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Handel en visserij door 
Harderwijkers vóór 1600 

door E.J. Feenstra 

De nederzetting Herderewich kreeg in 1231 stadsrechten. Mogelijk 
heeft de kans op vijandelijke aanvallen over zee door het langzaam 
verdwijnen van het veen en moerasgebied aan de noordkant van de 
Veluwe graaf Otto van Gelre ertoe gebracht een versterkte stad aan de 
Zuiderzeekust te creëren. Vaak ook spelen bij het verlenen van stads
recht ook economische motieven een rol: Of een nederzetting is zo 
welvarend dat ze de status van stad verdient, of de verlener van de 
stadsrechten hoopt door het verlenen van stedelijke rechten een grote 
stimulans te geven aan de economie. 
Over het Harderwijk vóór 1231 is helaas niets bekend. Uit gegevens 
van later datum blijkt dat er zeker aan het einde van de dertiende eeuw 
sprake is van 'internationale' handel en scheepvaart. Sporen van Har
derwijkse kooplieden en schippers zijn onder meer aangetroffen in 
Londen, Brugge en de landen om de Oostzee. Ook de oprichting van 
het Minrebroederklooster wijst op een zekere welvaart. Immers, een 
bedelorde veronderstelt dat er iets te bedelen valt. 
Een groot gedeelte van de bewaard gebleven schriftelijke bronnen uit 
de veertiende eeuw heeft betrekking op Hanze-, handels en scheep
vaartzaken. De bouw van muren en poorten en zeker ook van de Onze 
Lieve Vrouwe-Kerk duiden op een welvarende stad. De Luttekepoort 
zou volgens een misschien wat chauvinistische schrijver zelfs de mooiste 
in West-Europa zijn geweest. Maar grote pakhuizen bijvoorbeeld, zoals 
die in andere oude Hanzesteden soms in grote aantallen te zien zijn, zal 
men in Harderwijk tevergeefs zoeken. Zijn deze bij de stadsbrand van 
1503 allemaal verbrand, of zijn ze er nooit geweest? 
Onder meer naar het antwoord op deze vraag zocht de heer E.]. 
Feenstra in de - deels gedrukte, deels handgeschreven - regesten (korte 
samenvattingen) van stukken uit het oude stadsarchief en van de 
recognitieboeken uit het oud-rechterlijk archief van Harderwijk. Die 
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regesten uit het stadsarchief maakte P. Berends bij zijn inventarisatie 
van dat archief, en die van het oud-rechterlijk archief zijn gemaakt door 
Mr. D. Koning. (red.) 

Tussen ondiep water en een ongunstig achterland 
Voor de nederzetting 'Harderwijk' ontstond aan de rechteroever van 
een beek die stroomde langse de huidige Luttekepoortstraat en Brug
gestraat, was het Zuiderzee bekken gevuld met leem. Na de doorbraken 
van de duinengordels bij Castricum en Vlieland door de Noordzee 
omstreeks 1900 v.Chr. werd dit langzamerhand vanuit het Noordwes
ten opgeruimd. In de Romeinse tijd lag de grens tussen open water en 
veen ongeveer in de lijn Huizen - Kampen, dus halvèrwege Harderwijk 
- Lelystad. Pas omstreeks 1150 na Chr. werd de huidige kustlijn bereikt. 
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Zeeaanzicht van Harderwijk uit de atlas van Braun & Hogenberg uit 1574 

Dat wil overigens niet zeggen, dat de zee ooit tot aan de 'zeemuur' 
kwam, zoals de stadsplattegrond van Nicolaas van Geelkercken en vele 
latere daarop gebaseerde prenten suggereren. De stadsmuur om de 
Oosterwijk blijkt omstreeks 1434 te zijn opgetrokken op een akker die 
dateerde uit de dertiende eeuw. (Nog zonder de Lagebrugge- of Vis
poort die uit circa 1537 stamt.) In die oude akker werden zaden van drie 
soorten zoutmijdende planten aangetroffen, onder meer van de water
of moerasaardbei. Zout of brak water was toen dus nog behoorlijk ver 
van de stad verwijderd. Het land buiten de muur werd door de eeuwen 
heen slechts bij zeer hoge waterstand, tijdens stormvloeden en noord
westerstormen, overspoeld. 
Het water dat van de hogere delen van de Veluwe afstroomde bleef 
steken in het veen, waardoor moeras en daarmee veenvorming zich 
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geregeld uitbreidde. In de vijftiende eeuw werd in Noord-Hierden 
tussen de kust en de Munnekesteeg nog turf gestoken. 
Het 'naderen' van de zee en het opruimen van het veen dat daarmee 
gepaard ging, droeg ertoe bij, dat het water uit de moerassige gebieden 
beter kon afvloeien. Het terrein langs de kust werd nu droger en kon 
voor bewoning worden benut, zoals ook blijkt uit de nederzetting bij 
Horst (Ermelo) die in 1978 op circa een kilometer van de kust. 
Ter plaatse van de Kleine Oosterwijk lag in de dertiende eeuw een 
boerenbedrijf, getuige voornoemde akker en voorwerpen van aard
ewerk, leder en botten, die aldaar tijdens de opgraving in 1978 werden 
aangetroffen. Visgraten, of schelpen van geconsumeerde mosselen, 
ontbraken echter ten ene male. Dus, van visserij van betekenis was toen 
nog geen sprake. In de volgende bewoningslaag uit circa 1400, waar de 
muur ook doorheen werd gebouwd - dus na 1400 - werden wel 
mosselschelpen en kaken en kieuwen van kabeljauwen gevonden. 
Toen het zeewater de kust dicht genoeg genaderd was en het veen 
opgeruimd, werd handel en visserij mogelijk. Maar het ontbreken van 
een (schuil)haven en de uitgebreide ondiepte voor de stad lieten het 
gebruik van grote, zeewaardige handels- en vissersschepen niet toe. 
Bovendien was het onveilig om op de rede van Harderwijk voor anker 
te gaan, gezien haar ongelukkige ligging ten opzichte van de westelijke 
wind. 
Wil een stad uitgroeien tot een handelsplaats van betekenis, dan is een 
goed achterland als afzetgebied voor aangevoerde goederen onmisbaar. 
De enige grote stad van betekenis in de omgeving, Amersfoort, lag in 
het (meestal) vijandige bisdom Utrecht; om goederen naar Arnhem -
voor doorvoer naar het Rijngebied - te brengen moest met paard en 
wagen de onveilige, moeilijk begaanbare Veluwe worden overgestoken. 
Per schip vanuit Kampen via de Ijssel was veel efficiënter. 

IJ sselvaart 
Per kar over land of met kleine bootjes over zee werden de goederen 
naar Kampen gebracht. Daar werd de handelswaar overgeladen op 
zogenaamde 'rijnschepen', die eigendom waren van reders die in Har
derwijk woonden. 
In 1490 verkocht Cornelis Jansen van Wieringen aan de weduwe van 
Marten Coolwagen (en een zekere Hendrik Petersen, een schipper?) 
een rijnschip. (Nakomelingen van Marten's broer Thewes, namelijk 
Johan Martens en diens oom Aalt Coolwagen waren in 1652 de stichters 
van de Essenburg in Hierden). 
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Enkele burgers van Harderwijk, die in 1574 verklaarden dat ze, "varen
de van Harderwijk naar Nijmegen", voor hun vis en andere goederen 
aan tollenaars bij Arnhem of elders in Gelre nimmer tolgeld behoefden 
te betalen, waren onder meer Hendrik van Sevener (toen herbergier in 
De Holland), Hendrik Huddinck (slachter, vleeshouwer) en Geerit 
Bosch (een raadslid; hij woonde naast Hendrik Huddinck in de Brug
gestraat, daar waar nu het Kantongerecht is). Ze bezaten kennelijk één 
of meer schepen, die in Kampen werden bevracht en waarmee schippers 
voor hen goederen vervoerden. 
Melis Lambert verkocht in 1473 aan GijsbertHermans en WouterSmit 
het rijnschip, waarmee hij voer, met takel, touwen toebehoren. Ze 
zouden hem betalen na terugkomst van een reis. Toen zij het j aar daarop 
alles hadden verrekend, verkocht Gijsbert het schip weer aan Melis. 
Melis zal de schipper geweest zijn, die goederen voor de beide anderen 
vervoerde en zichzelf en zijn schip aan hen voor één reis "verhuurde". 

Contacten met Kampen 
Het is dan ook niet zo verwonderlijk, dat er veel bindingen tussen 
Harderwijk en Kampen bestonden. 
Van Floer Tymans, in 1541 weert (herbergier) in De Moriaen, wordt 
vermeld, dat hij indertijd als schipper op een" Gelderse Caegt" (kogge) 
"oostwaarts op Ryge" (Riga) en "westwaarts op Bruczee (Brugge aan 
Zee) voer. Reders van het schip waren de Harderwijkse burgers Her
man van O/denbarneveld en Maas van Vaneveld "en hun andere 
medereders ". De Harderwij kse koopman] acob Gerritsen voer met 
Floer op diens reizen mee. Evenals zijn voorganger de weert Cornelis 
Gerritsen, kwam Floer oorspronkelijk uit Kampen, waar hij reeds een 
rente "sprekende op de stad Harderwijk" kocht. Het Moriaenshooft, 
kortweg De Moriaen genoemd, was het westelijke hoekhuis van de 
Bruggestraat met het Heer Ailtsstraatje, soms verbasterd tot Heer 
Naelssteeg, zelfs Garnaelsteeg. (Zie over dit huis Herderewick Kro
niek,jg. 13, blz. 61). 
Wolter Wolfs te Kampen zorgde in 1482 voor een nieuwe molensteen 
in de windmolen voor de Smeepoort. 
In het eerste huis in de Schoenmakersstraat (toen Moelienstraat gehe
ten), naast de plaats, waar het "Huis van Mons" stond, woonde in het 
begin van de zestiende eeuw Claas Gerritsen van Kampen. Hij trouwde 
een kleindochter van de invloedrijke lakenverver Jan Claassens. Jan had 
zijn woning en bedrijf (waaronder een oliemolen, ververijen schuur) 
ter plaatse van Het Tapijthuis in het begin van de Luttekepoortstraat 
en was eigenaar van het stenen huis daartegenover. Medio 1987 werden 
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onder de afgebroken stadsboerderij van Vierhout de keldergewelven 
van dit stenen huis aangetroffen (en er vlak achter de oorspronkelijke 
stadsbeek). De oliemolen stond in 1526 achter Claas' huis, tussen de 
Valcksteeg (later Oliestraat) en de St. Annastraat (later Weverstraat en 
tenslotte Volrestraat). Op de kaart van Nicolaas van Geelkercken 
worden beide straatjes als Vulrestraat aangeduid. 
Alert Otten, een kleinzoon van Jan Claassens, was in 1505 233 gulden 
schuldig aan Gerrit van Hengel, een burger van Kampen. De helft 
daarvan moest hij met lakense stoffen betalen en binnen drie weken 
afleveren in Kampen. 
De grote klok (Salvator) en "de andere" klok (Maria) voor de O.L. 
Vrouwekerk werden in 1520 gegoten door meester Gerrit van Wouw 
van Campen. De klokken wogen 7.166, respectievelijk 5.250 pond, en 
kostten een goudgulden per honderd pond. 
Voor het beulswerk mocht Harderwijk in 1558 en 1562 ook gebruik 
maken van de diensten van de Kampense scherprichter Thoman van 
Melanen. De tweede keer op voorwaarde dat hem een vrijgeleide voor 
de heen- en terugreis werd gegeven; hij moest toen Jannetje Joris van 
Leyden verdrinken in een wijnvat onder de galg. Pas in 1608 was sprake 
van een eigen Harderwijker beul: Jan Jansen van Groeningen, die 
woonde op de Burgh in het Oude Blokhuis. Hij trouwde in 1630 in het 
geheim op het stadhuis met zijn "bijzit" en was tevens schoorsteen-en 
secretenveger. 
Omgekeerd leende Kampen tijdens het beleg van de stad in 1579 van 
Harderwijk geschut, en wel een "schlange" en een "halve cartouwe " . 

Tolvrije scheepvaart binnen Gelre 
Het Oud Rechterlijk Archief bevat vele stukken over incidenten in zake 
tolheffing en tolvrij stelling voor Harderwijkers in andere plaatsen in 
Gelre. 
In 1423 beval Arnold, hertog van- Gelre, zijn tollenaren tot nader orde 
de burgers van Harderwijk met hun goederen tolvrij te laten varen in 
het hertogdom; maar in 1424 moesten ze te Loebede (Lobith), Nijme
gen, Tiel en Zaltbommel "op den alden toll varen" . 
Vanaf 1435 waren zij weer vrijgesteld van tolgelden (ook te land), totdat 
de hertog aan de stad het geld zou hebben terugbetaald, dat hij ten 
behoeve van het beleg van het stadje Buren had geleend. Misschien was 
dit in 1550 nog niet gebeurd, want toen beriep de magistraat van 
Harderwijk zich op dat verleende privilege in een verzoek aan Kanselier 
en Raden van Gelre de tollenaren bij Arnhem en Zaltbommel te ver
bieden tolgeld in te vorderen van Harderwijkers. 
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In 1557 getuigden enige personen voor de Schepenen van Arnhem, dat 
burgers en inwoners van Harderwijk voor het vervoer van hun goede
ren naar Nijmegen te Arnhem nimmer tolgeld behoefden te betalen, 
alhoewel de tollenaar Herman van Velt - of Heethuizen dit wel ver
langde. 
Op 20 december 1558 deed het Hof van Gelderland uitspraak in deze 
zaak en bepaalde dat burgers van Harderwijk waren vrijgesteld van 
tolgeld bij de "tol des Konings" (Filips 11) bij Arnhem (te Huesen). De 
schippers moesten bij het passeren van die tol wel een bewijs van 
burgerschap van Harderwijk tonen. 
Ondanks die "sententie" bleek in 1574, dat ter plekke toch tolgeld werd 
gevorderd; de tollenaar Ott Valckenburch beriep zich erop dat zijn 

Rijnschip uit 1531 (uit J Huck: Neuss, Der Frenhandel und die Hanse, deel I, 1984.) 
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voorgangers, met name Willem N achtegael oQk geld van Harderwijkse 
kooplieden vroegen. Peter Styp en vier andere burgers van Harderwijk 
getuigden dat ze bij Arnhem tot tol betalen gedwongen werden toen ze 
in 1573"vanwege onveiligheid op de Zuiderzee hun wol via Arnhem 
naar Antwerpen vervoerden. Van Gerrit Rijks, die van jongs af vis en 
andere waren tussen Arnhem en Nijmegen vervoerde, was dit, naar zijn 
zeggen, de eerste keer dat van hem tolgeld gevorderd werd. Op 29 
augustus 1574 gelastten Kanselier en Raden de tollenaar van deze 
Egmondse- of Anhaltse (konings)tol te Arnhem - die indertijd eigen
dom was van Diederick van Bronckhorst en Batenburg, heer van 
Anholt - Harderwijkers met hun goederen tolvrij te laten passeren. 
Maar de tollenaar bleef tol eisen, zich erop beroepende dat zijn voor
gangers dat ook deden. 
Ook een Harderwijkse burgeres, Geert je Jacobs, die in 1475 voor het 
Stads gerecht van Nijmegen werd gedaagd wegens ontduiking van tol, 
werd dankzij de interventie van de Nijmeegse stadsregering uiteindelijk 
in het gelijk gesteld. De aanlegger (gemachtigde van de tollenaar Johan 
die Vaeght) had" een onrecht besait", de verweerder, die optrad namens 
Geertje Jacobs, "een recht ontsait". 
Het gekrakeel duurde tot 16 november 1577, totdat het Hof van Gelre 
duidelijk uitsprak, dat burgers van Harderwijk met hun goederen vrij 
de tol te Arnhem mochten passeren krachtens de uitspraak van 1558 en 
... hun van hertog Arnold ontvangen privilege. 
Met de stad Deventer, die niet in Gelre lag, was al in 1291 door 
bemiddeling van graaf Reinoud van Gelre een toltarief overeengeko
men; Harderwijkse schippers moesten dit in Coten voldoen. 
In 1562 verzocht de stad Harderwijk, verwijzende naar onder meer dit 
privil~ge, aan Deventer om van haar burgers op de IJssel geen hogere 
tol te eisen. Het ging met name om eek die schipper Rickolt Jacobsen 
Luijek (Luek) vervoerde. Deze Rickolt woonde in het westelijke hoek
huis van de Grote Merktstraat en de Olie-, nu Molenstraat. Het schip 
voer hij voor gemeenschappelijke rekening met zijn zoon Thije, die hij 
in 1557 de helft van zijn schip had opgedragen. Deze Thijewerd in 1561 
eigenaar van De Moriaan. Rickolt had in 1558 van zijn vader honderd 
gulden 'verlacht' gekregen aan een schip, geleend geld, wol en lakense 
stoffen; zijn overleden broer, de molenaar Werner, had voor zeilen en 
borgtocht voor de huur van de molen, alsmede geleend geld van hun 
vader meer dan vijftig gulden gekregen. Rickolt stierf tussen 1567-1580 
in het proveniershuis (ouden-van-dagen-huis) bij de Vangentoren. 
Ook met Doetinchem rezen problemen. In 1541 getuigden onder 
anderen Wijntgem (Wijnald) Dirkszn en Gisebert Snapper in de school 
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voor de gemene schepenen, dat ze vele jaren voorbij Doetinchem naar 
Keulen, Wesel en andere steden voeren zonder te Doetinchem verplicht 
markt te houden of goederen af te laten en te verkopen. (Het zogenaam
de stapelrecht). In 1579 werd door d~ Stadhouder van Gelderland in 
deze kwestie ten gunste van de Harderwijkse burgers beslist. 

