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door E. J. Feenstra

Tussen de Schoolsteeg en het Fraterhuisplein stond een ernstig geha-
vende, zwaar gestutte, muu.r van 24 meter lengte die in 1989 is neerge-
haald. Volgens sommigen zou hiermee iets "historisch zeer waarde-
vols " te gronde gericht zijn. Tegen deze zienswijze is nogal wat in te

brengen.

Vanuit het Westen gezien was het eerste gedeelte, over zo'n 14,5 meter
lengte, niets anders dan een in de negentiende eeuw van hele en gebro-
ken oude bakstenen opgetrokken muur met drie boogvormige door-
gangen. Van de resterende tien meter was de volgende 3,5 meter ver-
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moedelijk een restant van een oude muur, gezien het bovenste gedeelte,
waarin zich een vlak-boog'bevond; de muur was ongeveer een halve
meter "uitspringend" ten opzichte van het eerste gedeelte. Slechts de
laatste 6,5 meter was oorspronkelijk en stamde uit de veertiende eeuw.
De gebruikte bakstenen hadden onder meer de maten 71/2 x 14 x 30 cm.,
een gangbare maat voor dergelijke 'kloostermoppen' uit de 13e/14e
eeuw. In dit deel van de muur was een dichtgemetseld raam, dat veel
gelijkenis vertoonde met een venster in een kerkmuur. Tegen dit ge-
deelte werd aan de zuidzijde (buitenzijde) in de ondergrond het funda-
ment van een steunbeer aangetroffen. De muur zou de zuidelijke
buitenmuur geweest zijn van het Hospitaal of Heilige Geestgasthuis.

Heilige Geestgasthuis
Van dit eerste ziekenhuis in Harderwijk dateert de oudste vermelding
van 1366. Toen besliste graaf Reinoud van Gelre in een geschil tussen
het Kapittel van St. Marie (die haar priesters had in de parochie- of St.
Nicolaaskerk) en Schepenen & Burgers van de stad. Het Kapittel wees
namelijk ook een geestelijke aan, die een mis op het altaar in dit
'hospitaal' moest opdragen. Vastgelegd werd dat deze priester zich niet
mocht bemoeien met het opnemen van zieken en het beheer van "het
gasthuis" en dat alleen de inkomsten van dat altaar ten bate van hem
kwamen; hij mocht de priesters in de kerk niet benadelenl.
In het Hospitaal/Gasthuis was dus een 'kerkgedeelte': een kapel met
daarin een altaar gewijd aan de H. Geest en gesticht door toedoen van
het Kapittel.
In 1408 werd bepaald dat de kerkelijke leiding van de parochiekerk het
beheer van dit "Godshuis van de H. Geest" zou overlaten aan de
Schepenen & Raad van de stad en dat voortaan de Schepenen de priester
zouden aanwijzen die er de mis zou opdragen. De offeranden moesten
nu ten behoeve van" het huis" worden aangewend. In 1451 was er zelfs
sprake van de "gasthuyskerck "..

In het Gasthuis werden vreemdelingen (passanten) en zieken, waaron-
der zieke soldaten opgenomen, gevoed en verpleegd. Ook was hierin
gehuis:'yest het Proveniers- of Oudemannen-gasthuis.
Verpleegde proveniers moesten het recht op huisvesting en onderhoud
(de proven) van te voren kopen. Maar in 1431 schonken Schepenen &
Raad van de stad deze rechten aan 11 de rechte armen of aan bedlegerige

personen, die niets te verteren hadden ".
Voor dit doel werden geregeld gelden aan het Gasthuis vermaakt. Zo
droeg Alijt, de huishoudster van de overleden Teus Hamaker (harnas-
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maker) in 1484 de proveniers in het Gasthuis haar verdiende loon op
over de tien of twaalf j aar dat T eus haar dat nog schuldig was.
Zowel zieken als ouden-van-dagen vonden er dus onderdak. Deze
toestand duurde tot ongeveer 1500. In dat jaar betrokken de proveniers
een gebouw in de Burchstraat tegenover het kerkje in het klooster van
de Grauwe Zusters (sinds 1584 de Munt, later de Oranje- N assaukazer-
ne). Toch woopden er ook nadien nog steeds proveniers in het Gast-
huis, zoals hieronder zal blijken.
In deze tijd bestond het Gasthuis uit een Grote zaal, de 'beyert of
baaierd', enige andere vertrekken en enige bijgebouwen, onder meer
een "kerkje" dat aan de H. Geest gewijd was en een woning, vermoe-
delijk voor de vader en moeder van het instituut.
Toen in 1524 de St. Nicolaaskerk werd afgebroken -die buiten de stad
zeer vermoedelijk noord van de Knijptang stond -, moest de enige
wekelijkse mis, die daarin nog werd opgedragen, voortaan op eéiÎvast
uur in het Gasthuis worden gecelebreerd.
Na de confiscatie van de kerkelijke goederen is een gedeelte van het
Gasthuis voor wapenopslag gebruikt. Mogelijk deed het kerkgedeelte
dienst als zogenaamd 'bussenhuis'. Voor het overvallen het gehate
"Kasteel" -dat stond binnen het Nieuwe Blokhuisgebied, waar nu het
restaurant ijsselmeer staat -op 22 september en 18 december 1566
haalden de burgers namelijk wapens uit het Gasthuis. In 1567 moesten
ze daar weer teruggebracht worden. Een zekere Peffers (de zwager van
de dochter van Andries Jongman in Bremen) had in 1566 een pakhuis
in het Gasthuis, waaruit de burgers" in haren dringende nood" 230
Spa:anse harnassen hadden gehaald, die bestemd waren voor Zweden
Oongman reclameerde bij de stad voor betaling daarvan).

De lokatie van het Gasthuis en de -kerk
In 1575 werd bepaald, dat aangevoerde zeevis uitsluitend mocht wor-
den verkocht tegenover de Hoge Brug(gepoort) tussen de twee Gast-
huisstraatjes. Het ene voerde vanuit de Vijhestraat, het andere vanuit
de Bruggestraat naar het Gasthuis (Beide straatjes heten nu Schoolsteeg,
terwijl in die tijd de Schoolstraat -nu Bongerdsteeg -liep naar de
Latijnse School bij de Grote Kerk, in 1603 het Gymnasium Nassavico

Velavicum).
Jacob van Deventer gaf op zijn kaart uit omstreeks 1558 het gehele
Gasthuiscomplex aan met een kerksymbool. Hij tekende haar wat
verwarrend met de toren naar het Westen.
Eerder genoemde Teus Hamaker kocht in 1451 van de stad een stuk
grond tussen zijn huis en het Gasthuis. Het strekte zich uit langs het



8 Historisch Jaarboek Harderwijk 1993

Gasthuis en het erf moest worden afgebakend door twee muren. Het
huis, "De Engel", was het tweede huis aan de Bruggestraat oost van het
Gasthuis- of H. Geeststraatje, waar nu het restaurant "Di Mama" is (zie

afbeelding).
Op "die plaats" -dat stuk grond dus -mocht hij een stenen opstal
bouwen met een "hard dak", met pannen dus, tegen het brandgevaar.
Het gebouw mocht" het licht in de kerk niet belemmeren". Bovendien
moest hij de muur van het Gasthuis "ondervangen en onderhouden".

Kaart van Jacob van Deventer van omstreeks 1558
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..Deel 

van de stadsplattegrond vanNicolaas 
van Geelkercken uit 1628

Ook moest hij" deuren" aan
beide straten (Gasthuis straat je r
en Fraterhuissteeg of Bon- i
gerdsteeg) zo plaatsen, dat in :
geval van nood van de ene
straat in de andere was te ko- :

men. Schepenen "wezen de I
koper zijn weg 11 in de richting I

van de (Grote) kerk ter breed-
te van 8 voet (circa 2,5 meter)
langs de tuin van zijn buur- I
vrouw Trode Goessens. Bij i
deze recognitie staat als aante-

kening "Gasthuyskerck". .
Het betrof hier vermoedelijk:
de bouw van een brandgevaar-

lijke werkplaats (smederij?)
niet ver van het kerkgedeelte
in het Gasthuis, die het invallende licht in die" Gasthuyskerck" niet
mocht belemmeren door hoogte of rookontwikkeling.
De Gasthuiskerk zal dan ook in het oostelijk gedeelte van het gasthuis-
terrein gestaan hebben. Het 6,5 meter lange muurgedeelte met dichtge-metseld kerkraam was daarvan noX, ~en overblijfsel. .

