel vaker gebeurt, vormde zich reeds een
dag later een 'commissie' om 'liefdesgaven' in te zamelen ten einde te
trachten 11 zooveel mogelijk in den nood der ongelukkigen te voorzien ".

In het Overveluwsch Weekblad van 14 december 1867 werd, onder de
kop 'Weldadige Landgenooten', de oprichting van deze commissie
vermeld. Zij bestond uit acht personen, namelijk burgemeester Mr D.
van Meurs, de wethoudersJ.D.C.C.W. de Mol en Mr C.G.H. Smits,
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gemeente-secretaris Mr A.W. Hoeth, Ds. J.D.B. Brouwer, J.H. Hul-
sink, A. J ansen en H.J. Foppen. Nadat eerst melding werd gemaakt van
de ramp welke had plaats gevonden, besloot men de oproep om geld te
geven als volgt: "Kunnen wij den bedroefden vader zijn lieveling niet
teruggeven: wij wenschen, onder den zegen Gods, met uwen hulp en
bijdragen uit eigen midden, zijn geheel verlies van vischtuig en huisraad
eenigzins te herstellen. Bij gemis van het eerste toch blijft hij buiten
machte om in de behoeften van zijn groot huisgezin te voorzien.
De ondergeteekenden hebben zich daarom tot eene commissie vereen-
igd en hopen met vele gaven door U verblijd en in staat gesteld te
worden om den bestaanden nood der rampspoedigen zoo goed moge-
lijk te herstellen. Gedenk dan het woord des Heeren, hoe Hij gezegd
heeft: "het is zaliger te geven, dan te ontvangen". Maar ook het woord
der menschen: "wie spoedig geeft, geeft dubbel"."
Men ging met intekenlijsten langs de deur en in het Overveluwsch
Weekblad van 4 januari 1868 deed de commissie voor de eerste maal
verslag over hetgeen voor de slachtoffers van de brand werd ontvangen,
namelijk f 630,02V2 , verdeeld als volgt:

opbrengst collectelijsten f 420,98V2
buscollecte f 20,46
Hierden f 15,84V2
Tonsel f 1,53V2
Buiten de stad f 171,20

" Voor al deze giften wordt den milden gevers opregte dank toegebragt,

ook namens de ongelukkigen, terwijl voor het ontvangen van verdere
giften, daar de schade door lansen alleen geleden op verre na nog niet
niet vergoed is kunnen worden, zich volgaarne bereid verklaren" (vol-
gen de namen van de leden van de commissie).
Op 11 april 1868 stond in het Overveluwsch Weekblad de eindafreke-
ning. Na 4 januari 1868 werd nog ruim f 69,- aan giften ontvangen,
zodat het eindbedrag f 699,57V2 bedroeg. Aan Meindert Jansen werd
f 495,90 ter hand gesteld voor de aankoop van fuiken en netten om hem
weer in staat te stellen zijn kostwinning te hervatten. De drie buren
kregen in totaal f 84,-. Het restant ad f 98,17V2 bleef voorlopig onder
berusting van de commissie en werd op een spaarbankboekje gezet. Of
en wanneer dit geld werd uitgekeerd kon niet worden achterhaald.
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EEN EEUW GROETEN UIT HARDERWIJK

door N.C.R. deJong

Het buitenbad De Sijpel werd op 28 mei 1932 geopend in aanwezigheid
van burgemeester J. de Jong. Het zwembad werd gebouwd in opdracht
van de heer A.C. Stadlander. Het ontwerp was van architect P.H. van
Lonkhuijzen, en aannemersbedrijf J. W. Bruining was de uitvoerder.
Het zwembad werd gevoed met bronwater. De eerste badmeesters
waren de gebroeders Schutterhoef.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog legde de bezetter beslag op het
zwembad en de gebouwen. De aarden wallen rondom het bad waren
namelijk zeer geschikt voor verschansing en het graven van aanvalsput-
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ten. Na de oorlog werd de schade hersteld en is het zwembad weer in

gebruik genomen.
Rond 1950namdefirmaJ.W. Bruining en Zoon het complex over. Het
zwembad werd in 1959 vernieuwd en kreeg een stenen bassin. Daar-
door was het water niet langer afhankelijk van het welwaterpeil.
De heer Joh. Bruining deed in 1962 een poging om, zonder vergunning,
een verwarmd overdekt zwembad te bouwen. Toen de gemeente hier
achter kwam, werd het clandestien gebouwde bad gesloten. Het zou
tot 1969 duren voor er een overdekt verwarmd instructiebad geopend
zou worden. Het ontwerp van dit bad was van het architectenbureau
H.H. Postumus.
In 1968 had de heer Joh. Bruining De Sijpel overgenomen van de firma
J.W. Bruining. In verband met de bouw van een nieuw overdekt
zwembad aan de Parkweg besloot de gemeenteraad van Harderwijk op
29 januari 1976 het oude bad aan te kopen. Drie jaar later werd het
gesloopt. Op de plaats van De Sijpel aan de Badweg staan nu eengezins-

womngen.