Handel buiten Gelderland 
Harderwijkse kooplieden trof men reeds vroeg op buitenlandse mark
ten aan. Al vóór 1285 was Harderwijk, beter gezegd: waren Harder
wijkse kooplieden, opgenomen in het Hanze-verbond. Dat houdt niet 
in, dat Harderwijk zelf zo'n belangrijke handelsplaats was. Wilden 
kooplieden en burgers uit Harderwijk hun produkten en waren van 
elders op buitenlandse markten aan de man brengen (bijvoorbeeld in 
Denemarken of Keulen), dan moesten ze lid van de Hanze zijn. (In de 
twaalfde eeuw was een hansa de naam van een heffing, opgelegd aan 
buitenlandse kooplieden, die hun bedrijf in een stad of territorium 
mochten uitoefenen. Hieruit groeide later de Keulse Hanse met de vaart 
op Engeland, de Bremense (centrum Bergen) en de Noord-Duitse 
(centrum Götland-Lübeck). 
In 1280 werden door tussenkomst van Kampen, Zwolle en Deventer 
handels geschillen tussen Harderwijk enerzijds en Hamburg en Rey
nolsburch anderzijds opgelost. 
Keulen beloofde in 1281 de onderdanen van graaf Reynald van Gelre 
vrije handel; in 1343 verleende Walramus, aartsbisschop van Keulen, 
aan Nijmegen en andere steden (voor hun kooplieden-burgers dus) 
vrijgeleide voor personen en goederen binnen zijn gebied, alsmede 
vrijdom van tollen bij zijn steden aan de Rijn. Eveneens mochten 
Harderwijkse kooplieden vanaf 1291 vrije handel uitoefenen (met be
scherming voor hun persoon en goederen) in het gebied van Floris V, 
graaf van Holland en Zeeland en sinds 1289 Heer van Friesland en sinds 
1306 in West-Friesland. 
De grietmannen (schouten) in Westergo (in Wildinghe, met als centrum 
Bolsward, Wymbritseradeel (Sneek) en Franekeradeel) verleenden in 
1314/5 vrijheden; die in Oostergo in 1317. (Westergo is N.W.-Fries
land, gescheiden door de Binnenzee of Boorndiep van het noord-oos
telijk deel of Oostergo ). Ook in Harlingerland konden Harderwijkers 
vanaf 1321 handel drijven. Denemarken verleende in 1316 (in Skanor) 
tolvrijheid. Dordrecht verklaarde in 1346, dat het gedurende acht we
ken vrijgeleide gaf aan personen, schepen en vracht van kooplieden uit 
onder meer Harderwijk, die van zee kwamen. 
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Lambert van Eek, die woonde op de hoek van de markt bij het 
Agnietenklooster, had in 1498 een kogge schip in Danswijck liggen op 
de rederij van Heer H endriks (een Heer was een geestelijke, een priester 
of pastoor). Dat blijkt uit een akte waarin hij de Harderwijker Jan 
Germtsen van Appel (Appel was een buurtschap onder Nijkerk) mach
tigt om touwen, talie en toebehoren van dat schip te verkopen die hij 
aldaar(in Dantzig) in een spijker (een soort schuur) had liggen. 
Naast voornoemde kogge komen we in oude akten nog tegen: een 
'hulk'(een log koopvaardijschip) in 1597, een 'craweschuit' (?) in 1597. 
Gerrit1an Moordebier, uit de Kleine Marktstraat, kocht in 1599 een 
'karveelschip', een snel varend schip waarvan de planken van de romp 
deels over elkaar heen schietend waren. Arnt Tonis kocht vóór 1482 een 
'ever' (vrachtschip) van Reyner Heynens. Of deze schepen buiten de 
Zuiderzee voeren, blijkt niet. 

Bootschuivers en bruggen 
Het lossen van schepen die op de rede van Harderwijk voor anker lagen, 
gebeurde met kleine bootjes. Tegenjagen, heette dit. Niet alleen goede
ren, ook personen werden met schuitjes vervoerd. Schippers van der
gelijke scheepjes heetten 'bootschuivers'. 
Op verzoek van de Schepenen en Raad stelden de bootschuivers voor 
hun vervoer in 1547 tarieven vast die door het St. Nicolaas- of Kramers
gilde werden geaccepteerd. Ondertussen zouden ze voor gemene reke
ning varen en hun verdiensten zaterdags - als voorheen - onder elkaar 
verdelen. Bovendien verplichtten ze zich twee gildemeesters te kiezen, 
die om beurten een maand bij huis bleven om te zorgen dat de nodige 
boten beschikbaar waren. In 1608 gaf de stadsregering aan de boot
schuivers een ordonnantie, een gildebrief. 
Om toch iets grotere schepen te kunnen laden en lossen, zoals de 
beurtschepen die op Amsterdam voeren, waren vóór de openingen in 
de stadsmuur twee pieren gebouwd, die ver in zee staken. Op de 
Hogebrug, die al in 1438 wordt genoemd, stond zelfs een kraan, zo is 
te zien op een gravure van Frans Hogenberg. Dat waren kwetsbare 
bouwsels, die herhaaldelijk door storm werden vernield. 
De poortgebouwen Hogebruggepoort (in 1588 ook Waterpoort ge
noemd) en Lagebruggepoort (in 1544 voor het eerst ook onder de naam 
Vispoort bekend) werden respectievelijk omstreeks 1525 en 1537 ge
bouwd; voordien waren er mogelijk openingen in de stadsmuur waarin 
bij hoog water, zoals elders, balken in gleuven konden worden geplaatst 
om het water te weren. 
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In tegenstelling met de afbeelding van Nicolaas van Geelkercken be
gonnen de bruggen niet bij de openingen/poortgebouwen, doch een 
eind daarvandaan. Hoe kon men anders uit de Wellen, de weide vóór 
de muur, en het str:and door die poorten de stad in komen. De tekenaar 
moest ze zo wel tekenen, aangezien hij er ten onrechte van uit ging, dat 
de zee" tegen de muur klotste" . Ook het afmeren van boten aan de brug 
berustte waarschijnlijk op fantasie, want dat was verboden. 
In 1541 verzocht de magistraat van Embrick (Emmerik) aan de stad om 
haar burgers aldaar vrij te stellen van betaling van bruggeld en tegenja
gen, aangezien Embrick van Harderwijkers ook geen accijnsen en 
andere ongelden vorderde. 

De Oosterwijk en de Peelenpoort 
Na de eerste uitbreiding van de stad, die vanaf 1315 in westelijke 
richting plaatsvond, werd omstreeks 1434 de Oosterwijk bij de stad 
gevoegd. De precieze vaststelling van de begrenzingen van het Agnie
tenklooster in 1445 hield waarschijnlijk ook met deze uitbreiding 
verband. Er is wel gezegd dat dit stadsdeel speciaal voor vissers was 
bestemd. Maar in de vijftiende en zestiende eeuw woonden hier al 
lieden, die weinig of niets met de zee te maken hadden, zoals molenaar 
Jan Ramp (in 1471), Pouwels Goosens (omstreeks 1483), Lambert de 
metselaar (in 1533 in de Kleine Oosterwijk, toen Peperstraat genoemd), 
houtzager Hendrik Jan (in 1540). In 1497 woonde tegen "de muur 
achter de Nonnen" (de stadsmuur om de Oosterwijk achter het Agnie
ten- of Nonnenklooster) Claas de wagenmaker. Deze Claas woonde 
vlakbij de huidige Keizerstraat. Daar was een poortje, de Peelepoort, 
op de plek waar de muur de Grote Oosterwijk kruiste, ongeveer ter 
hoogte van perceel nr. 25/27 "De Rozelaar". De Grote Oosterwijk liep 
van de Markt rechtuit naar de Peelenpoort. 
Op de stadsmuur kon men komen via één van de poortgebouwen (vóór 
circa 1525 alleen de Grote-, de Lutteke- en de Smeepoort) of via trappen 
die tegen de muur waren gebouwd, zoals in de kromming van de 
Pepers tra at; "de stadstrappe bij de Peelenpoort" . 
Metselaar Lambert Schoyer droeg in 1536 zijn huis in de Oosterwijk 
aan de Peperstraat op de hoek bij de trappen over aan de kerkmeesters 
van de Vrouwenkerk. Hij kreeg een huis in de buurt van de kerk en 
werd meester metselaar/opzichter van de kerk en grafmaker. 
Ook was er een trap tegen de muur aan het eind van het, vanaf de 
Bruggestraat gezien, eerste gedeelte van de Rabbenstraat (nu Rabbi
straat), naast het huis van Evert Solteter (Solt-eter) in 1583. 
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Naast Evert's huis stond voor 1514 een rosmolen. Later is die molen, 
verplaatst naar het andere gedeelte van de Rabbenstraat, richting Hoog
straat. 
Daar vlakbij, in de Hoogstraat, woonde in 1556 Wolbert de bootschui
ver. Tussen de molen en de muur moest hij, net als Evert in de 
Peperstraat, een zone van zeven voet breed langs de muur van bebou
wing vrij gehouden. Ook Gerbert Hack en andere personen moesten 
in 1441 de Straatmeesters beloven die vrije doorgang ter breedte van 
zeven voeten ten behoeve van de stad open te laten. 
Op deze ruimte was rond de stad langs de gehele muur een weg 
aangelegd, die in de Peperstraat in elk geval was geplaveid met veldkei
tjes, zo bleek uit een opgraving ter plekke. Langs deze weg kon men, 
ingeval van een aanval op de stad, snel van de ene naar een andere 
bedreigde plaats achter de muur komen. 
Ook via de Vangentoren (in 1455 al zo genoemd) bij de Burgh in Het 
Oude Blokhuis kon men op de weergang komen. In dit gebouw zetelde 
de zogenaamde' schaarwacht' ,die de bewaking op de weergang regelde. 

Buiten de Peelenpoort werd land aangewonnen. In 1434 kreeg Johan 
Claassens de toegezegging, dat hij het land aan zee buiten die poort, 
zoals hij het toen had "afgepaald", na de dood van Goosen Frusselman 
in bezit zou krijgen. Vijf jaar later verhuurde de stad "de aanwas bij de 
Peelenpoort", waarvan Goosen toen nog steeds pachter was, voor tien 
jaar aan de oude Jan Lumens. Hij moest tevens zorgen voor het 
onderhoud van de afpaling in zee, zodat er geen wagens omheen 
konden. (Peel komt van het germaanse pipa, dat moeras betekent; in 
het veertiende eeuwse nederlands betekende 'pelande' moerassig ge
bied, zie ook De Peel in Noord-Brabant). 
Later werd dit gebied als derde stadsuitbreiding bij de stad gevoegd. 
Wel werd toen, in 1534, de 'zee!lluur' - die overigens in alle stukken 
steeds als "stadsmuur" wordt betiteld - naar de uiterste noordhoek 
doorgetrokken, maar vandaar in oostelijke richting was een aarden wal 
opgeworpen. Dit driehoekige gebied heette het Nieuwe Blokhuis (wat 
Nicolaas van Geelkercken verwisselde met het Oude Blokhuis aan de 
westzijde van de stad). Reeds in 1519 stond op de uiterste hoek een 
bolwerk: Het Kasteel of (later) 's Konings Huis, waarin de stadsbe
waarder of drost verbleef als zaakwaarnemer van hertog en koning. In 
het blokhuisgebied werd een garnizoen soldaten gelegerd om de stad 
onder de duim te kunnen houden. De muur tussen het blokhuis en de 

Op de vorige pagina's: Kaart van Harderwijk in vogelvlucht en zee aanzicht, 
getekend door Nicolaas Geelkercken in 1638 
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stad (de Oosterwijk) bevatte zelfs "spiegaten" (schietgaten), gericht 
tegen de stad. In 1581 werd dit gehate Kasteel en muur geslecht. 

Visserij 
Net als de handelsschepen konden ook de grote "Noordzee-waardige" 
vissersschepen niet in de haven aan een kade afmeren. Harderwijk 
kende slechts kleine vissersbootjes (pinken en tocheners), waarmee 
uitsluitend op de Zuiderzee kon worden gevist. Noordzee-vis, met 
name kabeljauwen schelvis, kochten de Harderwijkers in op de wad
deneilanden Wyringen, Texsel, Flielandt, Ammeland of De Schellinck 
of ook bijvoorbeeld in Harlingen. 
Pinken waren, net als buizen, smakken en botters, vrij brede en logge 
platbodemschepen, die van voren hoger dan van achteren waren. H en
drik Hellebreker, wiens ouderlijk huis in 1461 voor (buiten) de Smeep
oort stond, had zo'n pink. In dat jaar was hij zijn "stuyrman" geld 
schuldig. Mogelijk viste hij dus niet zelf. Hendrik' s onderpand was" het 
rescap, als hij met hem had in de pinck" . 
Tocheners waren uitgerust met een sleepnet. Het net heette, net als een 
visser op zo'n schuit: een tog(h)er. 
Daarnaast werd ook met fuiken gevist. Thomas Michels verkreeg in 
1597 twaalf fuiken uit een erfenis. In 1529 moesten Teunis Horloo en 
Hendrik Keuser de schade betalen aan de fuiken die ze kapot gevaren 
hadden. 
In het begin van de zestiende eeuw is er ook sprake van 'waterschepen' . 
Dat waren boten met in het ruim een reservoir met zeewater, waarin 
de vis levend, dus vers, aan wal gebracht kon worden. Toen Gerrit 
Rolols in 1529 stierf, bleek hij borg te staan voor zo'n schip. (Gerrit 
woonde in het westelijke hoekhuis aan de "Vismarkt" op de hoek van 
de Peperstraat; het huis was eigendom geweest van voornoemde Pou
wels de timmerman). 