Een voorstelling hoe het Gasthuis er :"Omstreeks 1600 uitzag is te zien
op een prent uit 1607 van een anonieme tekenaar. Gezien de vrij grote
slagschaduwen moet de zon tijdens het tekenen in het (zuid)westen
hebben gestaan. Het haaks op het Gasthuis staande huisje was mogelijk
de woning van de vader en de moeder van het huis (het is ook gearceerd
aangegeven op de weergave van de kadasterkaart uit ca. 1835). De
bewuste (westelijke) muur van Teus -met deur -loopt langs het
kerkgedeelte naar de Fraterhuissteeg.
Nicolaas van Geelkercken gebruikte deze prent -evenals andere teke-
ningen uit de periode 1607-1610 van,c<fezelfde tekenaar -voor zijn
stadsplattegrond van 1628, die diverse fouten bevat. Hij vergat, of wist
niet, dat de onbekende prentenmaker slechts objecten tekende en niet,
of zelden, de aansluitende omgeving. Herhaaldelijk gaf hij er blijk van
niet met de juiste situatie op de hoogte te zijn geweest, zoals ook hier.
Hij tekende dan maar wat.
De twee muren die de "plaats" van Teus markeerden waren hem
onbekend en van in elkaar overgaande Gasthuisstraatjes had hij ook
geen weet. Met het gebied ten noorden van het Gasthuis, dat op de prent



uit 1607 oogt als een pleintje, wist hij geen raad. Hij tekende er maar

Diaconie-weeshuis of Kinderhuis
In 1684 verzocht de Kerkeraad de Magistraat het Gasthuis te bestem-
men tot weeshuis voor arme kinderen. (Sinds 1554 bestond er wel een
weeshuis voor kinderen van burgers van de stad: het Burgerweeshuis.
Dit weeshuis stond vlak bij het voormalige Minderbroedersklooster in
de Donkerstraat). In 1690 werd dit Kinderhuis, ook genoemd 'Gere-
formeerd (=Hervormd) Gast- en Kinderhuis', gesticht voor zestien
jongens en negen meisjes. Tien daarvan waren uitbesteed, dat wil
zeggen tewerkgesteld, de anderen gingen naar school. De eerste vader
en moeder, "opzienders", waren Dirk Wygmans en Annetje Dagge-
vingh. Als onderwijzer fungeerde de voorzanger in de kerk Hendrik
Bosch.
Na een gedeeltelijke verbouwing van het Gasthuis tot Diaconie-wees-
huis bleef voor de oorspronkelijke bestemming van het gebouw de
beyert over. Er woonden dus nog steeds bejaarden, zoals tussen 1778-

een drietal bomen. De muur van Teus' erf liet hij aansluiten tegen het
Gasthuis.
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1783 de gebrekkige weduwe van Herman Aarts, in 1785 Gerrit van
Heumen en in 1804 Grietje, de weduwe van Jan Teunissen.
Een prent van dit "Kinderhuys te Harderwiick " van Frans Beekhuys

uit 1723 toont de metamorfose, die het oorspronkelijke Gasthuis had
ondergaan. Het huisje dat ooit haaks op het Gasthuis had gestaan, was
verdwenen. Maar de plek waar het heeft gestaan is goed terug te vinden
in de perceelindeling op de kadasterkaart uit omstreeks 1835.
Op de tekening van Frans Beekhuys kijken we naar het Kinder-
huis/Gasthuis vanaf het huidige Fraterhuisplein. Het voorste bouwsel
(ter plaatse van de latere Spinschool) is gebouwd tegen he! oude Gast-
huis aan. Het beyert (Grote zaal) bleef gespaard. Daarachter liep dan
de Gasthuisstraat.
In 1807 werden de Gasthuismeesters eervol ontslagen en kwam het
bestuur van het Gasthuis in handen van de provisoren -na 1836 de
'regenten' genoemd- van het Diaconie-weeshuis. In 1810 verbleven in
het Gasthuis nog acht jongens en zestien meisjes, alsmede de opzien-
ders.
In 1835 werd het Gereformeerde Diaconie-weeshuis, zoals het toen
heette, gereorganiseerd en verenigd met het Pesthuis.
Een j aar later werd echter een nieuw weeshuis betrokken: het voormalig
gebouw van de Fraters, het Fraterhuis, dat na veel verbouwingen in
1953 de naam Bethel kreeg. Het werd het Nederlandsch Hervormde
Oude mannen-, vrouwen- en Kinderhuis (ook wel genoemd het 'Dia-
conie Wees- en Gasthuis'). In 1843 werd daarbij een ziekenzaal inge-
richt in de tuin van het Nassau-Veluwe Gymnasium aan het Kerkplein
was gekocht. Naast wezen verbleven hier dus ook oude mannen en

2vrouwen.
Uit de notulen van de Raads-
vergadering op 15 januari 1836
blijkt, dat aanvankelijk het
plan was geweest het Diaco-
nie-weeshuis in het Pesthuis te
vestigen. Tijdens de raadsver-
gadering werd evenwel voor-
gesteld het Fraterhuis voor dat
doel te bestemmen. Dat pand
deed op dat moment dienst als
wapenmagazijn. Dat kon in
het Pesthuis worden onderge-
bracht. De garnizoenscom- Prent van het "Kinderhuys te Harderwiick"
mandant had tegen een ruiling door Frans Beekhuys uit 1723

..
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van beide gebouwen geen bezwaar, mits enige voorzieningen in het
Pesthuis werden aangebracht, zoals een zolder. Ook de Raad was
akkoord, mits een en ander gebeurde buiten bezwaar van de Stadskas.
Ook het overbrengen van het wapenmagazijn moest gebeuren ten koste
van de fondsen van het Diaconie-weeshuis.

Gasthuis- en Spinschool aan de Schoolstraat
Omstreeks 1835 stonden aan de Schoolstraat twee gebouwen die vrij-
stelling van belasting genoten omdat zij eigendom waren van de ge-
meente, namelijk de Spinschool en de Gasthuisschool.
De Spinschoolwas op 1 februari 1808 gesticht door de heer Steenbeek,
die ook een spinschool dreef in Hattem. Op 19 december van dat jaar
werd voor de instelling een Commissie van Toezicht benoemd door de
gemeente. Maar een en ander verliep niet naar wens: in 1812 verbrak de
gemeente het contract, omdat Steenbeek zijn verplichtingen niet na-
kwam.
In 1822 werd een nieuwe Spinschoolopgericht, waarvan (mij) niet
bekend is wanneer deze ophield te bestaan. Evenmin is onzeker of de
in 1837 opgerichte katoenweverij ("weverij van calicoet") van D. en W.
A verinck -die in 1848 gesloten werd -alhier was gevestigd.
In 1850 kwam een deel van het perceel, waarop voordien de Spinschool
stond, in handen van zadelmaker Jan Brouwer, die ook eigenaar was
van" de zeepfabriek" aan de Luttekepoortstraat. Het perceel, met
kadasternummer E 1244, staat dan te boek als "huis en erf" (een latere
eigenaar was scheepskok Cornelis Bakker, gehu:wd met Jannetje Groe-

nestein).
In 1837 vernemen we dat het Gasthuis werd afgebroken. Dat betrof
zeker niet het gehele Gasthuiscomplex, maar wel de beyert, die in 1690
gespaard bleef. Op 16 augustus 1837 behandeld de raad namelijk een
verzoek van meester B. Punt van de 'Stads-Nederduitse of Hollandse
School' of "de gebouwen tot het oude Gasthuis behorende mogtworden
afgebroken, teneinde het licht in de School te bevorderen en de grond
waarop die gebouwen staan tot een plein voor de kinderen interigten ".
Deze school van B. Punt was in 1823 in het oostelijk deel van het
gasthuiscomplex gevestigd, waar zich vroeger ook" de Gasthuiskerk"
bevond. De school telde toen 110 leerlingen.

Nederlandse Protestantenbond
Nadat Jan Brouwer in 1850 perceel E 1244 kocht, kreeg de rest van het
Gasthuisgebied in 1878 kadasternummer E 1714. Dit perceel, "waarop
de school van mèesterJ onckheer staa? ", werd in 1886 aangekocht door
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De situatie volgens de kadastrale kaart uit circa 1835 met gestippeld de
veranderingen tot omstreeks 1925.
Voor 1870 werd de vernauwing tussen 1 en 2 opgeheven. Op het gearceerd
perceeltje bij 2 werd de ingang met torentje van de kerk uit 1887 gebouwd. (Zie
de eerdere afbeeldingen uit 1607 en 1628)
Tussen 2 en 3 was mogelijk de zijgevel van het Gasthuis en ter plaatse van het
gearceerd gedeelte het afgebeelde huisje.
Bij 4: de "uitspringing" in de muur; naar het oosten de oorspronkelijke muur en
naar het westen de muur van de kerk met de 3 bogen.
Th= erf van huis "De Engel" (aan de Bruggestraat) van Teus Hamaker.

de twee jaar eerder opgerichte afdeling Harderwijk en Omstreken van
de Nederlandsche Protestantenbond voor f 2.207,- .
Er werd nu ver- en gebouwd, waarna hermeting plaats vond. Er ont-
stonden drie percelen: E 2164, E 2163 en 2165.
Perceel E 2163, dat het gedeeltelijk als huis was gebruikt, werd in 1887
door de gemeente verkocht aan Jan Bonhoff; zijn weduwe deed in 1923
het pand als pakhuis over aan landbouwer Roelof de Groot. Van hem
ging het in 1940 over naar de gelijknamige handelaar in brandstoffen.
Deze Roelof de Groot verkocht het als huis beschreven pand aan
Willem de Groot, loodgieter. Diens zoon Harinen zette er het loodgie-
tersbedrijf voort. Er verschenen nog twee bergplaatsen aan de School-
straat, eveneens van Willem de Groot, waaronder het perceel E 3232.
Op perceel E 2165 -tussen E 3232 en E 2163 -verrees de kerk van de
Protestantenbond, die in 1887 in gebruik werd genomen. Toen de Bond
een nieuw kerkgebouw betrok aan de Verkeersweg, hoek Stationslaan,werd 

in 1936 het perceel verkocht.
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Het westelijke gedeelte van de enkele jaren geleden neergehaalde muur

(met de bogen erin) stamt uit de jaren 1886/7. Ze is opgetrokken uit

brokken baksteen van het vroegere Gasthuis en ongeveer een halve

meter noordelijker gebouwd te zijn, dan de (verdwenen) oorspronke-

lijke, één meter dikke, driesteens muur. Dat verklaart ook waarom de

laatste tien meter van de muur ongeveer een halve meter uitsprong. Op

de kadasterkaart uit 1923 is deze wat noordelijker opgerichte zuidelijke

muur van de Bondskerk ook te zien.