Op de Zuiderzee werd gevist op haring en spiering, en soms schol. In 
1483 verkocht Gerrit Lamberts een mij onbekende vissoort, namelijk: 
een half vat" goede nibbelings gezouten" . De vis werd gezouten ('lab
berdaan', genoemd in 1581, was gezouten kabeljauw), gedroogd (stok
vis was gedroogde kabeljauw. Zij werd in 1443 door Hollanders aan 
burgers van Bremen ontnomen en naar Harderwijk gebracht) of "ge
steecken " (aan een stok gestoken) en "gedroogd" (dat wil zeggen 
gerookt). Bokking was gerookte haring. 
In Harderwijk waren verschillende "hancken" of "hangen" (schuren, 
opslagplaatsen), waarin de aangevoerde verse vis werd bewerkt, dan wel 
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reeds behandelde, aangekochte vis werd opgeslagen. Ze stonden in de 
buurt van het Oude Blokhuis (bijvoorbeeld tègenover de Fraterkapel, 
later het Pesthuis, in de Straat van Sevenhuysen), bij de Hogebrug, in 
de Rabbenstraat, bij de Vispoort, maar ook in de stad. 
Gijbert Snapper, van oorsprong afkomstig uit Nijkerk, rookte zijn 
haring in een hanck in de Vrouwe straat (in 1453 Nijestraat genoemd; 
nu Kerkstraat), vlakbij de hoek aan de west-kant van de Bruggestraat 
tussen het hoekhuis en de herberg het Wambuis. Hij kocht ook spie
ringen (nibbelings?). Het is dezelfde Gijsbert Snapper die hierboven 
genoemd is als getuige in de kwestie over de stapelplicht in Doetinchem. 
In 1522 werd hem verboden met ingang van het jaar nog langer vis te 
roken op die plek. Hetzelfde gold voor Wijntgen Dirksz in haar twee 
kameren (kleine huisjes) aan de Vijhestraat bij de Hogebrug. Was dat 
uit oogpunt van hygiëne of vanwege het brandgevaar? 

Doorvoerhandel in vis 
Kooplieden kochten bewerkte vis op (of bewerkten deze zelf) en lieten 
ze naar Arnhem brengen. Van daar werd ze per schip verder vervoerd 
naar het Rijngebied. Harderwijk was dus meer een doorvoerplaats van 
vis, dan een echte vissersplaats. 
Hendrik Hugens, die in het "Pannecoeckhuis" woonde, het oostelijke 
hoekhuis van de Luttekepoortstraat en de Grote Haverstraat, verkocht 
in 1460 aanjan Lapper van Col/en (Keulen) vijf duizend" droge scollen 
goed koopmansgoed ". De vissen hadden dezelfde afmetingen als die 
van Noe Stevens (wonend in de Bruggestraat) en waren" zo lang als de 
cedule die Willem Dagerait in zijn kist heeft". Ze voldeden dus aan de 
maat die vastgelgd was in docomenten die schepen Wil/em Dageraat 
beheerde. 
De prijs van de schollen zou niet hoger zijn dan wat de koopman op 
Ameland er voor vroeg. De vis was dus kennelijk in de Zuiderzee 
gevangen door de (met name genoemde) "gezellen" die vaarden met de 
pink van deze vishandelaar/koopman. De koper J an Lapper woonde in 
het vierde huis vanaf de - latere - Muntsteeg aan de Vijhestraat, naast 
het hoekhuis met de Burghstraat. 
In 1457 verkocht genoemde Noe Stevens aanjan van Dort van Col/en 
(is niet dezelfde als Jan Lapper) zes last vis en "bole" (een soort 
schelvis), vijftien tonnen boIc gelijk staande met één last vis (die 24 
gulden opbracht). Jan moest de vis in Arnhem "onder de kraan" 
afleveren voor verdere doorvoer per schip. 
In 1545 stuurde "Het land van Der Schellinghe" Luytken Gijzen naar 
Harderwijk met een el, waarmee de viskopers van Terschelling, Vlie-
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land en Texel kabeljauw maten. In het vervolg diende deze (eilanden-) 
maat ook als maatstaf bij de onderhandelingen over de prijs van de 
kabeljauw in Harderwijk. 
In 1550 bracht Claas Coolhoven bolck en bokking van Berck (?) naar 
Harderwijk. Deze Claas was vijf jaar eerder, in 1545, veroordeeld 
wegens het doden van Rickert, een zoon van Jan Aerts. Als straf mocht 
hij een jaar geen vis kopen in de Bruggestraat of bij de Hogebrug. (Dat 
was een zware straf, zoals hieronder duidelijk zal worden.) Claas mocht 
ook geen herberg betreden waar Jan Aerts was, of zich uit de voeten 
maken waar hij binnenkwam. 

De kraan in Arnhem 
Genoemde Jan Lapper bracht in 1460 de schollen van Hendrik H ugens 
met paard en wagen (" per kar" ) naar de kraan in Arnhem. Uit getui
genverklaringen over onenigheid over het kraangeld in 1549 weten we 
precies waar die kraan stond. Voornoemde Wijnant (= Wyntgen) 
Dirksz en Hendrik van Zevenerverklaarden in Arnhem nimmer kraan
geld te hebben betaald, zolang ze geen gebruik maakten van de kraan. 
Er was geen kraangeld verschuldigd voor goederen die door twee 
mannen te tillen waren. 
Wijnant had bovendien veertig jaar voordien van een oude vrouw 
gehoord dat Arnhem de Harderwijkers vrije" op- en afslag" had gege
ven, omdat Harderwijk de straat van de Rijnpoort naar de kraan had 
aangelegd. 
De magistraat van Harderwij k verzocht aan die van Arnhem te beletten, 
dat Harderwijkse burgers toch kraangeld moesten betalen, als ze geen 
gebruik van de kraan of "van de kraankinderen" maakten. Immers in 
Keulen, Deventer en andere steden, en voordien ook niet in Arnhem, 
betaalden ze in die gevallen ook geen kraangeld. 
De schepenen van Arnhem beslisten uiteindelijk dat Wijnant slechts de 
helft van het kraangeld behoefde te betalen voor wijnsteen en andere 
artikelen als hij geen gebruik maakte van de kraan. (Wijnsteen is een 
stof die zich als een korst aan de binnenzijde van wijnvaten hecht. Er 
werd wel een bepaalde soort zout van gemaakt). Zij capittelden Wijnant 
echter wel dat hij "zich tot hen (had) moeten wenden in plaats van de 
aangehouden goederen uit het arrest te ontvoeren ". 

Oneerlijkheden 
Op 25 maart 1510 oorkondde de stadsregering van Nijmegen, dat hun 
keurmeesters geconstateerd hadden, dat Diss Touweslegers een week 
tevoren elf van de twintig stroe Harderwijkse bokking die hij in Nij-
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megen Op de markt bracht voor 191h stuiver moest verkopen, omdat ze 
"snoede, valsch en geen koopmansgoed waren". Dezelfde magistraat 
klaagde in 1575 dat burgers van Harderwijk bolk en andere gezouten 
vis in tonnen kopen en in mandjes verpakt als verse vis weer verkopen. 
Ze verzoeken de stad Harderwijk dit te beletten, aangezien kooplieden 
van Nijmegen in Kleef, Gulick en elders van dit bedrog worden be
schuldigd. 
Ook zondigden Harderwijkse vissers tegen het 'plakkaat' op de maas
wijdte van de netten, waarmee in de Zuiderzee gevist mocht worden. 
Deze was in 1555 vastgesteld naar de maat van de netten die in Amster
dam in gebruik waren. In 1556 diende de Kanselier en Raden des 
Konings in Utrecht een aanklacht in tegen vissers uit Bunschoten die 
dit "plakkaat" negeerden; wie van die bepalingen vrijstelling meende te 
hebben moest daarvan een afschrift kunnen tonen. 
Hetzelfde jaar bracht de schout van Elburg, Johan Roelofs alias Mager
heyne, twee Harderwijkse waterschepen met bemanning op, die met 
netten met te kleine mazen visten. De Raad van de Koning in Gelder
land gelastte de gearresteerde vissers (Wouter Crijnsz, wonend aan de 
zuidzijde van de Vismarkt) en Jan Mol/ (uit de Oosterwijk) en hun 
schepen tegen borgstelling in vrijheid te stellen. De te nauwe netten, 
waarmee ze gevist hadden, kregen ze echter niet terug. De magistraat 
van Elburg verontschuldigde zich bij die van Harderwijk: niet zij, maar 
de schout was aansprakelijk voor de veroorzaakte moeilijkheden. (Een 
schout maakte geen deel uit van een stadsregering. Hij was als politie
en justitiedienaar een vertegenwoordiger van de Landsheer. In Harder
wijk is de Grollensteeg naar zo'n schout vernoemd, Jan (van) Grol/e. 
Jan, die in 1520 stierf, had zijn "schuur" op de hoek van dat straatje en 
de Markt, maar zijn huis in de Hoogstraat, enkele huizen van de 
Kromhoutsteeg af in de richting van de Grotepoort. 
In 1475 doodde hij een zoon van Wouter Roitgen. Hij moest toen als 
'zoen' (verzoeningsgebaar), aan Wouter veertig gulden betalen en drie 
bedevaarten maken naar Aken (O.L. Vrouwe), Keulen (Heilige Drie 
Koningen) en Nuys (St. Quirijn). Tevens moest hij, vallend op een knie, 
Wouter en zijn zonen "om Gods wil om vergiffenis vragen" .) 

Stapelrecht 
Al vóór 1442 verkreeg Harderwijk van de hertog van Gelre het stapel
recht voor zeevis die tussen Muiden en Kampen aan land gebracht 
werd. (Dankzij zo'n stapelrecht kon een stad voorbijkomende vracht
vaarders dwingen hun waren te lossen en in die stad te koop aan te 
bieden, zie ook het conflict daarover in Doetinchem in 1541). 
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In noodgevallen stond de hertog toe zeevis te Elburg of elders aan de 
zoom van de Veluwe te ontschepen en vandaar over de Veluwe te 
vervoeren. Wanneer door vorst of noodweer een schip met vis elders 
landde, ging de Harderwijkse afslager daar naartoe. Zo getuigden 
burgers van Amersfoort in 1592, bij een geschil over handel in gezouten 
vis, dat Dirk Wiltems uit Harderwijk vele jaren eerder een keer in 
Muiden vis heeft afgeslagen toen een schip door ijsgang daarnaartoe 
moest uitwijken, en dat die vis vervolgens in Harderwijker karren via 
Amersfoort naar de Rijn is gebracht. 
Dit stapelrecht van Harderwijk was de stad Naarden een doorn in het 
oog. Naarden maakte aanspraak op dit recht voor vis die in Holland 
gevangen was en liet herhaaldelijk schepen met vis van Harderwijkers 
in beslag nemen. 
In 1556 beklaagde de magistraat van Harderwijk zich bij de schouten 
van Putten en Ermelo over de inbreuk op het stapelrecht door het aan 
land brengen van vis te HorIehoe (HorIo bij Horst). 

Visafslag in Harderwijk 
Aangevoerde zeevis mocht in Harderwijk uitsluitend afgeslagen (dus 
verhandeld) worden in de Brug(ge)straat (die begon bij het Heer Ailts
straatje) èn bij de Hogebrug. Dit stond verordonneerd in een Keurboek 
(Verordeningenboek) van de stad van vóór 1470. Het werd herhaalde
lijk bevestigd in nieuwe keuren, die betrekking hadden op vis, zoals die 
van 1508, 1530. 1548 en 1563. De plaats van afslag bleef steeds in de 
buurt van de Hogebruggepoort. Aan dit poortgebouw werd in 1539 de 
bekendmaking aangeplakt, dat de afslag alleen daar en in het openbaar 
moest geschieden onder verbeuring van telkens tien pond. In 1575 
getuigden onder anderen de 50-jarige voormalige burgemeester Jan 
Petersen Grolt en de 62/3-jarige "raadsvrund" Gerrit Bosch, dat vis 
nooit ergens anders werd verkocht dan tussen de twee Gasthuisstegen. 
In 1574 besloot de magistraat de visafslag te verpachten om zo de 
stadsfinanciën te versterken. Het eiland van Der Schellinck was daar
tegen. Het drong er op aan de verkoop in de stad vrij te laten, zoals dit 
sinds 1542 het geval was geweest. Ook enige bewoners van de Brugge
straat, daarbij gesteund door drost Van der Sande, waren tegen het plan 
gekant. De drost werd in 1575 door Kanselier en Raden terecht gewe
zen; hij had zich niet te bemoeien met interne aangelegenheden. Op 5 
februari 1582 zette de stadsregering haar zin toch door en verpachtte 
de visafslag. 
Het Gasthuisstraatje (nu Schoolstraatje) moet niet worden verward 
met het al in 1550 genoemde Schoolsteegje (nu Bongerdsteeg; bongerd 
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= boomgaard), dat liep van de Bruggestraat naar de school bij de kerk. 
Het Gasthuisstraatje had een uitloper naar de Vijhestraat, waar op de 
hoek aan de kant van de Hogebruggepoort in 1544 Cornelis Jansen 
Toffel woonde. (Overigens stonden er tot de zeventiende eeuw tussen 
dit straatje en de Straat van Sevenhuizen nog geen huizen; zeker niet 
een Koningskelder, zoals in advertenties van dit etablissement te lezen 
is.) 
Deze Cornelis was eigenaar van het schip Branddarys en had zijn zuster 
Aechte in de kerk een blauw oog geslagen en de glazemaker Reyer 
Reyersen met een bijl gedreigd, zo luidde de aanklacht die de 17-jarige 
Lubbert Aalts in 1544 bij de schepenen indiende. Lubbert was gehuwd 
met Aechte, die dertien jaar later stierf als de weduwe van ..... Reyer 
Reyersen! 
Op de hoek van het andere gedeelte van de Gasthuissteeg stond in de 
Bruggestraat, ook aan de kant van de Hogebrug de herberg In de 
Hollandse Tuin, kortweg De Holland genoemd. De waard van dat 
etablissement was tevens pachter van de visafslag. 
In 1539 pachtten de herbergier Dirk Willemsen en Marten Martens die 
visafslag voor vier jaren. Die pacht werd met een jaar verlengd, omdat 
de pachters door de oorlog" geen profijt" van hun pacht gehad hadden. 
Toen in 1552 de visafslag, mout-, wijn- en bieraccijnzen verhoogd werd 
ten behoeve van herstellingen aan de stadsverdediging en de zeewerken, 
waren ze nog steeds de pachters. Het was deze Dirk Willems, die naar 
Muiden reisde om de vis af te slaan. 
In 1563 rapporteerde de herbergier in De Holland, Hendrik Haze, aan 
de kerkmeesters, dat hij Willem van Wijnbergen van Wittop op de 
Vismarkt een "bleye" had zien kopen. Dat was verboden. 
De Holland was dus het centrum van de vishandel in Harderwijk en 
was een plaats waar menige transactie werd beklonken (en bedronken). 
ClaasJansen van Amsterdam machtigde in 1477 Claas in De Holland 
(de toenmalige waard Claas Buesgen, Boisken of Bosch?) negen gulden 
voor haring te vorderen van Herman van Zwolle. Bij de herberg 
behoorden een huis, een stalling en een kamer, waar in 1538 vermoede
lijk Herman de boekbinder woonde. 

De Vismarkt 
De eerste keer dat de Lagebruggepoort in de stukken genoemd wordt 
is in 1537. In 1544 wordt de poort voor het eerst onder de naam 
Vispoort vermeld; de naam Vismarkt kwam pas voor in 1563. De naam 
slaat dus kennelijk niet op de plaats, waar vis werd verkocht. Mogelijk 
houdt het verband met de aanwezigheid van enkele hanken bij de poort, 
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Vismarkt en Hogebruggepoort 

onder anderen van de reeds genoemde Hendrik van Sevener; dus van 
visopslagplaatsen en/of rokerijen. De oorspronkelijke naam was 
tog(h)ersmarkt (of kortweg de Markt). Simon de Vries en zijn vrouw 
Thone droegen in 1525 - dus vóórdat het Vispoortgebouw bestond! -
hun aandeel aan hun vaders huis op aan de Togersmerckte tussenArnt 
Rolofs en Jacob Keiser. Dit huis stond, iets achterwaarts gebouwd, 
halverwege de Kromhout- en de Grolsteeg. 
Ook was sprake van 'Het Marktveld' . Aan de overkant, aan de andere 
kant van de Markt, woonde in 1557 naast het hoekhuis bij het Agnie-
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tenklooster, de koopmanJacob Gerritsen. (De naam Korenmarkt voor 
het gedeelte tussen voorbesproken twee huizen is van veel latere datum: 
zij dateert van omstreeks 1742). 
In 1566 werd met de bestrating van het Marktveld begonnen. In 1571 
werd Gerrit Jacobs op de "Vismarkt" tijdens de dans gestoken en 
neergeslagen door Dirck Bosch, de zoon van voornoemd raadslid Gerrit 
Bosch. Gerrit overleed aan de verwondingen. 
De drie namen voor de Markt werden door elkaar gebruikt. In 1593 
woonde schipper Peel Hendriks Plieck aan de zuidzijde van de "togers
markt", in 1597 aan het" marktveld " . Peel was getrouwd met Dywertje, 
een dochter van de Amsterdamse schipper Luydt Gerrits en zijn vrouw 
Dylliaen die zich in Harderwijk gevestigd hadden. In de Palmweek van 
1573 brachten zij de Harderwijker Gerrit Vos, die in Hoorn gevangen 
zat, namens zijn vader Willem Vos, 250 gulden "toe rantsoen". (Drie 
jaar later was Gerrit "gevangene binnen Edam" !). Luydt Gerrits is de 
stamvader van de Harderwijkse familie Luiting. 

Belemmeringen in de vishandel rond de Zuiderzee 
Harderwijkse vissers en viskopers ondervonden op de Zuiderzee niet 
alleen problemen van Naarden, de Geuzen en, bijvoorbeeld in 1565, 
ook van zeerovers, maar ook kwam zij met Enkhuizen op gespannen 
voet te staan over de handel in VIS. 

In 1525 beperkte de stad Enkhuizen de vrijheden in het kopen en 
verkopen van vis tijdens bepaalde, daarvoor van ouds bestemde dagen. 
De stad maakte "infractie " op de voorrechten van Harderwijk in die 
stad haring te mogen opslaan (te verkopen bij opbod). In 1542 was 
daaraan nog weinig veranderd, ondanks tegenmaatregelen van de her
tog van Gelre, die bestonden uit het arresteren en ophouden van 
Enkhuizer burgers in Gelre, en de daarop volgende toezegging in 1532 
van de schout en stadsregering van Enkhuizen, dat Harderwijkse bur
gers voortaan geen reden zullen -hebben zich te beklagen. In 1566 
berichtte de magistraat van Enkhuizen, dat Harderwijkers weer als 
vanouds haring mocht kopen, verkopen en vandaar verzenden. Ook 
ontkende ze dat Harderwijkers dikwijls tweemaal accijns moesten 
betalen op zout dat zij in Enkhuizen binnenbrachten of kochten. Een 
maand later stond ze toe, dat Harderwijkers burgers van Enkhuizen in 
opdracht haring lieten kopen en verzenden. 
In 1574 verzocht de stadsregering de stadhouder toestemming om 
handel in vis te mogen drijven met de Waddeneilanden, die in die 
woelige jaren van de Opstand neutraal waren. Dat werd toegestaan, 
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mits de Harderwijkers opstandige steden als Hoorn en Enkhuizen en 
andere plaatsen van de rebellen meden. 

Happy end 
Willem HesseIs had in 1465 een toch ener; zijn kleinzoon Pouwels 
HesseIs - wonend in de Grote Oosterwijk - in 1535 een waterschip. 
Diens zuster Hannesje HesseIs, weduwe van Gerrit Meynolt, gaf haar 
zoon Meynolt bij zijn huwelijk in 1542 haar corveel (karveelschip). 
Meynolt's broer: Gerrit HesseIs, een (natuurlijke) zoon van Hessel 
Gerrits, voer omstreeks Midvasten 1564 met zijn schip van Enkhuizen 
naar Bunschoten. Aan boord bevonden zich M ette Goodschalck, Geer
tje Toenissen en Albert Aarts. 
Toen Albert aan het roer stond, kwamen Gerrit en Geertje uit de roef. 
Gerrit zei tegen Albert: "Zie maet, daer neme ik U tot getuige, dat ik 
Geertje getrouwd hebbe met 7 dalers", waarop Geertje zei: "Daer 
hebbe ik se vast" en ze toonde de dalers in haar hand. 
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Bruiloftsfeest 

Uit een brief van de pachters van de bier-accijns te Harderwijk aan 
Gedeputeerden van het Kwartier van Veluwe: 

Verthonen met geboirliche reverentie 
Woe dat geleden omtrent drije weecken seeckere bruijloffsburen van 
ongefeerlich vijftien tonnen, edoch van minder off meerder onbehaelt, 
gedroncken binnen tott Lovenum in den ampte voorscreven (=Ermelo) 
then huijse van Jacob Lubbertsz. wesende een bouman van joncker 
Unico van den Ruijtenbarch (op kasteel Staverden), alwaer bij die 
hondert personen geweest bendt ende vijff dage lanck gedroncken ende 
bij die drije hondert gulden geschoncken. 

Bron: Oud rechterlijk archief Harderwijk, inv. nr. 79 (1615). 
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De dood van N aele Aelts 

Een Harderwijks heksenproces 
door R. W. den Besten 

Over de jacht op heksen, heksenprocessen en daarbij uitgesproken en 
voltrokken straffen, is de laatste jaren veel gepubliceerd. Vanaf het eind 
van de middeleeuwen tot in de zeventiende eeuw vonden velen een 
vreselijke dood. Was er éénmaal een 'heks' gevonden, dan zorgden de 
vreselijkste martelingen er wel voor dat zij niet alleen vaak schuld 
bekende, maar tevens namen van anderen. Dezen op hun beurt deden 
'in pijne' hetzelfde. Enzovoorts, enz. 
Bij een dergelijk proces in Utrecht werden hele families uit Amersfoort 
en omgeving ter dood gebracht. Dit is overigens de enige bekende zaak 
in de Noordelijke Nederlanden waarbij het zo uit de hand liep. Verge
leken met ons omringende landen is de heksenvervolging hier gelukkig 
van een geringe omvang gebleven. 
In Harderwijk zijn ten minste twee heksen ter dood gebracht: 
Jut van Doernick en Naele Aelts. Mogelijk is ook Jannetjen Jorijs van 
Leyden wegens hekserij veroordeeld. Over de reden voor haar dood
straf is echter noch in Harderwijk, noch in Leiden, in de bronnen iets 
te vinden. 
De bekentenis van Naele is bewaard gebleven en hierachter afgedrukt. 
Het hele verhaal met zoveel details - gedaan 11 buten pijne 11 - moet wel 
een geloofwaardige indruk gemaakt hebben op haar rechters. Dat zij 
over haar de doodstraf uitspraken, is dan ook niet onbegrijpelijk. 

De zorg voor een goede justitie behoorde tot de stedelijke rechten, of 
zo men wil plichten. Het stadsbestuur was zowel wetgever als rechter, 
dat onderscheid maakte men in die tijd niet zo sterk. 
De schepenbank was bevoegd in civiele zowel als in criminele zaken. 
Voor wat betreft de eerste categorie was er, althans in later tijd, beroep 
mogelijk op het Hof van Gelre en Zutphen. Voor criminele zaken was 
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de stad zelf de hoogste rechter. Een ingrijpende zaak omdat lijfstraffen, 
verbanning en zelfs de doodstraf kon worden opgelegd. 
De beroemde Harderwijker jurist Johan Schrassert wijst er in zijn 
Hardervicum Antiquum terecht op dat dit naar zijn oordeel 11 een 
verkeerde saacke (is): alsof er aan het tijdelijke goed meer was gelegen, 
als aan het lijf en leven van een mensch 11 • 

Van de bevoegdheid om de doodstraf uit te spreken en te executeren 
heeft de schepenbank spaarzaam gebruik gemaakt, ten minste voor 
zover uitde bronnen blijkt. 
In 1541 werden drie mannen onthoofd wegens verraad. Volgens Schras
sert (Hardervicum Antiquum blz. 129) werden zij echter op verzoek 
van hun familie begenadigd. 
Twee jaar later trof twee anderen hetzelfde lot. In 1562 werd Jannetgen 
J orijs van Leyden in een wijnvat onder de galg verdronken door de beul 
van Kampen. Waarom is niet bekend. 
In 1568 wordt Jan Thijssen door de scherprechter uit Arnhem geëxe
cuteerd. Volgens een verklaring van enkele bejaarde burgers uit 1570 
zouden in vroegere tijden een Albert Lychthart wegens moordbrand 
en een Jut van Doernick wegens toverij door de schepenen veroordeeld 
en verbrand zijn. 
In 1578 deed zich een zaak waarbij drie misdadigers ter dood werden 
veroordeeld. Eén van hen wist gratie te krijgen omdat een vrouw 
verklaarde met hem te willen trouwen. 
Naele Aelts is in 1594 verbrand. 
Tenslotte wordt in 1660 de beul Henrick Otten verbrand wegens het 
plegen van ontucht met een groot aantal kleine kinderen. 

Dure straf 
In de stadsrekening van 1594 zijn de kosten van de gevangenschap en 
executie van Naele Aelts genoteerd. Die waren zeer hoog, namelijk 
bijna 75 gulden. (Het jaartraktement van de predikant was in die tijd 
honderd gulden.) Had het 'spaarzaam' gebruik van de doodstraf wel
licht iets met deze hoge kosten te maken? 
Heel opmerkelijk is dat uit een notitie, die aan de bekentenis van N aele 
is toegevoegd, blijkt dat haar aanklager ook in de gevangenis werd 
opgesloten. Hij kon zijn beschuldigingen niet bewijzen, maar omdat 
Naele aanvankelijk bekende de vrouw van Joost Toenisz. betoverd te 
hebben, maar die bekentenis later weer introk, werd hij verder niet 
bestraft. 
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De tekst van het proces verbaal 

Alzoo Naele Aelts geboren tot Wageningen 
olt int 70 jaeren vrijwillich buijte pijne bekendt 
heeft dat omtrent 25 off26 jaer geleden in den soemer 
ten tijde sij woenden in een van de weduwenhuijsgens af ter het 
fraterhuijs mit Geerlof! Gortequerens suster hebbende 
sij gebrek van minselicke noottruft ende kost den 
quaijen mit namen Henrick de duijvell in een gedaente 
van een jongman gecledet in roden clederen mit een swarten 
hoet opten hooft haer is kommen ansoecken belovende haer 
mit kost ende dranck als oock mit alle wertlicke 
noottruft rijckel(ick) tsullen besorgen. (sulcx dat sij als 
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mistroestich - doorgestreept). End so dan hij sonder off/aten ha er naeg
hinck heeft sij sich als mistroostich tot hem 
begeven (a) sulcx dat der selver satan haer mit een teijcken 
twelck sij in sijnen naemen op de rugge tusschen beijde 
die schouderblaederen veurt getrouwett den sij weder 
in verseeckerheijt van dien idt bloet twelck uut oere 
vinger mit snijen deden kommen gegeven heft mit gelofte van 
hem tsullen anhangen ende nijet te verlaten dergestalt 
dat sij beijden volgens in haere huijssen gegaen sijn 
den selven avont die bijslaep geholden oock minselicker 
wijse den nacht als oock verscheidentlick daer nae 
tsamentlick (b) gemeenschap gehatt (in marge: ende converseren) ende 
so int hanteren van hem als oock uutgeven sijnes saets an hem wijers 
nijet gespeurt dan alles wes natuerlick is uutge-
sondert dat hij se er kout was verclarende hierbij dat 
omtrent een maent na dese verbintenisse hij haer een stuck verckenvleijs 
gebracht heeft. 
Dat oock sij omtrent een maent daernae Jan Brants 
op sijn hertelicke versouck geleent heeft d'somme van 
vijff dalers die haer bij verstarff van Fie Renden 
oer moeijn gewoent hebbend tott Wageningen angecommen 
waeren welcke vijf! dalers sij omtrent een vierdel ja ers 
naedien tijt weder gevordert dan overmits der selve 
Jan Brants ha er die nijet en wilde restitueren oder 
betalen so dat sij nog jegenwoordich een daler daer aen 
ten achteren is heeft sij hem een warm kop biers gemaeckt. 
Daer inne een stuck wegge gedaen dat sij ten huijse van Jan Brants z. 
van oeren boelen ontvangen hadde. 



32 Historisch Jaarboek Harderwijk 1992 

End int inkruijmen binnensmonts geseijtJan 
Brants z. daermit betover ic u in vougen dat 
onlancx daer nae oeren boell op een weder bij ha er 
opt bedde gecommen is prijsende dat sij Jan Brants z. 
also betovert hadde ende holdende den selven nacht weder 
mit ha er conversatie totten middernacht tou so dat 
hij omtrent 12 uuren van haer gescheijden sonder 
enige meer woorden gebruijckt. 

Item dat sij omtrent int elf te jaer geleden geweest 
is tott Arnhem alwaer sij enigen koeck om haer vrundes 
kinderen mittoebrengen gecoft ende wesende onderwege 
opte wech herwaerts nae huijs is bij haer op te karre 
daer ha er suster Wobbe mede op satt haer voorseijde boell 
H enrick op ha er schouder neffens an haer oor kommensitten gevende 
oer een peperkorn mit beveel ende last 
dat sij Pouwels Dircx z. kint daermit soude betoveren 

Ennde als sij nu thuijs gecommen was heeft sij an den 
genante Pouwels Dircx z. dochter een stuck koecx 
mitten peperkorn gemengt gegeven daer toe 
binnens momts gebruijckend de woorden Annaken 
daermit betoever ic u twelck geschiet sijnde is 
het verseijde kint voorts daernae sieck geworden twelck 
sij daer nae uut haer vrijwillige gemoett sonder van 
jemant daer toe gevordert te sijn is gaen zegenen dan en 
is het kint van oere zegeninge nijet gesont geworden 
overmits dat die gene die jemants betovert hebben 
nijet jegenstaende sij den betoeverden zegenen geen macht 
en hebben deselve van sodane toverie te genesen dan 
weil anderen die daer mit vanden quaijen begaeft die 
in sulcken schijn die konst van toeveren seer weil mitt kunnen. 