In 1991 werd begonnen met de bouw van drie woningen met uitzicht

op de Fraterhuishof via boogvormige ramen op de plaats waar eens het

Gasthuis stond. Juist deze, gedurfde, bouw houdt de herinnering leven-

dig aan het gebouw uit de veertiende eeuw, dat op deze plaats heeft

gestaan. Jammer is dat er tijdens de sloop en het bouwrijp maken van

het terrein geen gelegenheid is geboden voor archeologisch onderzoek.

Daarnaast blijkt het verdiepen in de beschikbare archiefstukken ook

relevant om te beoordelen of iets wat zich als 'middeleeuws' voordoet,

ook inderdaad zo oud is als het lijkt.

Noten
1 Dat deze priester (ziekentrooster?) bij het Gasthuis woonde in een weem

[=pastorie] is ver gezocht, zelfs onwaarschijnlijk; de gedachte wordt door
geen enkel gegeven ondersteund.

2 Eén en ander is in strijd met wat ds. G. van der Zee schreef in zijn boek "1000
jaar Harderwijk, Kerk en Bethel" op blz. 149: "Tijdens de verbouwing waren
zowel kinderen als volwassenen uitbesteed Per 1 juli 1837 keerden allen
in het Nieuwe Huis rerug." Hoewel zijn boek met grote voorzichtigheid
gelezen moet worden, gezien de vele onjuistheden, verkeerde interpretaties,
alsmede opgedrongen en chauvinistische meningen van de schrijver, is het
wel mogelijk de bewoners uit het Gasthuis -zo die er toen nog waren -elders
ondergebracht zijn geweest; mogelijk al in het Pesthuis. Immers de school
bestond in 1823 al en de Spinschool was al in 1808 daarnaast. Beide stonden
bij de oorspronkelijke opmeting van het kadaster omstreeks 1835 als
"onbelaste gebouwen" vermeld.
Maar in 1796 was het Kinderhuis er nog: het was toen één van de zeven
gebouwen, waarin de zogenaamde 'burgervergaderingen' werden gehouden.
De mededeling op blz. 134 bij Van der Zee: "Het Hervormd oudemannen-,
vrouwen- en kinderhuis gesticht blijkens de gevelsteen in 1690 ter plaatse
van het Fraterhuis, enz. ", is derhalve zeer verwarring stichtend.

3 De heer F.J. Jonckheer, afkomstig uit Velp, werd in 1878 hoofd van de toen
opgerichte openbare Mulo-school voor jongens, de zogeheten School-Go
Deze school verhuisde omstreeks 1886 naar het gebouw van het voormalige
Gymnasium aan het Kerkplein. In 1895 was daar J.D. Kreiken hoofd.
In 1899 werden School-C en School-D (de Muloschool voor meisjes aan de

Academiestraat) samengevoegd.
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Mis, maar toch raak f'

Wilhmer Otten, ongeveer 90 jaar oud, legt in 1566 een verklaring af dat
er al vóór de grote brand van 31 juli 1503 een schuur stond op het erf
van de familie Koeck.
Hij herinnert zich dat zo goed, omdat een kraai, die telkens zijn
varkensvoer opvrat, daar zijn uitkijkpost had.
Natuurlijk ergerde hij zich daar aan en 11 so sat geboirt dat dieselve krege

(kraai) quam voeder op Lisgen offt Johan Koecken schuire und do liep
bie, deposant, in (huis) und haelde sijn (ge- )wer undschoetnae de kreege
und schoet die olde Jan Koecken mecht (dienstbode) -die op Jan Koecken
schuire licht in't boy und ('t) was in den winther und was dairin
gekropen van kolden -achter in de rugge ter necken weder nijt und (sie)
was die kosters dochter van der Elborgh. 11

Bron
Oud-rechterlijk archief Harderwijk, inv. nr. 137 fol. 95, 2 april 1566.
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Barbaarse Hollanders en
overgevoelige Fransen

Paaszondag 12 april 1914

door Jan H. Kompagnie

In 1914 hield de Nederlandse regering zich intensief bezig met de
dreiging van een Europese oorlog. Zou Nederland er wel of niet bij
betrokken raken, dat was de klemmende vraag voor de ministers in Den
Haag. Maar ook de gebeurtenissen van alledag bleven hun plaats en
aandacht opeisen. En zo kon het gebeuren dat verschillende ministers,
ja zelfs de gehele Ministerraad in dat jaar 1914 zich bogen over een
incident in een vissersplaats aan de Zuiderzee dat onverwachte verwik- "'
kelingen kende, de betrekkingen met een buurland bedreigde en tot
polemieken in de dagbladpers leidde. En tot de veroordeling van een
man.

Vreemdelingen zeker
Ze zijn met z'n drieën, Jules Romain, zijn echtgenote en een vriend,
genaamd Henri Legrand, die docent aan de universiteit is. Samen maken
zij per auto een toertocht door België en Nederland. Alle drie hebben
ze de Franse nationaliteit. Op donderdag 9 april 1914 verlaten ze
Belgisch grondgebied via Luik en begeven zich op weg naar Arnhem.
Vandaar bezoeken ze Almelo, Coevorden, Groningen, Zwolle, Am-
sterdam en Rotterdam. Hun automobiel is versierd met Franse vlagget-
jes die de nationaliteit van de drie reizigers aangeven.

Hun verschijning wekt bij veel mensen nieuwsgierigheid die soms
overgaat in vijandelijkheid. Zo bijvoorbeeld op 10 april in Rijssen: Jules
overlegt daar met een herbergier over logies. Tezelfdertijd omringen
kinderen van 16 tot 18 jaar de auto en bespotten en beledigen madame
Romain. Hetzelfde is in Almelo gebeurd, zo verklaart Romain later.
Zelfs in Groningen, toch een grote stad, worden ze tijdens een wande-
ling omgeven door; straatjongens die hen beschimpen en bespotten.
Hun opzichtige kleding en de versierde auto trekken de aandacht en
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prikkelen tot nieuwsgierigheid en pesterij, zo ervaren de drie Fransen
dat althans. Of zijn ze wellicht overgevoelig en overdrijven ze schro-

melijk?

Demi-saison en pelerine
Op zondag 12 april verlaten ze Groningen en rijden richting zuiden.
Madame Romain heeft die dag werk van haar uiterlijk gemaakt. Ze
draagt een oranje mantel, met groen afgezet, en een zeer nauwe, blauwe
rok, en op haar hoofd heeft ze een geel strohoedje met een groen lint.
Eén van de mannen heeft een donker pak aan met een demi-saison (een
zomeroverj as) en een ronde hoed. De andere man trekt, net~ls madame,
zeer de aandacht met zijn pelerine (een schoudermantel), zijn geruite
sportbroek, slobkousen en jockeypet, die diep over het hoofd is ge-
drukt. Rond het middaguur maken ze een korte stop in Elburg. Ook
daar worden ze snel opgemerkt. Zo'n twintig kwajongens komen
opzetten, gaan om hen heen staan en gooien vanachter hopen zeewier
met stenen en schelpen naar de drie vreemdelingen. Jules Romain
probeert de belhamels af te schrikken met bedreigingen en ze te achter-
volgen, maar dat helpt niet afdoende, dus blijven ze niet al te lang in
Elburg. Ze vervolgen hun reis naar het volgende Zuiderzeestadje,

Harderwijk.

Parlez-vous français? .
Het is eerste Paasdag, er wordt niet gè.werkt. Vissersboten bevolken de
haven, de dag is lang, zeker voor hen die niet ter kerke gaan. Menigeen
is tuk op wat afleiding. En afleiding komt er.
In het begin van de namiddag rijdt er een automobiel onder de Lutte-
kepoort door met daarin drie opvallend uitgedoste vreemdelingen. De
auto rijdt met een snelheid van zo'n tien kilometer per uur over de
Markt en stopt bij hotel" Zeezicht" in de nabijheid van de Bruggepoort.
De eigenaar van dit hotel, ene Stempels, ontvangt zijn gasten om half
zes 's middags. De auto is inmiddels niet onopgemerkt gebleven. Op-
gelucht, dat de eentonigheid wordt doorbroken, gaat menigeen kijken
wat er bij" Zeezicht" gebeurt.
Rond dat tijdstip beginnen de kerkdiensten van de Hervormden en de
Gereformeerden. Kerkgangers moeten dus missen wat velen nog lang
zal heugen. Veel kinderen, vooral in de wat mindere buurten, spelen
nog op straat.
De dame en heren zijn uitgestapt. Madame Romain gaat het hotel
binnen, en onder geleide van een kelner van" Zeezicht" wordt de auto
door Romain en Legrand naar de stalhouderij van Pannekoek in de
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Korte Kerkstraat gebracht. Daar plegen de heren onderhouds-werk-
zaamheden aan hun vervoermiddel. Na een tijdje komt madame naar
beneden, wandelt geheel alleen een stuk langs de zee, en wordt door
niets en niemand lastig gevallen. Dan gaat ook zij naar de stalhouderij.
Ondertussen is sergeant-kadet Beckers ingeschakeld. Hij spreekt ge-
lukkig wat Frans zodat hij kan tolken. Hij begeleidt madame naar de
garage waar de heren nog bezig zijn, terwijl toeschouwers hen bekijken.

Madame Romain, net als haar metgezellen nog van jonge leeftijd, is een
opvallende verschijning: "Haar gelaat, bruin getint als van een zigeu-
nerin, was gedeeltelijk bedekt met over het voorhoofd geplakte haren Ol,
zo getuigt iemand later.

Een wurgpoging
Op die late zondagmiddag dus, terwijl velen in de kerk de predikanten
beluisteren, poetsen en onderhouden enkele mensen uit een ver land
een auto in een stalhouderij in een voor hen vreemde stad. Als later de
processen-verbaal worden opgemaakt blijken de versies van Fransen en
Harderwijkers over wat er is gebeurd uiteen te lopen. Laten we eerst
de Franse gasten aan het woord.
Aangezien de stalling op een verlaten weg uitkomt hebben ze de deur
opengelaten. Plotseling staat er toch een groep opgeschoten jongens en
meisjes voor de garage. De twee mannen dulden hen met moeite. De
kinderen worden steeds driester, ze raken het gereedschap aan, bevoe-
len de auto en gooien met fruitschillen en zelfs met een stok naar de
vreemdelingen. Het lukt de vreemdelingen niet ze weg te jagen. Toe-
vallig komt juist een agent langs die gelukkig de orde herstelt. Als het
werk in de stalling gereed is doen de reizigers de deur dicht en keren
terug naar het hotel.
Om ongeveer kwart voor 6 verlaten ze weer het hotel. Gedrieën
wandelen ze via de zeemuur langs een strandje naar de vissershaven.
Het café dat men daar ontwaart ziet er netjes uit. Het is het "Volkskof-
fiehuis " van Velthuis, dat ze nu betreden. Zonder dat te beseffen zijn

ze nu in het dicht bevolkte vissers buurt van het stadje gekomen. Er is
geen andere gast in het café. De drie mensen gaan bij het raam zitten,
maar bijna direct zijn er weer die jongens en meisjes. Ze drukken zich
tegen het raam, beledigen, beschimpen de vreemdelingen en proberen
hen via een openstaand raam te bespuwen, zo luidt de klacht.
Men sluit het raam, en gaat in het midden van het café zitten om minder
goed gezien te worden. Na een half uur verlaten zij het dranklokaal.
Een steeds groter wordende meute kinderen sliert achter hen aan. Op
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de drempels van de woningen zitten volwassenen zich, passief, gnui-
vend, te amuseren met wat er zich voor hun ogen afspeelt.
In de smalle Rechte Oosterwijk wordt het drietal naar eigen zeggen
inmiddels door zo'n honderd personen achtervolgd. Stenen en afval
vliegen hen om de oren. Er wordt geschreeuwd, gescholden en bele-
digd. En ook al verstaan ze de taal niet, de strekking en het beledigende
karakter van het gebral, waarin ze telkens het woord "français" menen
te horen, is overduidelijk. De menigte heft een lied aan dat zonder
twijfel bedoeld is om hen nog meer en intenser op hun ziel te trappen.
De kinderen worden steeds driester en vrijpostiger; ze dri~gen, stoten,
en duwen elkaar tegen de drie vreemdelingen aan. En dan, puur uit
noodweer, delen de reizigers uit paniek aan de brutaalsten enkele
oorvijgen uit. Opeens knalt een rossig meisje tegen madame Romain
aan en trekt hard aan haar oranje mantel. Madame pakt het kind bij de
arm en duwt het van zich af. Het donkert reeds behoorlijk, de drie
reizigers worden steeds ongeruster. Ze dolen door de buurt en hebben
geen idee meer waar de weg naar het hotel is.
Nu komen ze met hun achtervolgers op een kruispunt: de Vismarkt.
En dan, plots, escaleert de zaak. Madame Romain geeft een harde gil.
Jules, haar echtgenoot, ziet hoe een man van ongeveer veertig jaar,
ongetwijfeld een visser, met een korte, gezette gestalte, gekleed in een
trui, zijn echtgenote van achteren bij de keel grijpt en probeert te
wurgen. De bruut begeleidt dit handwerk met indrukwekkend woest
geschreeuw. Gelukkig, zo zegt Jules Romain achteraf, behouden hij en
metgezel Legrand hun tegenwoordigheid van geest; met moeite be-
dwingen ze zich en trekken niet hun revolvers, anders was de ramp niet
te overzien geweest. Ze vallen de woeste man ook niet aan, maar
bevrijden slechts madame uit zijn wurgende greep. Waren ze minder
koelbloedig geweest, en hadden ze de provocaties met tegengeweld
beantwoord, dan was dat ongetwijfeld voor de menigte een signaal
geweest om een lynchpartij te beginnen.
Steeds meer mensen komen op van hun drempels overeind en lopen
dreigend toe. Alle drie lopen ze groot gevaar. Madame is geheel over-
stuur en huilt" affreusement ", smekend om genade. Romain tracht de
mensen met tranen in de ogen te overreden hen ongemoeid te laten,
maar niemand uit de menigte komt tussenbeide om hem en zijn vrouw
en Legrand te beschermen. Integendeel, meisjes van 18 jaar lachen
madame recht in haar gezicht uit.
Die verwarring duurt: vier à vijf minuten, dan zetten de drie het op een
lopen. Jules sleept zijn vrouw mee. Achtervolgd door wel tweehonderd
personen, doorkruisen ze een wirwar van smalle straten. Ze durven niet
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een winkel in te vluchten om bescherming te vragen, want dat zou zeker

zijn geweigerd.
De duisternis is nu bijna volledig. Goddank zien ze nu aan het eind van
een straat twee politieagenten met een hond bij zich. Die agenten bezien
echter de menigte en doen niets. Ze grijpen niet in, blijven passief. Jules
Romain springt op hen toe, vertelt in het Frans en het Duits wat er is
voorgevallen, eist bescherming en wil onmiddellijk de burgemeester

spreken.
Nu duwen de agenten de meest opdringende mensen wat naar achteren.
Ze maken zelfs de hond los, maar brengen de drie niet naar de burge-
meester. Die zou afwezig zijn. Onder protectie van de politiemannen
gaan ze met zijn allen naar het politiebureau. Met moeite kan men op
dat korte traject zich een weg door het volk banen; het volk toont
nauwelijks ontzag voor de sterke arm. Eén agent zou nog wel "varkens,
varkens" tegen de mensen hebben gezegd maar het volk lacht er om en
is niet geïmponeerd.