Dat oock mede int selffde jaer inde Bruggestraet bij haer gecommen 
een en anderen satan genant Harman 
(in marge: hebbende enen swarten baert gecledet met swart wambus 
grauw bocxenen ende grauwen hoet) 
die oer gelijckfals geloften dede van kost, dranck 
end noottruft tsullen versien. End nemende sij hem mede 
an tott oere tweden boell heeft hij haer mit het 
teijcken opte stuijt achter hebbende getrout den 
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sij in teijcken van getrouwieheijt haer sijle te pande 
gestelt heft daer aver hij oer des maents be/oofte 
te besolden mit een halve gl. die sij vande beginne 
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tot omtrent een halff jaer herwert altijt van hem bekent ontfangen 
thebben. 
Ende dat sij thien jaer geleden mit ha eren boel pnt(?) gegaen is 
op den middaeh ten huijse van Ghijsbert Jans Beijnen woenende 
in Geertgen Bouwers huijs opten houek vant gasthuijssteegge ende 
heeft door onthiet (bevel) van oeren vrijer tkint in de wege 
liggend mit oeren asem ende gesieht betovert seggende iek betover u. Dat 
ooek mede sij omtrent 9 jaer geleden door onthiet ende in 
bijwesen van oeren voorseijde boel Henriek tkint van Grijetgen 
Lenijcx een stuck appels gegeven heft ende door middel vandien 
betoevert so dat het kint den appel gegeten hebbende sieck gewurden is. 
Voortmeer belijdt dat sij ongeveer(lijek) seven off aeht 
jaer geleden gaende int straetgen af ter Arnhems poorte 
van oeren boete gevordert heeft ietwes om daermit Eeschen 
Jan Brants z. peert twelek aldaer in de kerre mede 
staende was te moegen betoeveren so dat der selver oer 
boell Harman in gedaente als voren voor haer ersehijnende 
ha er gelangt heft een haer mit een knoop om tselve 
op Eeschen Brants peert te leggen dat welek sij doende 
geseijt heeft daermit betoever ick u. Daer bij 
alhier verclaren tselve uut gene andere redenen gedaen thebben 
dan uut goeder vruntsehappen. Ennd en kan sij nijemant 
betoeveren of! oer boel moet daer eerst in bewilligen 
gelijcx sij dan oere toeverie ooe neijt en kan int werck stellen 
an den genen die in Godt den H eeren een vaste gelove hebben. 

Item dat als sij omtrent vier jaer geleden inden soemer 
ten 12 uuren des daechs ten huijse van Jan Bontenbureh van sijne 
huijsfrou Marrijtgen hadde gekoft een 
oortgenwert hout asschen. Is daer nae omtrent 
11 uren des naehts mit ha er boell Henriek gegaen 
inde verseijde huijsse door de deure die door konst van hem 
open gemaeekt was. Ende heeft sij de verseijde 
Marrijtgen een propgen wereks gesmeert sijnde mit 
blaeuwe salff die sij ongeveer/riek) elffjaer geleden 
van oer boel verseijd ontfangen hadde inde hals gesteeeken 
gebruijckend binnens monts I ck betover u'. 
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Dat oock daer nae int derde jaer geleden naden 
herwst opden middach ten elff uijren in de straet 
af ter Wolff Zegersz. brouhuijs bij ha er erschenen 
is oeren voorbenoemden boel Harman in swarten 
clederen mit enen graeuwen hoet, ha er gevend 
een hayr mit twee knoopen dat welck hij 
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verclaerden van oers nichten Geertgen Brants peert genoemen 
thebben ha er bevelende tselve daer mit te betoveren 
twelck ontvangen hebbende heeft idt gelacht opt 
kruijswerck vant peert ende door middel van dien 
betovert der oorsaecken halven dat de verseijde Geertgen oers 
suster Wobbe soentgen Thijman op de wech nae Arnhem 
van de karre had laten vallen. 

Eijntlicken. Van gelijcken dat sij Peter Pelser gaende verbij haer deure 
een pack naelde gegeven heeft besmeert sijnde mit 
seeckere rode salve die sij des nachts in een potgen van 
oeren boel Harman (4 jaer gel. bijgevoegd) ontvangen hadde om den ver
seijde Peter daer mit te betoveren gelijcks sij volgens gedaen 
in sulcker vouge dat ongeveirlick 3 vierdell jaers geleden 
sij op enen nacht mit oeren boell verseijd hebbend bij sich een 
lantern door de schoorsteen in des verseijde Peters huijsse gecommen 
sijn mit sich dragend een propgen wercx groot als een duijm ende mit die 
verseijde salff gesmeert sijnde die welke oeren boell de verseijde Peter 
liggende op sijn bedde slapen inden hals gesteecken heft. 

Dat mede omtrent 2 jaer geleden haer op de merct bij die 
putte gemeutet Sloppen Albert de sij overmits hij een dach oft twe voor 
haer man de wacht bewaert hadde mit haer asem ende gesicht daer sij oer 
boel in veurden verschricket ende dennha betovert heft (in marge: 
gerevociert = herroepen). 
Eijntlicken heeft beleden dat des nachts nae dat Bartraidt huijssfrou van 
Joost Toenis s. in de kraem bevallen was oer boel! Harman (in marge: 
hebbende eenen swarten bart) gecledet mit een zwart wambeus end 
graeuwe boxenen mit enen graeuwen hoet opt hooft bij haer inde huijsse 
gecommen is haer helpende een kransgen van lappen ende stroij maecken 
daermit sij (des anderen daechs bijgevoegd) mit oeren boel gegaen sijn ten 
huijse van Joost Toenis s. end kommende ant bedde van den verseijde 
Bartraidt heeft sij haer als ongemackelick liggend een weijnich opgehe
ven ende gelegt het oorkussen af ter haer rugge so dat oer boel end sij het 
kransgen int kussen ende enige lappen int bedde hebben gedaen in sich 
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binnens monts sprekende Bartraidt hier mit betover ic u (in marge: 
gerevociert). 

So ist dat om sulcke end dergelijcke feijten ende delicten wesend van 
se er quade consequentie die in lande van justitie neijt geleden viel 
weijniger ongestraft behoren gelaten te worden. 
Die schepenen nae bevelch Godes wijsen voor recht dat Nale Aelts an een 
staeck gebonden sijnde gewurricht ende volgents mitten vuere geexecu
tiert ende verbrant sall worden datter de dood nae volcht een ander ten 
exempell. 

Dese justitie is gedaen 
opten vierde julij 1594 

Alzo Joost Toenis op den 11ten februarij verleden 
Naele Aelts alhier voorden gerichte beschuldet ende 
beclaecht heft dat sij sijn huissfrou betoevert solde 
hebben sulcx te bewijsen wie wijders de 
clacht mitt brengt sonder tselve tot noch tou 
int geringste bewesen thebben daer over hij weil 
met rigueur van justitie hadde behoren gestraft 
te worden. Nochtans dwijle". 
(in marge: "Nale op punt vandien geexaminiert sijnde 
gans onbestendich blijft). 

(twee regels weggestreept) 

So ist dat die schepenen prefereren de gracie voor justitie wijsen voor 
recht dat Joost sijner gevenckenisse ontslagen ende deser instantie 
geabsolviert sall sijn, actum Ja julij 94. 
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StockgeIt 

Betaelt van twe verscheijden examina
tien over de persoon van Nale Aelts ge
daen so anden schepenen, secretario ende 
dienders: 11,1 gld. 2 st. 

Den 29sten junij betaelt anden voerman 
de den scherprichter van Campen hier 
gebracht: 5 gl. Holl. 5 st. 

Den 6 julij betaelt door den burgemeister 
Benger voor een karre rijsen totten brandt 
van Naele Aelts gebruijckt: 1 gl. 21;2 st. 
Eodem die betaelt anden scherprich-
ter mr. Claes ter cause hij N aele 
Aelts mitten vuere gejustificiert 
heft mitsgaders voor sijne vacatien 
ende examinatien ende dat hij H encke 
H enrickx berufticht sijnde mit toverie 
besichtet heft d'soeme van 27 gl. 
Holl. Noch betaelt anden richteren 
ende den secretario 7 examinatien 
ende anden dien ers 8 daer inne de 
visitatie van Hencke voorseijd begrepen 
d' soeme van 6 gl 4 st. mitte lectura sententie 
Noch anden dieners van de apprehentie 
bewaringen loss ende toe sluijtingen 
van de sterckingen des gerichts so weil 
voorden waeckers boden als dien ers 
tsamen 18 gl. 

Den 20sten julij betaelt an Jasper 
Willemsz. voor 9 kanne braspenningen 
bier die de waeckers aldaer verteert 
voor dat sij de post daer Nale op gebrandt 
worden in de eerden setten: 11 st. 4 penn. 
Noch van bier dat Nale inde gevanc
kenisse gedroncken: 2 gl. 12V2 st. 
Noch an froelick Aert van Sevener ende 
anders van broot kees ende vleijs dat 
Nale inde gevenckenise ende den 
scherprichter hijr sijnde verteert is 
tsamen betaelt 11 gl. 41;2 st. 

Lat: 73 gl. 11 st. 12 penn. 
Stadsrekening 1594. 
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Stoombootdiensten te 
Harderwijk 

door S.S.Schilderman 

Tijdens een door mij verricht onderzoek naar het toerisme en het 
vreemdelingenverkeer in de gemeente Harderwijk gedurende de jaren 
1900-1930 kon het niet anders of ook de 'Holland-Veluwe-Lijn' 
(H.V.L.) kwam onder de aandacht. En hoewel de H.V.L. thans een 
'slapende' N.V. is en het bedrijf is overgenomen door de Rederij 
'Flevo', leek het mij niet onaardig om de beginjaren van de stoomboot
diensten te Harderwijk nog eens apart in de publiciteit te brengen. Vele 
duizenden toeristen zullen immers een aangename herinnering bewa
ren aan de boottocht Harderwijk-Amsterdam en terug met de 'Stad 
Harderwijk', de 'Kasteel Staverden' of de 'Burgemeester Kempers'. 

Het plan om een stoombootdienst Harderwij k -Amsterdam in het leven 
te roepen werd geboren in 1924. Op 7 maart van dat jaar bericht 'De 
Harderwijker' dat enige ondernemende zakenlieden uit Harderwijk en 
Ermelo via een N.V. kapitaal bijeen willen brengen om voorlopig één 
en, bij voldoende succes, twee stoomboten in de vaart te brengen. Van 
verschillende zijden werd reeds financiële steun toegezegd. Voorwaar
de was dat er een vaargeul wordt gegraven en dat de haven op voldoende 
diepte werd uitgebaggerd. 
Ruim een jaar later, op 29 mei 1925, staat in dezelfde krant dat de 
plannen tot oprichting van een stoombootmaatschappij vastere vormen 
hebben aangenomen. Het comité dat zich hiermee bezig houdt, heeft 
plannen ontworpen en een begroting opgemaakt. In eigen kring is 
voldoende kapitaal toegezegd om een N.V. op te richten. Het gemeen
tebestuur is om een onderhoud gevraagd in verband met een ligplaats 
en de nodige diepgang voor de stoomboot. Wanneer de medewerking 
wordt verkregen zal de boot waarschijnlijk nog deze zomer in de vaart 
worden gebracht. 
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Aanschaf 
Dat er inderdaad voortgang met de zaak wordt gemaakt blijkt uit de 
mededeling in de genoemde krant van 1 september, dat op 29 augustus 
1925 een boot is aangekocht. Aangezien deze 49 meter lang is en zo niet 
geschikt is voor de haven, wordt zij omgebouwd. De boot zal zo 
geriefelijk mogelijk worden ingericht door het aanbrengen van elek
trisch licht, waterleiding en een promenadedek. Ook zal zij van de 
nodige reddingsboot jes en -boeien worden voorzien. Daar de boot met 
haar respectabele lengte moeilijk in de kolk kan draaien, heeft het 
voorlopig bestuur van de onderneming zich met Burgemeester en 
Wethouders in verbinding gesteld om in verband daarmede voorzie
ningen te treffen. Het plan is een stoomboothaven aan te leggen even
wijdig met de stadsmuur (achter de 'Kiekmuur'). Aan de stadszijde kan 
dan een aanlegsteiger worden gemaakt. Het bestuur hoopt medewer
king van het gemeentebestuur te krijgen om deze plannen te kunnen 
bespoedigen, opdat in het voorjaar van 1926 de dienst zal kunnen 
worden geopend. 
Het maken van de nieuwe haven kan in de wintermaanden een goede 
werkverschaffing betekenen. 
Drie dagen later vermeldt de krant dat de naam van de stoombooton
derneming zal luiden: 'Stoombootmaatschappij Holland-Veluwe'. In 
het bestuur worden gekozen de heren A.C.W. ten Broek, E. den 
Herder, Mr. G.W.]. Neeb, G.H. Ruiters en A.j. Wuestman, die tot 1 
mei 1926 zitting zullen hebben. Het kapitaal bedraagt f 30.000,- (300 
aandelen op naam à f 100,-). Er zijn 32 aandeelhouders toegetreden. 
Het bestuur van de maatschappij heeft volgens 'De Harderwijker' van 
6 oktober 1925 met de beurtschipper B. Schipper een onderhoud gehad 
over een eventuele samenwerking. 
Hoewel eerdere besprekingen mislukten, is het niet onmogelijk dat dit 
maal overeenstemming zal worden bereikt. Helaas, het mocht niet 
zover komen, want op 27 oktober deelt Schipper de gemeenteraad mede 
dat hij voornemens is een passagiers- en goederendienst per schroef
stoomboot op Amsterdam te openen, waarvoor geen afzonderlijke 
haven nodig zal zijn. Mocht de gemeente de haven toch aanleggen, dan 
verzoekt hij voor een aanlegplaats in aanmerking te komen. 

Aanbesteding 
Ondanks het teleurstellend verloop van de besprekingen met de beurt
schipper, zit het bestuur van de stoombootmaatschappij echter niet stil. 
Uit een bericht in 'De Harderwijker' van 13 november 1925 blijkt dat 
de restauratie en ombouw van de aangekochte raderboot, die voorjaar 
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1926 in de vaart zal worden gebracht, inmiddels is aanbesteed, en dat 
de volgende firma's hebben ingeschreven: 
-Scheepswerf & Machinefabriek A. de Jong te Vlissingen voor 

f 21.740; 
-N.V. Arnhemsche Stoomsleephelling Mij. voor f 21.364; 
-N.V. Scheepswerven Gebr. Bodewes te Hasselt voor f 19.500; 
-N.V. Scheepswerf Wed. A. van Duivendijk met fa. Huiskens & Van 

Dijk te Dordrecht voor f 18.000; 
. -Scheepswerf & Machinefabriek 'De Biesbosch' te Utrecht voor 

f 17.360; 
Deze bedragen zijn berekend op het werk zonder elektriciteit en 
draadloze telegrafie, daar deze beide installaties waarschijnlijk later 
zullen worden aangebracht. Het scheepsbouwbureau dat het werk 
leidt, raamt het werk op f 18.000,-, inclusief elektriciteit. 
Op 4 december 1925 meldt de krant dat de aandeelhoudersvergadering 
besloten heeft het werk aan de N.V. 'De Biesbosch' te Utrecht te 
gunnen. Uiterlijk 1 april 1926 moet de opgeknapte boot worden opge
leverd. 
Het was het bestuur van de H.V.L. ernst zijn voornemen begin 1926 te 
realiseren. Dat blijkt uit het bericht van 23 december 1925 waarin 
melding wordt gemaakt dat een verzoek is ingediend voor een vaste 
ligplaats tegenover het koffiehuis van de heer A. Velthuis (thans: Hotel 
Ijsselmeer, Havendam 4 S) en de petroleumloods, dus aan de kade die 
het vorig jaar werd vernieuwd. 
De boot was 49 meter lang en 9 meter breed. 
In 'De Harderwijker' van 19 januari 1926 kunnen wij vernemen dat het 
gemeentebestuur gunstig heeft beschikt op het verzoek om een lig
plaats. De krant van 2 maart 1926 meldt een vertraging in de oplevering 
van de boot, waardoor deze op 1 april nog niet in de vaart kan worden 
gebracht. Het zal nog wel enkele weken duren eer de boot ligplaats in 
de haven zal innemen. Ondanks een nijpend tekort aan kaderuimte in 
Amsterdam heeft de maatschappij daar een mooie aanlegplaats aan de 
De Ruyterkade toegewezen gekregen. En wel aan dezelfde steiger waar 
de Hoornse boot ligplaats heeft. 
Aangezien het bestuur van de H.V.L. moeilijkheden vreest bij het 
draaien van de boot in de Harderwijkse haven, verzoekt het de gemeen
teraad aan de oostelijke havenzijde een uitgraving te maken tegenover 
het koffiehuis van de heer A. Velthuis aan de Havendam. 
Inmiddels heeft de aandeelhoudersvergadering van de H.V.L. besloten 
de nieuwe boot de naam 'Stad Harderwijk' te geven. 
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In het nummer van 9 april 1926 meldt 'De Harderwijker' dat de 'Stad 
Harderwijk' bijna gereed is. In verband met de aanleg van elektriciteit 
kan het nog acht à tien dagen duren voordat de boot wordt opgeleverd. 
Dan zal ze eerst naar Amsterdam moeten varen om daar het kompas 
officieel te laten stellen. Van daaruit zal de proefvaart beginnen. 