Verschrikkelijke mensen
Op het bureau ontvangt een politie-inspecteur hen. Hij kent een beetje
Frans, en hoort de klachten aan. Madame Romain, volgens haar echt-
genoot bijna half dood, geeft desondanks een welsprekend verslag van
de gebeurtenissen. En ookJules laat niet na de aanval in schrille kleuren
weer te geven. De inspecteur lijkt echter eerder verveeld dan verbaasd
te zijn. Hij herhaalt in het Duits en het Frans het relaas van Jules
Romain, schudt het hoofd en merkt op: "Hier zijn wij in Harderwijk ",
en voegt er aan toe: "Het zijn verschrikkelijke mensen, ze zien nooit
vreemdelingen hier". Maar Romain vindt dat excuus absoluut onvol-
doende en geeft het signalement van de voornaamste verdachte op.
De man wordt gehaald, ze herkennen hem direct. Hij is wat ontnuch-
terd, hoewel hij nog wel veel gebaart en schreeuwt en een erbarmelijke
verklaring geeft voor zijn handelwijze. Hij ontkent madame Romain te
hebben willen wurgen. Op de vraag van de inspecteur aan Romain of
die man moet worden ingesloten antwoordt Romain: "Zeker!". Maar
de inspecteur vindt dat er eerst een onderzoek moet komen, wat
onmogelijk nog op deze zondag is te regelen.
"Blijft u tot morgen?", zo vraagt hij. Romain reageert, vol afschuw:
"God behoede ons daarvoor. We zullen morgen bij zonsopgang vertrek-
ken ". Jules verklaart dat in de vernedering die hen is aangedaan, niet
alleen zij drieën maar ook de Franse kleuren en Frankrijk zelf zijn
beledigd, en dat het dus meer is dan een ordinair geval van vreemdelin-
genhaat. Dus kan gewone bestraffing niet volstaan. Hij dreigt dan ook
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verdere stappen te ondernemen, want, zo betoogt hij, Frankrijk wil dat
zijn landskinderen en zijn kleuren gerespecteerd worden. Dan verlaten
de Fransen het bureau en keren terug naar het hotel, beschermd door
twee agenten en gevolgd door een grote menigte. Op de eerste etage
van het hotel sluiten ze zich op in een kleine ruimte en houden de luiken
gesloten om niet gestenigd te worden. De volgende dag vroeg verlaten
ze spoorslags het stadje Harderwijk. Linea recta gaat het naar Amster-
dam, waar ze zich onverwijld vervoegen bij het Franse consulaat en
verontwaardigd hun verhaal vertellen.

Zonderlinge Fransen
Ruim een maand later speelt de zaak al op het hoogste niveau. Romain,
madame Romain en Legrand hebben stevig hun beklag gedaan bij de
Franse consul in Amsterdam, die de Franse gezant inlicht. De klachten
van het drietal zijn vervat in een brief waarvan een uittreksel wordt
toegezonden aan de minister van Buitenlandse Zaken. Op 19 mei zendt
deze dat uittreksel door aan zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken,
er aan refererend dat daarover al "in den jongsten Ministerraad" is

gesproken.
Dan ook komen de Gelderse autoriteiten in actie. Zo maakt de com-
missaris van Politie van Harderwijk een verslag op van wat er op die
Paaszondag in zijn stad was voorgevallen. De politiechef vindt dat de
zaak "wel een weinig overdreven is voorgesteld ". Immers, de schuld ligt
bij madame Romain, was zij niet handtastelijk geworden dan was alles
met een sisser afgelopen.

De door de Fransen beschuldigde bruut blijkt visser Maas Bruinink te
zijn, die in zijn woning werd toegeroepen dat zijn kind door een
vreemde dame geslagen werd.
De commissaris geeft toe dat vreemdelingen in ons land wel vaker last
hebben van het" gepeupel, en vooral op visschersplaatsen met ruw,
onverschillig volk ", Anderzijds: die Fransen" zagen er zonderling uit
en trokken alzoo bijzonder de aandacht",
Bovendien wilden ze ook niet de volgende dag terugkomen zodat dan
hun klacht kon worden opgenomen. Diezelfde zondagavond nog heeft
de inspecteur toen de commissaris geïnformeerd, en zijn de Fransen op
zijn verzoek nog weer even op het bureau gekomen. Er zijn processen-
verbaal opgemaakt en naar de officier van Justitie te Zwolle gezonden.
Tegen de "belhamels" is geen proces-verbaal opgemaakt. De zaak is
geëscaleerd" toen die Fransche dame door verontwaardiging in drift
ontstoken een meisje bij den arm nam ",
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En daarbij: "De visschers, het is genoeg bekend, trekken elkaar voor en
springen voor elkaar in de bres. Het is een lastig en gevaarlijk volkje It.
Maar "op de hals van madame Romain waren geen uiterlijke teekenen
aanwezig, zelfs geen vingerafdrukken It.

De zaak rolt verder
Dit verslag van de commissaris van Politie zendt de burgemeester van
Harderwijk eind mei aan zijn chef, de commissaris van de Koningin in
Gelder,iand. Zelf heeft de burgemeester die zondag niets gemerkt. Toch
weet hij zeker: " Het verhaal der reizigers is ongetwijfeld zeer overdre-

ven. Dat zij zelven mede aanleiding hebben gegeven tot het gebeurde,
wordt door de reizigers gelukkig erkend".
Ook hij vindt het vissersvolk inderdaad "lastig". "De menschen zijn
veelal onbeschaafd, ruwen soms opgewonden ", zo voegt hij er aan toe,
maar hij wil ze niet" gevaarlijk" noemen.
Meer politie alleen voorkomt niet dat schandalen plaatsvinden. "Fran-
krijk zelf levert daarvoor waarlijk niet het geringst aantal bewij-
zen ",sneert hij. Wel vindt hij het jammer dat hij monsieur en madame
Romain niet heeft kunnen zeggen dat hij de zaak betreurt.
Ook het ministerie van Justitie bemoeit zich met de zaak. Op 3 juni
1914 krijgt de procureur-generaal bij het Gerechtshof in Arnhem
opdracht een nader onderzoek te laten instellen door de rechter-com-
missaris. Deze moet nagaan of er reden is om tot strafvervolging van
Bruinink over te gaan. Er dienen verschillende getuigen te worden
gehoord, zo mogelijk ook de inzenders van pro- en contrabrieven
betreffende deze zaak die in de dagbladpers zijn verschenen.
Ook de Gelderse commissaris der Koningin wil nu nauwgezet weten
wat er is gebeurd. Hij wendt zich daartoe tot de burgemeester van
Harderwijk met het verzoek hem eens precies de juiste toedracht mee
te delen. Wel vindt ook de commissaris op voorhand dat "van de zijde
der Fransche reizigers de zaak, hoe betreurenswaardig op zichzelf,
overdreven is voorgesteld, en dat in alle plaatsen waar men zich in
eenigszins vreemde kleeding door achterbuurten beweegt, de kans groot
is hetzelfde te ondervinden als deze reizigers in Harderwijk It.

Eigen schuld dikke bult
Burgemeester M.G.J. Kempers gaat er eens goed voor zitten. De te
beschrijven vellen waarop zijn verslag moet komen zijn in twee helften
verdeeld. Links staan delen uit de beklagbrief der Fransen, op de
rechterzijde noteert hij zijn commentaar. En dat commentaar liegt er
niet om. Dat er auto's in Harderwijk komen is niet bijzonder en geen
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reden tot opwinding. Dagelijks immers passeren auto's de stad, "in
meerderen getale" zelfs.
Over die lastige kinderen bij de stalhouderij kan de burgemeester kort
zijn. Die kinderen hebben niets gedaan. Dat heeft ook hotelier Stempels
geconstateerd toen hij even is gaan kijken. Wel heeft de vrouw van de
stalhouder bemerkt dat enkele kinderen" steentjes" gooiden, wat ze
heeft verboden. Kortom: Romain's beschrijving is "verre van nauwge-
zet, schromelijk overdreven, en blijkbaar opgezet als" aanloop ".
Dan de wandeling naar de vissershaven en het café. In dat café, het
"Volkskoffiehuis" van Velthuis, komen overigens nog minder" dames"
om iets te gebruiken dan in het café van Stempels. Niemand is hen toen
gevolgd. Zes à zeven kinderen kijken alleen naar het gezelschap in het
café. Ze doen ...helemaal niets! Bovendien stuurt Velthuis, die denkt
dat de drie Fransen "Russische Joden" zijn, de kinderen weg. Na een
half uur stapt het drietal op en wandelt verder, niet langs een stille weg,
maar in de richting van de Rechte Oosterwijk. Zo komen ze in het hart
van de vissers buurt. Ze trekken daar veel aandacht.
De groep meelopende jongelui omvat evenwel hooguit 25 kinderen,
maar de Fransen ergeren zich zeer daaraan. Vreemd is dat, omdat
kermisreizigers in bonte kleding die aandacht doorgaans wel prettig
vinden; zij dus niet. Goed, een enkel kind gooit met sinaasappelschillen,
maar meer gebeurt er niet.

Liedjes
En dan die beledigingen. Wat weten die Fransen daar nu van? Het
gezongen straatlied was "0 Piet van Trui!". en dat is beledigend voor
de politie, niet voor de Fransen. Er wordt wel meer gezongen wat ook
niet hoeft voor de burgemeester, die de liedjes laf en zinloos noemt.
Volgens hem zijn de meest geliefde liedjes de laatste tijd: "Jan us, heb jij
je hoedje op" en "Mina, heb jij je hengel in de hand",
Eén der heren geeft nu al een jongen een paar flinke klappen om de oren,
en bovendien blijft de man maar van zich afslaan. Dan komt het
gemêleerde gezelschap op de Vismarkt waar het incident plaatsvindt.
Daar zijn zes meisjes aan het touwtjespringen. Eén van hen, T onia
Bruinink, wordt door Leendert Karssen tegen madame Romain aange-
gooid. En wat deed madame? " Mevrouw Romain (heeft) de dertienja-

rige T onia Bruinink, die tegen haar aangeworyen was, bij de haren
gegrepen... die haren om haar hand geslagen, het kind toen aan de haren
opgetild, en daarna... weer laten vallen, dan wel tegen den grond
geworyen". Het zusje van Tonia, Rika, waarschuwt haar vader, die in
de Kleine Marktstraat woont. Vader Bruinink, bekend om zijn drift,
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stormt naar buiten, grijpt madame bij de schouder, maar wordt door :
twee visserslui van verdere actie afgehouden. Die collega's kalmeren
hem en zeggen: " Het is zoo erg niet, Maas, denk er om, brand je vingers

niet". Bruinink heeft verder ook niets meer gedaan. Bovendien is hij 's
avonds uit zichzelf naar het politiebureau gegaan. Daar vertelde hij de
inspecteur dat hij eerst dacht zigeuners voor zich te hebben, maar dat
bleek een vergissing.
En dan die vluchttocht. Die leidde door het Kromhoutsteegje, de
Hoogstraat en de Rabbistraat, welke laatste uitkomt op de Brugge-
straat. Daar staan dus die twee politiemannen. Het was uitstekend dat j
die agenten zo kalm bleven! Bovendien verstaan ze de zonderling i
geklede heer niet die op hen afkomt. Ze denken dat ze met kermisrei- 1
zigers of acrobaten van doen hebben. J '
Dan nog die gesloten luiken om een steniging te voorkomen. Onzin! i

Stempels heeft gezegd dat er in zijn hotel helemaal geen ramen met !
luiken zijn. Ook verzwijgt Romain dat hij 's avonds nog een keer naar ~
het bureau is geweest, op verzoek van de commissaris van Politie. 1
De burgemeester komt tot zijn eindconclusie. Die is overduidelijk. 1
Vreemdelingen die onze taal spreken noch verstaan, die eruit zien als j

kermis reizigers, zigeuners, en die door volksbuurten lopen, klappen en
oorvijgen uitdelen en mishandelingen plegen, gaan rennen door onbe- :.
kende stegen en straatjes, "zulke vreemdelingen missen het recht om ]
zich te beklagen over wat hun dan overkomt", Natuurlijk, ieder wel- .
denkende spijt het gebeurde. :,

1

"Maar", zo besluit de verontwaardigde burgervader, "men zoeke de j
schuld niet bij" Barbaarsch Nederland", of bij de droevige toestanden ),

"
in Harderwijk; maar men verwijze den klager met zijne klacht naar

den hoofdschuldige: den onbezonnen leider van dezen tocht. "C'est toi, !
qui l'as voulu"'.

~

i

Barbertje gehangen? I
Voor de Harderwijkse burgemeester is het duidelijk: die Fransen heb- ~

ben om moeilijkheden gevraagd, door hun uiterlijk en hun ontactisch
optreden. Toch vraagt de minister van Binnenlandse Zaken zijn collega
van Justitie of deze in deze zaak al maatregelen heeft genomen, of nog i
van zins is die te gaan nemen. In september antwoordt Justitie naar
aanleiding van het gereedgekomen onderzoek van de procureur-gene- I
raaI in Arnhem. Jules Romain en zijn metgezellen hebben dan wel hun :
klachten geventileerd, echter" zonder inachtneming van de noodige
bezadigdheid". Zo hebben ze onjuistheden verteld, bijvoorbeeld dat
niemand hen hielp terwijl ze zelf voor de rechter-commissaris hebben
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toegegeven dat Maas Bruinink door bekenden van hem van madame
Romain is weggetrokke~. Toch heeft Bruinink zich aan mishandeling
schuldig gemaakt, en is strafvervolging gewenst, ook al heeft madame
Romaine wellicht schuld gehad aan de handelwijze van dé beklaagde.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken bericht vervolgens aan het
geïnteresseerde ministerie van Buitenlandse Zaken hoe de zaak er voor
staat. Vooralsnog wordt er weinig ondernomen door de justitiële auto-
riteiten. En voor de minister van Binnenlandse Zaken hoeft een straf-
vervolging ook niet meer zo nodig.
Maar ruim een jaar na het incident, in mei 1915, blijkt dat h.~t ministerie
van Buitenlandse Zaken wel degelijk gebeten is op vervolging van
verdachte Bruinink. Is het bang voor complicaties in de diplomatieke
betrekkingen met Frankrijk? En ook de minister van Binnenlandse
Zaken legt zich dan bij deze wens neer. Op 8 juli 1915 bericht tenslotte
de minister van Justitie aan Binnenlandse Zaken dat Maas Bruinink bij
vonnis van de Zwolse rechtbank van 30 juni veroordeeld is tot een boete
van f 5,- subsidiair 5 dagen hechtenis wegens mishandeling van madame
Romain.
Zo werd in het tweede jaar van de Eerste Wereldoorlog het indicent
van Harderwijk gesloten.

Bron:
Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Binnenlands bestuur 1879-1950,
inventarisnummer 2430.

[De schrijver is hoofdarchivist bij het Algemeen Rijksarchief in Den Haag en
kwam bij zijn werk het dossier over deze affaire tegen.]
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De HK 20 bij het laatste Admiraalzeilen in 1956.
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HK 20, de geschiedenis van
een volle jotter

door Robert Oosterhof

In de vroege ochtend van 1 mei 1987 stapte ik voor het eerst aan boord
van een botter. Plaats van handeling was de Y -haven in Amsterdam,
waar Waling en J annie de Jong zojuist eigenaar waren geworden van de
botter die toen nog HK 25 heette. We voeren het schip naar zijn
vroegere thuishave~ Harderwijk.
Een periode van restauratie brak aan. Toen wij bezig waren de botter
weer in originele staat te brengen op de oude helling van Oost, kwamen
er regelmatig oud-vissers langs. Hun mening was duidelijk: "een mooie
jotter, jongens, maar je hebt nog heel wat te doen ".
Daarmee ontstond de interesse in de geschiedenis van de botter. Waar
was het schip gebouwd, vanuit welke havens was ermee gevist en wie
waren degenen die er hun brood mee hadden verdiend? Op deze voor
de hand liggende vragen vond ik niet zo vlot een antwoord.
Het werd het begin van een lang en boeiend onderzoek. Ik sprak met
oud-visserlui en hun nazaten en met deskundigen op het gebied van de
zeiJeI)de visserij. Soms ook verschaften boeken en tijdschriften relevan-
te gegevens. Een belangrijke informatiebron waren de archieven van de
Zuiderzeesteunwet, het Veluws Museum en het Zuiderzeemuseum.
De zoektocht ging van het heden naar het verleden. Dit verhaal volgt
de weg andersom; van de bouw van het schip tot de tijd van nu.
Het begint met de Huizer periode: vanaf 1907 tot 1921 visten de
gebroeders Westland met deze botter, eerst onder het visserijnummer
HZ 262, en vanaf 19.11, na omnummering onder HZ 102.
In het volgende periode staat de Harderwijker Wouter Klaassen cen-
traal. De botter voer toen onder het nummer HK 112. In 1937 verkocht
Wouter Klaassen de botter aan Kees Petersen die er tot 1963 onder HK
20 mee viste.
De geschiedenis van deze botter is in een aantal opzichten exemplarisch
voor de ontwikkelingen in de zeilende visserij op de Zuiderzee en het
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latere ijsselmeer. Zo werden in de jaren '20 veel botters uit Huizen naar i

onder andere Harderwijk verkocht. De Huizer vloot werdt in verhou-
ding tot die van de meeste andere vissersplaatsen aan de Zuiderzeet in
korte tijd gedecimeerd. De Harderwijkers schakelden in deze periode
om van kleine naar grote botters die ze vaak in Huizen en Marken
kochten.
Rond de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 stopten de eerste Harder-
wijkervissers, vaak de voortrekkerst met hun beroep. Zij maakten nogal
eens de overstap naar de eendenhouderij. Zo deed ook Wouter Klaas-
sen.
In de dertiger jaren kwamt vrij laatt de motorisering van de Harderwij-
ker vissersvloot op gang. Kees Peters en liet onmiddellijk na aankoop
van de botter een motor plaatsen. Toen hij in 1963 de visserij staaktet
was het met de visserij op de zeilen bijna gedaan.