Aankomst 
Eind april komt de boot in Harderwijk aan. Daags daarna kunnen 
aandeelhouders en genodigden de boot beproeven. 
De dienst hoopt de maatschappij te openen op 1 Mei. Het vertrek is 
voorlopig vastgesteld op 8 uur 's morgens. Het vertrek uit Amsterdam 
moet om 5 uur 's middags plaats hebben. De totale reisduur zal onge
veer drie uur bedragen. De tarieven worden vastgesteld op 
f 1,- en f 1,50. Zowel te Amsterdam als te Harderwijk hoopt men aan 
de kade een opslagplaats met kantoortje te kunnen laten verrijzen. Als 
expediteur wordt aangesteld de Harderwijker H. Smink. 
Het artikel besluit met een beschrijving van de stoomboot: 
"Zij heeft met haar lengte van 49 m. en breedte van lOm. alsmede met 
een flinke pijp een royaal voorkomen. Over de gehele lengte van de boot 
is een flinke verschansing aangebracht. De gebruikte materialen zijn 
van eerste klas kwaliteit en men heeft kosten noch moeite gespaard om 
het geheel uiterst solide en geriefelijk in te richten. Het voorste gedeelte 
van het schip is bestemd voorpassagiers tweede klasse. Een nette, nieuw 
geschilderde kajuit bevat een groot aantal zitplaatsen. Op het zich 
daarboven bevindende dekgedeelte zijn in ruime mate banken aanwe
zig. Het achterste gedeelte is bestemd voor passagiers eerste klasse. De 
kajuit ziet er wat luxueuzer uit. Behalve de grote kajuit, in de wanden 
waarvan spiegels zijn ingebouwd en waarvan de zitplaatsen voorzien 
zijn van kussens, treft men onder het voordek nog twee ruimten aan: 
één bestemd voor kleine gezelschappen en één bestemd als kleedkamer. 
Daarboven bevindt zich het promenadedek met stuurhut, waarachter 
de grote zonnetent, bestemd voor passagiers der eerste klasse. 
Op de raderkasten van de boot bevinden zich twee toiletten en de 
hutten voor het personeel. Het buffet bevindt zich in het midden, juist 
waar de afscheiding tussen de klassen is. Op het achterdek hangt, aan 
de beide davits, een fraaie en flinke reddingssloep, die, met de aanwezige 
reddingsboeien, -gordels en -vesten hopelijk niet behoeft te worden 
gebruikt. De patrijspoorten wekken, wegens haar soliditeit en fraaiheid, 
ieders bewondering". 
In 'De Harderwijker' van 13 april 1926 staat te lezen dat G. v.d. Wart, 
machinist-bankwerker te Amersfoort, is benoemd tot machinist. 
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Voorts heeft het bestuur van de H.V.L. besloten in plaats van twee 
klassen voor het passagiersvervoer er nu een re, 2e en 3e klasse van te 
maken, net als bij de spoorwegen. De prijzen zullen respectievelijk f 
2,00, f 1,50 en f 1,00 bedragen voor een enkele reis. Kinderen betalen 
de halve prijs. 
Drie dagen later wordt in dezelfde krant bericht dat de maatschappij 
van het gemeentebestuur van Harderwijk een afdruk heeft gekregen 
van het besluit van de havenmeester van Amsterdam, waarbij de 'Stad 
Harderwijk' wordt goedgekeurd en tevens de geoorloofde diepgang 
wordt aangegeven. De benoeming van de machinist is ingetrokken; de 
reden wordt niet vermeld. 
Tenslotte wordt medegedeeld - niets veranderlijker dan een bestuur
dat de maatschappij heeft besloten toch twee in plaats van drie klassen 
op de boot in te richten. Het gedeelte dat oorspronkelijk voor de luxe 
klasse zou worden gebruikt, komt nu ten goede aan de eerste klasse. 
Hierdoor kan voor de eerste klasse een niet-roken kajuit gemaakt 
worden. 
Op 7 mei meldt de genoemde krant dat de eerste tocht met de rader
stoomboot op hemelvaartsdag zal worden gemaakt. De tocht zal eerst 
naar Marken gaan en daarna naar Amsterdam. Op woensdag 12 mei, 
om ongeveer vier uur, zal de boot in de thuishaven arriveren bij het 
kantoortje afmeren. Tegen een vergoeding van f 0,25 is de boot de rest 
van die dag te bezichtigen. Aandeelhouders hebben gratis toegang. 
Maandag 17 mei zal de vaste dienst op Amsterdam een aanvang nemen. 
'De Harderwijker' van 14 mei 1926 doet uitgebreid verslag van de 
aankomst van de 'Stad Harderwijk': 
"Onder enorme belangstelling is Woensdagmiddag de 'Stad Harder
wijk' in de haven aangekomen. Van het kantoor aan de haven en eenige 
particuliere huizen werd gevlagd. Het Bestuur was te Amsterdam aan 
boord gegaan, alwaar het kompas den vorigen dag was gesteld. Vóór 
het vertrek van de De Ruyterkade toonden onze hoofdstadbewoners 
zich zeer belangstellend, niet het minst kolenhandelaars enz. die zich 
weldra kwamen aanbevelen. 
Na een voorspoedige reis van ongeveer 3Y2 uur stapte men hier tegen 
half vijf aan wal. Bij de binnenkomst in de haven werd de met vlaggen 
versierde boot begroet met sirene-geluid van den misthoorn, dat ge
volgd werd door een spontaan gejuich van de tallooze menigte. 
Aan den wal had de politie, die goed vertegenwoordigd was, haar 
maatregelen genomen en hield een strook van de kade naast de aanleg
plaats vrij. Toen de boot eenmaal gemeerd lag, was zij weldra gevuld 
met kijkers, die in grote getale opkwamen. Een van de eerste bezoekers 
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De nieuwe radarboot van de Holland-Veluwe lijn trekt veel bekijks. 

was Burgemeester Kempers, die door een bestuurslid werd rondgeleid 
en zeer veel belangstelling aan den dag legde. . 
Vol bewondering was men algemeen over de aardige inrichting en de 
keurige afwerking van het geheel. Des avonds ontstak men het elek
trisch licht. Het was een trotsche aanblik, de lichtgeverfde boot voor de 
haven zoo statig te zien varen en een ongewoon gezicht was zeker ook 
wel, vanuit de Oosterwijk de groote pijp te zien instee van de botter
masten. 
Het draaien in de kolk ging begrijpelijkerwijs met enige moeite gepaard. 
Gisteren werd een tocht gemaakt naar Amsterdam. Ook Marken stond 
op 't program, doch met het oog op het ruw wordende weer werd maar 
koers gezet naar Amsterdam. Vertrokken werd des morgens om zeven 
uur, terwijl men gisteravond half acht in de haven terug was. Zoowel 
het vertrek als de aankomst woonden steeds velen bij ( ... ) 
De tocht naar Marken en H oom, welke vandaag met genoodigden zou 
worden gemaakt, is plotseling afgelast. Heden morgen in de vroegte 
werd het den geinviteerden bekend gemaakt. 
Ook de dienst zal Maandag wegens onvoorziene omstandigheden nog 
niet aanvangen (. . .) 
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'De Stad Harderwijk' in de haven. 

Omtrent het uitstellen van de opening van den stoombootdienst verne
men we nog het volgende: 
Gedurende den dag van gisteren zijn bij het bestuur bezwaren gerezen 
aangaande het verder afwerken van het programma. Deze bezwaren 
droegen een dusdanig karakter, dat het bestuur nog tegen middernacht 
vergaderde en na lang en rijp beraad besloot den dienst nog niet te 
openen en dus ook de officieele openingstocht, die vandaag zou plaats 
hebben af te lasten. 
Het bericht, dat hedenmorgen zoo tijdig en uitgebreid mogelijk aan de 
belanghebbenden werd verzonden wekte natuurlijk groote teleurstel
ling. Over den oorzaak deden al spoedig verschillende geruchten de 
ronde. Wij kunnen echter berichten, dat noch een ongeval plaats had, 
noch oneenigheid in het bestuur ontstaan is, zoals men vertelde. " 

"Het Bestuur der Stoombootmaatschappij deelt ons juist voor het af
drukken der courant mede, dat het afgelassen van de tocht, die heden 
gehouden zou zijn, zijn oorzaak vindt in den uitslag der beide gehouden 
proeftochten. Het wil derhalve, alvorens den dienst te openen, nog 
nadere rapporten over de zeewaardigheid en het uithoudingsvermogen 
der boot inwinnen. " 
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Kinderziekten 
De tocht van de 'Stad Harderwijk' gaat niet over rozen. Op 18 mei 1926 
lezen wij in 'De Harderwijker' dat de boot de vorige dag in aanvaring 
was gekomen met de botter HK 60 van ene Peters en toen zij naar 
Amsterdam wilde vertrekken voor een technisch onderzoek op de werf. 
Dit incident verwekte natuurlijk een grote consternatie onder de vis
sersbevolking. Van de botter braken de mast en de giek af, terwijl het 
zeil werd vernield. De stoomboot bekwam weinig averij. Duidelijk 
werd dat de haven zich niet leent voor manoeuvres van een boot met 
afmetingen als de 'Stad Harderwijk'. 
Tijdens de proefvaart bleek, dat de boot bij ruw weer naar één kant 
overhelde. Dat kwam omdat de twee aan weerszijden van het schip 
aangebrachte waterreservoirs met elkaar in verbinding stonden, ont
dekte de kapitein. Door het aanbrengen van een kraan werd het euvel 
verholpen. 
Diezelfde avond, de 17 e mei, komen de aandeelhouders in spoedverga -
dering bijeen. Geïnspireerd door de mooie boot heerst er een waar 
enthousiasme en met ongeduld en geestdrift kijkt men uit naar het 
ogenblik dat de dienst een aanvang kan nemen. Tot hun leedwezen 
blijkt er bij een deel van de zeevarende bevolking een antipathie tegen 
de stoombootdienst te bestaan. Daarom besluiten ze de dienst voorlo
pig zonder passagiers uit te voeren. Wanneer het schip aan alle eisen 
voldoet zal tot volledige goederen-en passagiersdienst worden overge
gaan. Besloten wordt dagelijks de boot 's morgens uit Amsterdam te 
laten vertrekken en daar' s avonds te doen terugkeren, met uitzondering 
van de zaterdagen wanneer alleen de reis Amsterdam - Harderwijk zal 
worden gemaakt en de maandagen waarop alleen de terugtocht zal 
worden gemaakt. Hierdoor kan men vreemdelingen naar de Veluwe 
trekken. Bovendien heeft zo de vissersvloot minder last van het aanko
men en vertrekken van de boot. De maatschappij is overigens weinig te 
spreken over de slechte verkeersregeling in de haven, en neemt met het 
gemeentebestuur daarover contact op. 
Was de benoeming van de machinist geen succes, ook de kapitein 
verlaat het overigens niet zinkende schip. Telegrafisch wordt een nieu
we kapitein uit Amsterdam opgeroepen om de boot terug te varen. Uit 
een krantebericht van 21 mei blijkt enkele dagen later dat aan kapitein 
H. Steenbergen eervol ontslag is verleend en dat de heer B. Miedema, 
voorheen kapitein bij de 'Holland-Frieslandlijn' te Leeuwarden, tot 
zijn opvolger is benoemd. 
In diezelfde 'De Harderwijker' staat een advertentie van de opening 
van de stoombootdienst. Naar aanleiding van deze advertentie advi-
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seert de krant dat degenen die de boot eens willen proberen het beste 
op maandagmorgen kunnen vertrekken en 's avonds per trein kunnen 
terugkeren, want de dienstregeling is niet zodanig dat men op één dag 
heen en terug naar Amsterdam kan. Kennelijk is de dienstregeling erop 
gericht vreemdelingen naar Harderwijk en de Veluwe te trekken, het
geen hotelhouders en neringdoenden ongetwijfeld beter zal bevallen 
dan de vorige. 
Ondanks de verzekering van vele deskundigen dat de 'Stad Harderwijk' 
volkomen zeewaardig was, werd aan de stoomboot toch nog een enkele 
verandering aangebracht: het laten zakken van het anker verhoogde de 
stabiliteit zozeer, dat aan de zeewaardigheid praktisch niet meer te 
twijfelen viel. Ook kreeg de boot een nieuwe drietonige stoomfluit, 
waarmee telkens het vertrek voor de gehele stad hoorbaar kon worden 
aangekondigd. 

Publiekstrekker 
De aankomst en het vertrek van deze veerdienst op Amsterdam, zo 
lezen we in de krant van 28 mei 1926, trekken steeds veel belangstelling. 
Vooral de zaterdag vóór Pinksteren en Pinkstermaandag zijn duizen
den kijkers naar de haven toegestroomd. Hoewel aan de overzijde van 
de zee geen reclame wordt gemaakt, begint het passagiersvervoer al 
aardig op gang te komen en ook van het snelgoederenvervoer wordt 
druk gebruik gemaakt. De passagiers zijn tevreden over het verblijf aan 
boord en hopen deze zeereis nog meerdere malen te kunnen maken. De 
tocht duurt van wal tot wal3Y2 uur, waarvan ongeveer 2Y2 uur op zee 
wordt doorgebracht. De resterende tijd brengt men zoek op het IJ, de 
Oranjesluizen en de haven. De boot vaart snel. Herhaaldelijk haalt zij 
de Lemmer boot in, die 's ochtends tegelijk de sluis verlaat. 
Op 28 juni 1926 wordt een proef genomen om ook de bewoners van de 
Veluwe op één dag heen en terug te laten varen. Om 8 uur vertrekt de 
boot uit Harderwijk en 's avonds om 6 uur gaat hij weer terug uit 
Amsterdam. Wanneer de proef slaagt, zal deze reis iedere maandag 
kunnen worden gemaakt. 
Om de reizigers die met de stoomboot arriveren, behalve Harderwijk, 
ook nog iets van de Veluwe te laten zien, biedt de heer Van Maanen de 
mogelijkheid met een autobus naar het Uddelermeer te rijden, zo meldt 
'De Harderwijker' van 2 juli 1926. De bus staat gereed bij aankomst 
van de boot uit Amsterdam. 
De stoombootdienst blijkt steeds meer passagiers te trekken, zo is af te 
leiden uit de berichten van 9 en 12 juli 1926, die melden dat in de 
afgelopen week het aantal passagiers respectievelijk 890 en meer dan 
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De vloot van de Holland-Veluwe lijn. 