Nummerverwisseling
Vanzelfsprekend begon de speurtocht naar de geschiedenis van de HK
20 niet bij de oorsprong in Huizen. Het startpunt van het onderzoek
was in 1987 het visserij nummer HK 25 dat op het boeisel van de botter
stond geschilderd.
De HK 25 bleek eigendom te zijn geweest van de Harderwijker Heimen
Klaassen. In 1956 werd deze bottert inmiddels geheel in 't ijzer gezett
richting Friesland gevaren. De nieuwe eigenaart een Friese aannemert
berichtte ons dat de botter "voortdurend de bodem opzocht" en korte
tijd later was verbrand.
'Ons' schip kon dus de HK 25 niet zijn. Dat hadden enkele oud-visser-
lui in Harderwijk ook al beweerd vanaf de dag dat de botter in zijn
thuishaven lag. Zij waren ervan overtuigd dat het ging om de HK 20t
een echte" Gooier jotter". Dat kloptet zo bleek later.
In de na-visserij periode heeft de HK 20 een tijdlang zonder nummer of
naam rondgevaren. Op een gegeven moment waren de zeilen vergaan
en vond de eigenaar in een schuur de zeilen van de voormalige HK 25
en tuigde de botter daarmee op. Vervolgens werd de botter ook als HK
25 genummerd.
De verwarring werd voor ons nog groter toen bleek dat Heimen
Klaassent de eigenaar van de HK 25t een zwager was van Kees Petersen
van de HK 20. Voor 1956 hebben beiden vaak samen in een span gevist
en ná 1956 ging Heimen bij zijn zwager aan boord. Die verwarring is
inmiddels verleden tijd: de geschiedenis kan geschreven worden.
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1907-1921: HZ 102
In de visserij op de Zuiderzee nam Huizen rond de eeuwwisseling een
vooraanstaande plaats in. Huizen had een grote vloot, in 1900 van bijna
150 botters. Huizen was ook bekend om zijn koop botters; snelle
schepen die op zee vis opkochten en naar Huizen vervoerden om daar
in de rokerijen, 'hangen' genaamd, te verwerken.
In Huizen waren enkele bekende scheepswerven die botters bouwden
die bij veel Zuiderzeevissers gewild waren, niet alleen uit Huizen. Deze
Gooier botters kenmerkten zich door een hoge kop. Het waren vaak
snelle schepen. Volgens sommigen was een bezwaar dat, om de netten
makkelijk te kunnen inhalen, het achterschip zo laag gemaakt was dat
dat ten koste ging van de zeewaardigheid.
Tot omstreeks 1880 groeide de Huizer vissersvloot gestaag. Deze
betrekkelijke bloeiperiode kwam mede door de ruime afzetmogelijk-
heden die de bevolkingsgroei in het Gooi bood. Geleidelijk aan ont-
wikkelden diverse dorpen zich tot forensenplaatsen.

Ruim tweehonderdvijftig schuiten
telden toa de Huizere vloët,
en van al de visserplaesen,
was gien enkele vloët zoë groët

De ballade van de Huizer haven 1854 -1954
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Na 1880 verslechterde de situatie in de visserij, de besommingen liepen
terug en vanaf 1900 begon het aantal Huizer botters af te nemen. Tussen
1910 en 1918 stabiliseerde de situatie korte tijd, daarna zette de terug-
gang versneld door.

Want sins is de Huizer vloët,
too zachiesan gaen slinken
't was hier net as overal,
opgaen, blinken en verzinken

De familie Westland
In de visserij geschiedenis van Huizen duikt de naam Westland veelvul-
dig op. In de schepenlijst van Redeke uit 1907 wordt dertien keer een
Westland als schipper genoemd.
Op 21 april 1881 trouwt Lambert Westland (geboren 10-04-1853;
overleden 06-07-1900) met Geert je Bout. Zij krijgen acht kinderen
geboren, van wie er twee op jonge leeftijd overlijden. Vier van hun zes
zonen (Co melis, Lambert, Joost en Jan) hebben gedurende kortere of
langere tijd als visser hun brood verdiend.
In 1905 liet de weduwe Geert je Westland-Bout bij de firma Schaap een
botter bouwen voor f 2.500,-. Zoon Comelis werd de zetschipper. Na
twee jaar waren de verdiensten zodanig dat hij het geleende geld kon
terugbetalen. Afgaande op de gegevens van Redeke werd de botter als
HZ 108 geregistreerd.

HZ 262
In 1907 gaf de weduwe Westland de firma Schaap opdracht een tweede
botter te bouwen, nu voor f 2.800,-. Dat bedrag lag duidelijk hoger dan
de f 1900,- tot f 2200,- die Dorleijn voor grote botters in 1905 noemt.
De botters van de Huizer scheepswerven waren zeer gewild.
In sommige berichten komt de scheepswerf van Schaap er minder goed
vanaf. Zo schrijft Jaap Mol in "De botterbouwers van Monnickendam
en Huizen" dat er in Huizen drie hellingen zijn geweest: Kok, Kooy en
Schaap, "waarvan Schaap als de slechtste bekend stond omdat hij geen
degelijk hout gebruikt zou hebben ". Andere schrijvers nemen deze
zinsnede soms letterlijk, en in ieder geval kritiekloos, over (zoals J. v.
Beylen in "De Botter").
Het is niet erg voorstelbaar dat visserlui hun zuurverdiende of geleende
geld zouden besteden aan minder goede botters die ook nog eens
aanzienlijk duurder waren dan een elders gebouwd schip van vergelijk-
bare afmetingen. We mogen aannemen dat de gebroeders Westland
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nauwlettend hebben toegezien op de bouw van hun schip en er zeker
geen genoegen mee hebben genomen als daarbij dubieus materiaal zou

zijn gebruikt.
De botter werd op 2 mei 1907 als HZ 262 geregistreerd op naam van
de weduwe L. Westland Czn.
In 1882 werd het voeren van lettertekens en nummers voor de Zuider-
zeevloot verplicht. Wat gebeurde er nu als een visser stopte en zijn schip
verkocht? In sommige plaatsen werd het vacante nummer opnieuw
uitgegeven. In Huizen niet; het nummer bleef verder ongebruikt en een
nieuw schip kreeg een nieuw nummer dat aansloot op het laatst uitge-
geven vergunningnummer. Zo was in 1905 in Huizen het hoogste
nummer HZ 264, terwijl er maar 115 schepen stonden ingeschreven.
In 1911 werd bij Visserijbesluit voorgeschreven de vacante nummers
op te vullen. Dat leidde in Huizen tot grote verschuivingen. De HZ 262
werd toen HZ 102. Daarmee voerde deze botter één van de hoogste
nummers van de Huizer vloot. De HZ 108 werd omgenummerd in HZ
101.

In span vissen
De twee botters van de gebroeders Westland visten veelal in span: de
HZ 101 (voor 1911: HZ 108) was een rechtse botter, de HZ 102 (tussen

1907 -1911: HZ 262) een linkse
botter. Gevist werd op haring,
bot en ansjovis. "De visscherij
wordt uitgeoefend met drij-
vend want op de Zuiderzee
vanaf de Gooische tot de Prie-
sche kust met inbegrip der
Noord-Hollandsche", staat in
het inschrijvingsbewijs van de
gemeente Huizen uit 1911.
De Huizer vissers stonden
vooral bekend als botvissers.
Dat zij daarnaast ook op ande-
re vis uitgingen blijkt uit een
'vragenlijst voor schippers' uit
1920 voor tegemoetkoming in
de schade die de (toekomstige)
afsluiting van de Zuiderzee te-
weegbracht. De HZ 102 had
toen 60 ansjovisnetten aanJoost Westland en zijn vrouw Geert je Bout
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boord, 15 haringnetten, 18 botnetten en 7 spieringnetten. Er werd
verder weinig aan het toeval overgelaten, want de botter had daarnaast
twee grote en twee kleine dreggen aan boord.
Een aantal Huizer vissers ging tijdens een deel van het jaar ook op de
Noordzee vissen. De korte route naar zee via het Noordzeekanaal bood
daartoe sinds 1876 mogelijkheden. Vanuit ijmuiden visten de Huizers
met de 'kor' op schol en tong.
Redeke meldt in 1907 dat toendertijd nog elf Huizer botters een deel
van het jaar op de Noordzee visten. Ook de HZ 108, één van de twee
botters van de familie Westland, behoorde daarbij en waarschijnlijk ook
de andere botter, toen nog de HZ 262. Uit familieoverlevering is
namelij k bekend dat beide schepen 48 uur lang op de Noordzee vermist
werden. De botters waren tot bij Engeland geraakt, maar keerden veilig
terug in de haven van ijmuiden.
Voor de Eerste Wereldoorlog staakten de Huizers de visserij op de
Noordzee. Hun open schepen waren daarvoor weinig geschikt en het
seizoen waarop zij op de Noordzee visten, december tot maart, ken-
merkte zich door veel slecht weer. Ook de terugloop van de besom-
ming en zal de teloorgang van de Huizer Noordzeevisserij hebben

bespoedigd.