1.000 heeft bedragen. Ook de belangstelling aan de wal blijft bestaan, 
want nog steeds staan drommen mensen aan de haven om van het 
binnenkomen of uitvaren van de boot getuige te zijn. Op zaterdag is er 
vaak zoveel opdringerig publiek op de been, dat ondanks de aanwezig
heid van de politie, de passagiers ternauwernood van boord kunnen. 

Nog meer boten 
De onderneming voldoet kennelijk aan de verwachtingen, want het 
bestuur doet op de aandeelhoudersvergadering van 31 maart 1927 de 
aanbieding dat zij een tweede boot, ditmaal een motorboot, heeft 
besteld ten bedrage van f 30.000. Dit schip moet begin juli 1927 gereed 
zijn. De boot zal de naam ·Uddelermeer' krijgen. Het is 28 meter lang 
en 5.20 meter breed. Het krijgt twee kajuiten: voor Ie en 2e klasse elk 
voor 50 passagiers, terwijl ook het promenadedek van een kajuit wordt 
voorzien, voor 100 passagiers. Het schip zal behalve een drie cilinder 
motor ook nog een zeil voeren, om bij veel wind rustiger te kunnen 
varen. De boot zal bovendien nog 40.000 kilogram vracht kunnen 
vervoeren, waarvoor één groot laadruim wordt gemaakt. 
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De bedoeling is om vanaf juli de 'Stad Harderwijk' van Amsterdam naar 
Harderwijk en terug te laten varen; en de 'Uddelermeer' van Harder
wijk naar Amsterdam en terug. 
Concurrent B. Schipper, de reeds eerder genoemde beurtschipper, heeft 
overigens evenmin stil gezeten: in 'De Harderwijker' van 21 juni 1927 
staat een advertentie van hem, dat hij met ingang van 1 juli a.s. met de 
'Burgemeester Kempers' een stoombootdienst op Amsterdam zal ope
nen, en wel tot 1 oktober. Ligplaats in Amsterdam is Oosterdokkade, 
steiger 3. 
Op 1 juli 1927 meldt 'De Harderwijker' dat daags tevoren een groot 
aantal genodigden naar Zwartsluis was vertrokken om de stoomboot 
van B. Schipper, de 'Burgemeester Kempers' , op te halen. De burge
meester en enige andere dames en heren vertrokken per autobus. 's 
Avonds tegen 8 uur werd de boot in Harderwijk verwacht. De gehele 
avond bevonden zich daarom veel mensen aan de haven. Evenwel 
tevergeefs, want eerst'smorgens tegen 5 uur stoomde de boot de haven 
binnen: een klein lek bij de watertoevoer moest worden hersteld. 
Op dezelfde dag vertrekt de motorboot 'Uddelermeer' van de H.V.L. 
van Sliedrecht naar Amsterdam. Ongeveer 5 uur wordt de boot in de 
thuishaven verwacht. Er zullen dan drie passagiersboten in Harder
wijk's haven liggen. 
Het zal niemand verbazen dat de boten van de beide stoombootonder
nemingen niet op zondag voeren, hoewel enkele hotel- en caféhouders 
dat wel graag hadden gezien. Dit ging echter in tegen de geest van de 
bevolking, welke voor het grootste gedeelte tegen zondagsdienst is. De 
H.V.L. heeft het één zondag geprobeerd, maar het werd een fiasco. 
Slechts 40 personen maakten van de gelegenheid gebruik. 
In haar uitgave van 28 juli 1928 toont de redactie van 'De Harderwijker' 
zich verheugd over deze mislukking: niet uit leedvermaak, maar uit 
principiële overwegingen. 
Of het nu op grond van geboekt succes of om andere redenen is, maar 
volgens persberichten van 22 januari 1929 zal de H.V.L. een derde boot 
in de vaart brengen en wel omstreeks half juni. Daarmee kunnen 
ongeveer 800 personen worden vervoerd, alsmede 300 rijwielen; Het 
bestuur slaagde er niet in een gebruikte boot te kopen, en moest daarom 
tot het bouwen van een nieuwe overg~an. Tot dit besluit werd overge
gaan ondanks een verbouwing van de raderboot 'Stad Harderwijk' in 
de winter 1928/1929. 
Het achterdek van de eerste klásse, tot nu toe gedekt met een -lekkende 
- zonnetent, werd van een vaste kap voorzien met aan alle zijden ramen, 
die konden worden opengezet. Er werden 200 vaste zitplaatsen met 



Historisch Jaarboek Harderwijk 1992 49 

leren kussens aangebracht. Ook het voorschip, dat de passagiers van de 
tweede klasse herbergde, en niet van een overkapping was voorzien, 
onderging een grote verandering: de masten, lier en laadruimte werden 
weggenomen en maakten plaats voor een vast dek, met daaronder 150 
zitplaatsen. Ook hier overal ramen, die open kunnen. Het aantal zit
plaatsen werd zodoende van 350 op 500 gebracht. 
De kajuit voor de tweede klasse, die vrijwel niet werd gebruikt, en de 
laadruimte werden nu bestemd voor fietsenbergplaats. Ze bood plaats 
aan vierhonderd rijwielen. 
Het vervoer over zee heeft wel aftrek: vier jaar geleden, zo melddde 'De 
Harderwijker' op 30 juli 1929, voorspelden velen dat de H.V.L. op I!en 
mislukking zou uitlopen, maar niets bleek minder waar. Het eerste jaar 
werden 17.000 passagiers vervoerd en nog steeds was het aantal groei
ende. Dit was niet alleen gunstig voor de stoombootdienst, maar ook 
voor Harderwijk en de Veluwe. De reclame die de Holland-V eluwelijn 
voor de Veluwe maakte, lokte velen naar hier. Voor het jaar 1929 
werden 20.000 gidsjes en een even groot aantal dienstregelingen ge
drukt, ter verspreiding in Amsterdam en verschillende andere plaatsen. 

Feestje 
'De Harderwijker' van 19 juni 1931 doet uitgebreid verslag van de 
proeftocht van de nieuwe aanwinst van de H .V.L., de 'Kasteel Staver-
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den', op 16 
juni. Een groot 
aantal geno
digden gaat in 
Amsterdam 
aan boord om 
de tocht mee te 
maken. Onder 
de tonen van 
het 'Wilhel
mus' vindt om 
9.00 uur 's 
ochtends de 
afvaart plaats. 
N a het passe
ren van de 
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heet de presi
dent-commis 
saris van de 
Holland-Vel 
uwelijn, Mr. 
G.W.]. Neeb, 
de aanwezigen 
welkom. Hij 
meent in hun 
komst tevens 
een appreciatie 
te zien voor 

het werk der maatschappij. Hij zet uiteen om welke redenen de maat
schappij destijds is opgericht: niet om commerciële belangen, maar om 
vreemdelingen naar de Veluwe te trekken. Tot slot verzoekt hij burge
meester De Jong Saakes de vlag van de H.V.L. te hijsen. 
Alvorens hiertoe over te gaan feliciteert deze de maatschappij met het 
succes en tevens de heer 's Jacob, naar wiens fraaie landgoed - de parel 
van de Veluwe - het schip is genoemd. Niettegenstaande de inpoldering 
als een zwaard boven het hoofd hangt, hoopt spreker dat de boten van 
de H. V.L. nog lange jaren de Zuiderzee mogen bevaren en dat de boten 
behalve veel vreemdelingen naar de Veluwe aan de maatschappij de haar 
toekomende winst zullen brengen. Hierna hijst de burgemeester onder 
applaus de vlag van de Holland-V eluwelijn en worden verversingen 
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aangeboden. Tijdens de overtocht passeert de 'Stad Harderwijk' van 
dezelfde maatschappij, terwijl ook een tweetal watervliegtuigen de boot 
in de lucht kruist. 
Bij binnenkomst in de haven zien de opvarenden reeds van verre 
hoevelen de boot staan op te wachten. Bijna geluidloos meert kapitein 
Miedema de boot aan de kade. Hierna stappen bestuur en genodigden 
in een drietal bussen van de heer Van Maanen. Via Ermelo, Putten en 
Garderen rijdt het gezelschap naar de Solse Berg, alwaar even wordt 
uitgestapt om van het mooie panorama te kunnen genieten. 
Via het Uddelermeer gaat de tocht naar Kasteel Staverden waar het 
gezelschap door mevrouw's Jacob wordt verwelkomd. 
Nadat alle gasten zijn gezeten en zich te goed hebben gedaan aan een 
keur van lekkernijen, welke aan de buffetten in een uitgebreide sorte
ring zijn tentoongesteld, neemt de heer' sJ acob het woord als commis
saris van de H.V.L. Hij zegt het zeer op prijs te stellen dat zovelen aan 
zijn uitnodiging gevolg hebben willen geven. Deze proeftocht met de 
'Kasteel Staverden' zal voor hem onvergetelijk zijn. De maatschappij 
heeft als doel de mensen uit het drukke stadsgewoel naar de mooie 
Veluwe te brengen. De eerste boot werd genoemd naar de haven, de 
'Stad Harderwijk'; de tweede naar de grote trekpleister van de Veluwe, 
de 'Uddelermeer'; en de derde, die echter nooit in dienst is gekomen, 
had 'Hunneschans' moeten heten. 
Spreker heeft er geen bezwaar tegen gehad dat de vierde boot de naam 
'Kasteel Staverden' kreeg. Integendeel, hij vond dit een gro"te eer. Het 
kasteel en de boot hebben twee punten gemeen: beide zijn wit en beide 
ook liggen in het water. Zij zijn door een smalle strook water met elkaar 
verbonden. Het gaat als met twee koningskinderen: ze kunnen elkaar 
niet zien daar de ondiepte der Hierdense Beek dit verhindert. In oude 
tijden is dit echter anders geweest, want toen vloeide er - naar de 
bedding te oordelen - een brede rivier langs het kasteel naar zee en het 
moet toen mogelijk zijn geweest het kasteel per boot te bereiken. 
Misschien dat door de droogmaking der Zuiderzee de oude tijden terug 
zullen keren en er vanuit zee nog eens een kanaal naar kasteel Staverden 
wordt gegraven, waardoor het kasteel 'Staverden' en de 'Kasteel Sta
verden' elkander nog eens zouden kunnen ontmoeten. Tenslotte deelt 
hij mee dat zijn vrouw een aandenken wenst te schenken. 
Mevrouw' s Jacob ontrolt hierop een vlag met het wapen van het kasteel 
Staverden, zijnde een witte pauw op een blauw veld. 
President-commissaris, Mr. G.W.]. Neeb, neemt de vlag onder dank
zegging in ontvangst. 
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Geen luchtkasteel 
De heer' s Jacob brengt tot slot een dronk op dè 'Kasteel Staverden' uit. 
Daarna houdt de heer E. den Herder nog een korte toespraak, waarin 
vooral de stabiliteit van de nieuwe boot naar voren komt. 
Als oudste genodigde dankt de heer Vitringa van 'Westerholt' de heer 
's Jacob voor zijn gastvrije ontvangst en memoreert dat is gesproken 
van waterkastelen en landkastelen, maar dat de 'Kasteel Staverden' in 
ieder geval geen luchtkasteel is. 
Namens de pers - welke in grote getale aanwezig is - dankt de heer Fred 
Thomas, redacteur van 'De Tijd', voor de aangename dag. De vertegen
woordiger van de havenmeester van Amsterdam zegt dat hij veel over 
deze boot heeft gehoord en dat hij die morgen met een bezwaard hart 
van huis is gegaan. Zodra hij echter de boot zag, verdween die angst en 
hij verklaarde dat er geen mooier en beter boot op de Zuiderzee vaart 
dan de 'Kasteel Staverden'. Hij constateert dat het niet de Amsterdam
mers zijn die een dienst openen op Harderwijk, maar dat het omgekeer
de het geval is. 
Het slotwoord is voor de burgemeester van Harderwijk. Hij zegt dat 
zij als genodigden op de Solse Berg op een hoogtepunt hebben gestaan, 
maar dat het kasteel Staverden een symbool is van de rust. Het doel van 
de maatschappij is de mensen uit de drukte naar de rust van de Veluwe 
te brengen. 
De heer' sJ acob gaf het gezelschap ter afsluiting een rond gang over het 
landgoed, waarbij de gasten de tuinen en de broeikassen konden be
zichtigen. Via Ermelo reden de genodigden naar de Buitensociëteit 
waar de Middenstandsvereniging 'Handel en Nijverheid' een thee en 
een concert aanbood. Hierna ontvangt burgemeester De Jong Saakes 
het gezelschap in de raadzaal op het stadhuis. 
Voordat de boot weer naar Amsterdam vertrekt, hijst mevrouw's Jacob 
de vlag welke zij 's middags heeft geschonken. Tijdens de terugreis 
wordt een diner aangeboden, zo- keurig, dat verschillende sprekers 
hierover hun bewondering te kennen geven. Bij het afscheid te Amster
dam worden nog vele hartelijke woorden gesproken en het is bijna elf 
uur als de laatste gast de boot verlaat. 

Aangezien het niet mijn bedoeling was om de gehele geschiedenis van 
de Holland-V eluwelijn te beschrijven, doch slechts de beginjaren, meen 
ik met het vorenstaande te mogen volstaan. 
Wellicht vindt iemand hierin aanleiding om naar de verdere geschiede
nis van de maatschappij een onderzoek te doen. 
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Harderwjjk 

De nieuwe boot 

(De Stoombootmaatschappij heeft besloten de in aanbouw zijnde 
tweede boot 'Uddelermeer' te dopen.) 

Een nieuwe boot is inde maak, 
Een spul naar ons verlangen, 
Die zomers met de oude vaart, 
Haar 's winters kan vervangen. 

Straks ligt ze aan de Ruijterka 
Met promenade-dekken; 
Ze zal geregeld met veel vracht 
En passagiers vertrekken. 

De nieuwe boot heet eUdd'lermeer' 
't Staat op de boeg te lezen, 

Uit: Overveluwsch Weekblad, 2 april 1927 

De Amsterdammer zegt al gauw: 
'ja, daar moet ik eens wezen '. 

Maar komt hij aan te Harderwijk 
Al heeft hij schik van 't reizen, 
Dan zegt de man uit Amsterdam: 
eN ei, hier mot ik niet weizen '. 

'k Motvaoren nao het Udd'lermeir 
Dafor kocht ik een kaortje 
Nou bringje mein in Harderwaak 
Zig, bin je nou een haortje?' 
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Harderwijk vooruit 

(De Stoombootmaatschappij neemt binnenkort haar tweede boot, 
de 'Burgemeester Kempers', in de vaart.) 

Nog een kleine veertien dagen Maar het doel van al het streven 
Dan verschijnt de tweede boot, Van de menschen aan den wal, 
Gauwgevolgdweerdooreenderde, Is dat Harderwijk nog harder 
De vooruitgang is wèl groot. Dan de Burgemeester loop en zal. 
Concurrentie moet er wezen 
Wordt gezegd, op welk gebied; 
Maar, gaat men met prijzen knoeien 
Gaat het een met 't aar teniet. 

't Zal een eed'le wedstrijd worden 
Wie het snelste varen kan. 
Loopt de 'Burgemeester' vlugger 
Komt de 'Stad' er achteran. 

Alle booten zullen varen 
Dagelijks, krek op de klok; 
Twee van de 'de Ruijterkade' 
En een van het 'Oosterdok', 
Amsterdammers zijt verheugd nu, 
Amsterdammers, weest nu blij; 
Wat kunt ge nu veel genieten 
Van het bosch en van de hei. 

Uit: Overveluwsch Weekblad, 18 juni 1927 

llil/'lKOMSf S. S. ~BURaEJit. KEJlfPER5". 
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Welkom 

Welkom, welkom in de haven 
o geliefde Raderboot. 
Foei, wat liet je ons lang wachten 
Zonder jou is 't stadje dood. 
Breng weer leven aan den zeekant 
Zet de vreemd'ling weer aan land 
Want het is hier toch zoo aardig 
En .... we krijgen gauw een strand. 

Met je nieuwe ingewanden 
Vaar je hoor ik, wel zoo snel, 
Straks, wanneer je kleine broer komt 
Moet dat voor je eer ook wel. 

En wat ben je nu weer netjes 
Lichtbruin met kanariegeel, 
En je schoorscheen wat royaler 
Neen, zoo zie je er-niet veel. 

Welkom, welkom in de haven 
En je antwoordt met een gil 
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Uit je nieuwe blaasvermogen 
Zooals je bestuur het wil. 
Harderwijk moet kunnen hooren 
Als je komt en als je gaat 
Omdat welvaart voor ons stadje 
In je vlag te lezen staat. 

Uit: Overveluwsch Weekblad, 24 mei 1927 

De Holland-Veluwe-Lijn 

(De maatschappij schrijft een zes procents obligatielening uit voor de 
aanschaf van een nieuwe ketel en een reserveboot.) 

Hebt ge nog wat duiten liggen 
Harderwijker Burgerij, 
Neemt dan ook een obligatie 
In de Stoomboot-Maatschappij. 
Want de boot die moet weer varen, 
Evenals verleden jaar, 
Als nu iedereen eens wat doet, 
Is het zaakje voor elkaar. 

Vijf en twintig duizend gulden 
Werd het vorig jaar besomd. 
En dat zal nog beter worden 
Als de tweede boot er komt. 
Men is zeker van de rente; 
't Is niet weinig: zes procent 
Risico is niet te vreezen 
Als men de bestuurders kent: 

Meester Neeb en A.f. Wuestman, 
G.H. Ruiters en ten Broek 
En dan verder E. den Herder, 
(Kreeg U hem reeds op bezoek?) 
Mannen die geen arbeid sparen 
In 't belang van onze stad, 
Vragen om de medewerking 
Die men niet voldoende had. 

Hebt u dus wat duiten liggen 
Harderwijker burgerij 
Neemt dan ook een obligatie 
In de Stoomboot-Maatschappij. 
Helpt de stad vooruit te brengen 
En vraagt daarbij niet om dank; 
Stuurt het inteekenbiljetje 
Naar de Harderwijker Bank. 

Uit: Overveluwsch Weekblad, 5 februari 1927 
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De nieuwe boot 

Hulde, Harderwijker mannen 
Hulde voor uw kloek besluit 
Straks vaart, eenig in ons Nêerland 
't Nieuwste schip de haven uit. 
Het is inderdaad een voorbeeld 
Van wat eendracht wel vermag 
Als die met wat durf gepaard gaat 
Zoals men dit hier thans zag. 

Als nu duizend Amsterdammers 
Tegelijk onz' wal betreên 
Moeten we een antwoord geven 
Op hun vraag: ren nu waarheen?' 
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Zal dan Harderwijk wat bieden 
Dat den vreemd'ling blijven doet? 
Of zal 't blijven zoo als 't steeds was: 
Niets te zien hier, weg met spoed. 

Harderwtjk,komtstraksinhetvoorjaar 
Trek je mooiste pakje aan 
Plant wat bloemen in je parken 
Laat je kansen toch niet gaan 
Doe de vreemdeling genieten 
Van een vroolijk, zonnig strand. 
Harderwijk, want door je ligging 
Ben je eenig in ons land. 

Uit: Overveluwsch Weekblad, 2 februari 1929 
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Open brief 

Van de 'Stad Harderwijk' aan de 'Kasteel Staverden' 

Neen hoor, ik schrijf niet 'hoogge- je weet, toen het Bestuur mij aan 
achte zuster' jouw kant deed liggen 
Al acht je ook jezelf een vorsten- Keek niemand meer naar jou, 
kind gelijk maar iedereen naar mij 
je denkt dat jij de schoonste zijt Ik blijf toch steeds de glorie van de 
van allen haven 
En noemt jezelf gewis: 'Miss Har- Al komen er nog honderd booten bij. 
derwijk'. Het is met jou als met een oud 

Verbeeldt je toch maar niets, want 
d'eerste keer in d'haven 
Liep je maar fijntjes op de lager wal 
Dat kwam omdat je vreeselijk ver
waanddeed 
Hetgeen je zeker eens bezuren zal. 

Dat er zoo 'n menschenstroom je 
daad'lijk kwam bekijken 
Was uit nieuwsgierigheid, niet om 
het mooi van jou; 
Want kwam het aan op schoon
heid, vast en zeker 
Dat ik het glansrijk van je winnen 
zou. 

jouw lijf is lomp en ik ben heel wat 
slanker 
Mijn raderkasten staan als vleu
gels van een zwaan 
Mijn romp is rank, 'k ben elegant 
van achter 
En jouw model, och, wat is daar 
nou aan. 

Uit: Overveluwsch weekblad, 17 juni 1931 

gezegde: 
Vam boven ben je blond, van on
deren, nou ja, 
Vaar jij maar eerst eens vijf en 
twintig jaren 
'k Wed dat 'k in waarde dan nog 
verre boven sta. 

Er verder wil 'kgeen woordaanje 
verspillen 
Want al je pralen duurt een poosje 
maar 
Straks komt er toch een schip - als 
dit Bestuur mag blijven -
Met minstens zeven dekken op el
kaar. 

Dan blijf ik die ik ben, jij ligt dan 
voor de vlakte 
En jij bent een antikiteit gelijk 
Ik eindig met de pen, hoewel mijn 
hart nog vol is 
Ontvang een lange neus van de 

'STAD HARDERWIJK' 
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Alles sal wel gaen 

Beklag van koopman Jan Appeldoorn 

1692 december 14 Verhoft aen Eibert Willemsen alias Fijn van Draet al 
mijn bueckenhout, dat ick van deese winter heb en sallaten maecken 
nabuer gelijck, dat is soo groot als het de Harderwijckers door een 
maecken tot 25 stuijvers en ses dueiten, segge 25 3/4 stuyver het hondert, 
mits dat ick magh volgens mijn gewoonte aen eenige heeren hier in 
Harderwijck wat over doen ofte te huis senden. En wat aengaet de 
buecken knuppelen die wilde hij oock kopen, maer ick seide: die moeten 
eerst gemaeckt sijn. 

in presentie van de burgemeester Hasselaer, Dirck Boven en 
Hoevelaeck 

Nota: ick heb 2 kannen wijn in't gelagh moeten geven volgens 
seggen van de accortsmannen Hasselaer en Bonen 
dus verre de copiae ofte volkomen uit het boeck uitgetrocken. 

Daer is op gevolght dat hij - te weten Eibert Willemsen - daernaer 
verscheiden reisen van mijn hout heeft geladen en doen, gelijck gebleec
ken is, dat het hout in Hollant begon af te lopen, dat hij daer niet meer 
of en laden ofte daer of sprack. Soo heb ick hem aengesproocken en geseit 
of hij de rest van 't hout niet voort en wilde weg laden, daerop hij tot 
antwoort gaf het is sleght in H ollant en wij en hebben geen plaets of 
loos genoegh om te laten ofte op te setten. 
Waer op ick na dato in verscheiden reisen en tijden weder heb geseit 
tegens hem: Eibert Willemsen, wanneer wilt gij mijn hout laden. Daerop 
hij telkens antwoorden: 0, vrienthouwer, het is mijn nu veel te heet en 
te warm, ick en kan nu geen groot hout laden, men sweet nu te veeie, 
en diergelijcke woorden meer. 
Waerop ick naderhandt weder tegens hem seide en riep hem alleen: 
wanneer wilt gij het hout laden; doen seyde hij: eij, swijght stille ma er, 
alles sal wel gaen. 

Bron: oud-rechterlijk archief Harderwijk, inv.nr. 115. 
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tekening 
R.Pannekoek 
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Van den Oyevaer 

Aantekeningen van een oud-burgemeester van 
Harderwijk, Ernst Brinck (ca. 1582-1649) op
gedragen aan een oud-burgemeester van het 
ooievaarsdorp Liesveld. 

Eener heeft mijn vertelt gesien te hebben buijten Ter Gouwe, dat een 
jongen vluggen oijevaer buijten in 't velt was gevlogen ende daer hij 
stonde soo wierp neffens hem een molle op, die hij strax (dadelijk) 
vattende, slochten se levendich op, vliegende alsoo wederom te nestwa
ert. Daer sijnde soo began deze moll, noch levendich sijnde; in sijn lijf 
te kruijpen, hem seer torquierende (pijn doende) alsoo dat hij gantz 
ontstelt wierde ende viel in een duijselinge uuyt het nest omlaech, 
brekende een been; ten laetste naer lange wirgen, soo spooch hij dese 
moll wederom uijt, die noch levende was. Sijn been wierde hem ge
scheent (gespalkt) ende genass, doch moste dien winter overblijven. 

Voor enige jahren is 't gebeurt in Den Haghe, dat een oeijevaer sijende 
sijn gadeken overspel bedrijven, soo vlooch hij met een vaert daernaer 
toe ende doorstack het wijfken met sijn snebbe. 

't Is te notieren dat al is 't schoon, dat de oeijevaers hier te lande alle 
jaren veel jonge uijtbroeijen men nochtans inderdaat bevindt dat de 
nesten niet seer vermeerderen, ma er dat het verblijft bij de olde. 
Men heeft bevonden dat de oeijevaers als se van hier uijt dese N eder
landen wech vliegen, dat se haren cours dan altoos nemen naer 't westen 
ende noortwesten ende dat se oeck wederom komen uijt het westen. 
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Gadeken 
Anno 1632 wierde omtrent een uhre gaens van de stadt van Harder
wijck onversien een oijevaer verrast ende gevangen, gaende bij noch 2 
of3 andere. Hij wierde in de stadtgebracht, daermen hem op de marckt 
bij andere sijn consoorten liet lopen; een dach of 2 of 3 daernaer quam 
onderscheiden malen vliegen een oeijevaer, over den marckthenen ende 
soo het scheen, soo kreech hij desen oijevaer, sijnde sijn gadeken, in 't 
gesicht, dalende dickwijls tot op de aerde toe met vliegen, daermede 
willende betoonen, dat hij hem geern soude hebben metgenomen. 

Anno 1632 is 't gebeurt datter over de stadt van Harderwijck henen 
vlogen meer als 600 oeijevaers, soo dat oock de locht dick daer van 
wierde; ende een maent daernaer sijn eerst gevolcht de oeijevaers, die 
in dese stadt sijn nestelende. 

Als te Harderwijck eens door onweder het nest van den oeijevaer van 
het Raethuijss afwayde, soo heeft men daerin bevonden een grote 
strenge garens, 't welck hij dan van de bleycke buijten de stadt gehaelt 
heeft. 

Een oeijevaer wierde een koperen ring om sijn been gedaen daerop 
gegraviert stonden hij soude tijdongh metbrengen, waer hij des winters 
verbleve. 

Anno 1636 den 24 julij olden stijls op den avont om-::rent 8 uhren, soo 
quamen wederom te Harderwijck gevlogen omtrent 30 oeijevaers, die 
overall op de kercke ende toorn haer nedersloegen, alwaer sij uuijtgerust 
hebben tot 's morgens ten 3 uhren toe ende doen soo sijn se voortgevlo
gen. Ende 2 dagen daernaer soo is het selve gebeurdt; men giste dat se 
daerom hier soo lange vertoefden totdat se dese hierontrent oeck mochte 
met sich nemen ende dan haer vervoegen nae den meisten hoop op de 
rende-vous plaetsen. 

't Is voor eenige jahren gebeurt te Gorcum in Hollandt, dat een jonge 
oeijevaer aldaerpublyckeliken onderderholden wierdt den winter over. 
Ende als nu de lentetijt aenquam dat de olden wederkeerden, so vlooch 
hij op het olde nest daerin hij uijtgebroeijt was, beet het manneken 
daeraf ende paerde sich met het wijfken, kreech oeck jongen daermet. 
Ende den tijt van te verhuijsen nu wederom gekomen sijnde, soo 
convoijeerde hij de olde met de jongen een stuck weechs, quam daernaer 
alleen wederom, blijvende op d'aerde beneden voor de poorte, daer hij 
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gewoon was dan men hem t' eten gaf, blijvende alsoo wederom die 
winter over. In de volgende lentetijd soo vergaderde hij sich wederom 
met sijn consort op het nest, broeijden wederom jongen te samen, die hij 
oeck op de behoorlicke tijt wechbrachte ende bleefs selfs over. Dit heeft 
hij alsoo enige jahren naermalcanderen gepleecht. 

Op de rug 
Eenige schippers op zee na er Spagnien of elders varende hebben vertelt 
hoe dat etlicke hondert oeijevaers verbij ende over hare schepen vlogen, 
sommige oeck op haer schepen komende te rusten. Dese vlogen uijt den 
winter naer den somer toe. Hadden oeck gesien hoe dat eenige jonge 
oeijevaers hare ouderen op den rugge hebbende sitten daer henen 
vlogen; het konde oeck wel sijn dat de olde de jongen geladen hadden 
op den rugge als noch soo heel wel een soo wijden weck konnende 
overvliegen. 

Die stadt van der Goude in Hol/andt is een sonderlingen aengenamen 
plaetse voor de oeijevaers, alwaerwel bij de 100 nesten derselverworden 
gevonden. Insgelijcken soo sijn binnen Cuijlenborgh ontallicke veel 
oeijevaersnesten.ende werden op des Graven slott aldaer over de 13 à 
14 derselve getelt. 
Men verhaelt dat men eens op een seker slott in 't landt van Gulick een 
oeijevaer opgevangen heeft ende aen sijn eene been in een pijpken vast 
gesloten hebben een briefken luijdende: War bist u des Winters Zeit ende 
dat in de lente wedergekeert sijnde hij wederom een ander briefken met 
sich brachte met desen inhout: Auf einem Schloss in Asia. 

Bron: Oud archief Harderwijk, inv. nr. 2057. 
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Wedden dat in het Fraterhuis 

Anno domini millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto (1555) 
den achsten dach Novembris heeft Wilhem van Overenck een contract 
mit Reyner Wolffs aengegaen mit conditien als na beschreven, te weten: 
want Reyner Wolff voerseyd van dessen jair voirsseyd in den Raet, 
schependom off burgemeesterschap der stadt van H arderwijck wort 
gekoren sall Reyner voirseyd als dan betaelen alle dije wynen und 
byeren dye op datum van huden hyer int Fraterhuys werden verdronc
ken ende wen 't des nyet en geschiet sall Wilhem Overenck plichtich 
wesen de vurgenoemde wynen und byeren to betalen ut supra. 
Oerkonde derwaerheyt, soe hebben Wilhem van Overenck end Reyner 
Wolff myt alle dye umgeseten dyt onderteyckent. Actum ut supra. 

Wylhem van Overenck 
Reyner Wolffs 
Tymen Tymens presbiter 
frater Joannis Wilhelmi 
frater Godefridus Huls 

NB: Volgens . een lijst van schepenen, burgemeesters en raden werd 
Reinier Wolff in plaats van Wolter van Brienen in 1556 schepen. 
Of de conditie "van dessen jair voirseyd ti uitgelegd moet worden als de 
periode van 8 november tot 31 december 1555 of dat bedoeld is de 
schepenkeuze voor 1556, die normaliter op Sinte Paulus (25 januari) 
plaatsvond is niet duidelijk. Misschien is daar in die tijd al ruzie over 
ontstaan want 11 de weddenschap 11 is ooit als een losliggend blaadje 
gevonden in het 'richtboek' over de periode 1552-1565, hetgeen duidt 
op een juridische procedure. 