De verdiensten
In verband met de afsluiting van de Zuiderzee konden de vissers voor
een schadeloosstelling in aanmerking komen. Zij moesten daartoe ge-
regeld vragenlijsten invullen over hun verdiensten en uitrusting. Die
lijsten bieden ons nu veel informatie.
Voor de HZ 102 zijn de lijsten terug te vinden over 1919 en 1920. Over
1919 bedroeg de verdienste I 800,-: met de haringvisserij I 300,-; met
de ansjovisvisserij I 100,-; en met de botvisserij 1400,-.
In 1920 visten de broers Cornelis en Lambert op de HZ 102. Op de
vraag "welk loon keert ge uit?" antwoordden zij: 10 gulden met 10
procenten (van de besomming).
Als we dit laatste gegeven combineren met de totale opgegeven besom-
ming in 1919 (I 800,-) dan wordt duidelijk dat, zeker voor de eigenaar,
moeder Westland, de visserij absoluut niet lonend was.
In de winter lag de visserij, afhankelijk van het weer, veelal enkele
maanden stil. Als de HZ 102 veertig weken in het jaar zou zijn uitge-
varen en de beide broers minimaal elk tien gulden per week zouden
hebben verdiend, kan er voor de eigenaar letterlijk niets overgebleven
zijn. Onderhoud aan het schip en aanschaf van viswant viel uit deze
minimale besomming niet te betalen.
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Naast schrale jaren, waren er soms ook jaren van voorspoed. De botter
die de familie Westland in 1905 kocht voor f 2.500,- kon in de twee
volgende jaren geheel uit de besommingen worden afbetaald. Daarvoor
werd wel dag en nacht gevist. Het was zoals de zoons van Joost
Westland vertelden: "verdienen of dood".
Over de HZ 102 zijn nog enkele bijzonderhden in de familie Westland
bewaard gebleven. Zo was in het Kooischot van de botter uitgesneden
"6 gebroeders Ol, doelend op de zes zoons van Lambert Westland.
Op het deurtje stond geschilderd" 'tis altied wat Ol, een lijfspreuk waar-
mee de onvoorspelbaarheid en wisselvalligheid van het vissersbestaan
werd aangeduid: goede en slechte vangsten volgden elkaar op.

Joost Westland, schipper op de HZ 102
De vier broers Westland visten in wisselende combinaties op de twee
botters van de familie. In de 11 Staat ter aantekening van uitgereikte
consenten 11 van de gemeente Huizen uit 1911 staat Cornelis als consent-

houder voor de HZ 101 genoemd en Joost voor de HZ 102.
Op de liAan vraag tot het bekomen van een consent voor kustvisscherij 11

uit 1912 is ook Joost Westland de aanvrager/c.q. schipper.

De HZ 102 in span vissend met de BU 33. Naar een schilderij van Klaas Zwaan.
In werkelijkheid heeft de HZ 102 uitsluitend met de HZ 101 samen gevist.
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In 1913 is op een vergelijkbaar aanvraagformulier Cornelis de schipper~
terwijl op de reeds eerder genoemde vragenlijst voor de schadeloosstel-
ling in verband met de Zuiderzeewerken uit 1920 Cornelis en Lambert
Westland als bemanning van de HZ 102 worden genoemd.
Joost Westland werd in 1889 geboren. Als tienjarige ging hij voor het
eerst naar zee. Gedurende de Eerste Wereldoorlog moest hij~ evenals
drie van zijn broers~ 's konings wapenrok dragen. Dat was juist een
periode van opleving in de visserij. Na de oorlog ging het met de
verdiensten bergafwaarts. In 1921 werd de HZ 102 verkocht.
Vanaf die tijd ventte Joost met drie van zijn broers haring en kaas in
Limburg. Af en toe ging hij nog wel eens voor korte tijd als knecht mee
naar zee.
De vishandel liep echter op een mislukking uit en vanaf 1930 gaat hij
weer naar zee. In 1932 is hij knecht bij zijn broer Cornelis op de HZ
81. Om deelgenoot te kunnen worden in dit schip vraagt hij in 1935
f 600~- krediet aan bij de Rijksdient ter Uitvoering van de Zuiderzee-
steunwet en krijgt het toegewezen.
In augustus 1939 doen beide eigenaren hun schip over aan Jacob van
der Poel, maar kort daarop stappen.ze weer aan boord. De nieuwe
eigenaar is geestesziek en wordt opgenomen in een inrichting. Met het
in de vaart te houden van de HZ 81 dragen ze bij aan het onderhoud
van het gezin Van der Poel.

Tijdens het kuilseizoen 1940 fungeren ze met de HZ 81 als lijnwachters:
bewakers van de afgegrensde gebied dat voor de dwarskuilvisserij
verboden is.
Vanaf 1941 staan de gebroeders Westland te boek als walvissers. In een
roeibootje, de HZ 1, vissen ze met snoekbaarsnetten in de omgeving
van de Huizer haven: "de besommeringen zijn ook niet van eenige
betekenis ". Bij tijd en wijle hebben ze bovendien werk aan de wal.
Na de oorlog, in 1947, kopen de broers voor [4.500,- deVolendammer
Kwak VD 46 van Kan Kes. Met dit schip van ruim 14 meter lang en 5
meter breed vist Joost nog tot 1956. Daarmee is hij de laatste Huizer
visser. Joost Westland overleed in 1967.

Bijnamen I

Veel visserlui hadden een bijnaam. Dat was geen folkloristische ge-
woonte, maar noodzaak, omdat de officiële namen onvoldoende on-
derscheid boden. Er zijn vele Westlands in Huizen, diverse Koelewijns
in Spakenburg en de naam Foppen is in Harderwijk allesbehalve een

uitzondering.
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De herkomst van de bijnamen is heel verschillend. Vele vissers werden
naar zijn vader en/of diens vader genoemd. Ook wordt wel de verbin-
ding met de moeder of de vrouw van de visser gemaakt.
Sprekend zijn vooral die bijnamen: die te maken hebben met een al of
niet vermeende gebeurtenis in het leven van de visser of diens voorge-
slacht. Dat zien we verderop bij Wouter Klaassen, met de bijnaam Saul.
Ook Joost Westland had een bijnaam: Joëst van Geert jen van Jan

Dregge.
Dat verwees naar zijn moeder Geert je, die stamde uit de familie Bout
die als "van Jan Dregge" werd aangeduid.

Het einde van de Huizer visserij
Vanaf het einde van de negentiende eeuw liep de visserij in Huizen
gestaag terug. In 1901 zouden er nog 145 botters geweest zijn, in 1903
nog 118 en in 1904 111. Begin 1905 bezat Huizen nog 108 botters, maar
in de loop van dat jaar werden er maar liefst twintig naar elders
verkocht.
Tien van deze botters behoorden niet aan eigenlijke vissers, maar aan
rokerijen. Zij gebruikten ze om vis af te halen. " Het feit dat de hande-

laars reeds nu bezig waren de botters te verzetten en grote opruiming
hielden onder hun schepenbezit, zou wel eens verantwoordelijk geweest
kunnen zijn voor een soort paniekreactie onder de gewone vissers",
schrijft Dorleijn daarover. Een zelfde reactie zien we in de"jaren twintig,
na de aanvaarding van de wet op de droogmaking. Dit 'voorbeeld' van
de reders zou wel eens één van de redenen kunnen zijn van de snelle
teruggang in de Huizer visserij.
Dorleijn: "De Huizers visten nog steeds bijna uitsluitend op haring,
ansjovisvis en bot; bovendien met een zeer beperkt arsenaal aan vistui-
gen. Differentiatie in de vangst van vissoorten en toepassing van ver-
schillende vistechnieken, kortom de flexibiliteit om zich aan verande-
rende omstandigheden aan te passen, ontbrak in de Huizer visserij en
zal mede oorzaak geweest zijn van de slechte bedrijfsresultaten ".
Na 1912 ging het met de Zuiderzeevisserij tijdelijk iets minder slecht.
De vloot nam daardoor in Huizen minder snel af dan in de voorgaande
jaren: van 95 botters in 1905 naar 84 in 1920. De oorlogssituatie in de
jaren 1914-1918 speelden een belangrijke rol in de verbeterde uitkom-
sten.
Het jaar 1919 vormde in menig opzicht een duidelijk eindpunt in deze
ontwikkeling. De Duitse nederlaag leidde tot een sterke terugval in
afzet en prijzen van de vis. Dat gold met name voor haring en ansjovis,
waarvan de Huizers zo afhankelijk waren.
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Veel handelaren die hun kapitaal in Duitsland belegd hadden, raakten
geruïneerd door desastreuze devaluaties van de mark.
De aanvaarding van de wet op de droogmaking en afsluiting van de
Zuiderzee riep in Huizen, evenals op Marken, direct een sterke reactie
op bij de betrokkenen. De vishandel en visverwerkende bedrijven
schakelde niet niet, zoals in Spakenburg, geleidelijk aan over op Noor-
zeevis en andere vormen van commercie. Daarbij speelde ook een rol
dat de haven van Huizen in een slechte toestand verkeerde, zo lezen we
in 'Flevo, maandblad gewijd aan de droogmaking der Zuiderzee' van
oktober 1921. Volgens het blad liepen de aanbrengende botters en
kopersvaartuigen voor de havenmond vast en verplaatste de handel zich
naar Kampen en Urk.
Volgens de zoons van Joost Westland waren de Huizers zijn ook geen
visserlui in hart en nieren, het waren vooral handelaren. Als in de handel
meer te verdienen valt, verzetten ze de bakens. Veel oud-vissers uit
Huizen, en hun nazaten, zijn in de kaas-en vishandel verzeild geraakt.
De economische expansie in het Gooi bood ook nieuwe kansen: menige
visser ruilde het viswant in voor hamer of troffel. Daaruit kwamen
diverse aannemersbedrijven voort.
In 1921 verkocht moeder Westland haar HZ 102. De nieuwe eigenaar
werd Wouter Klaassen uit Harderwijk.

1921-1937: HK 112
Aan het begin van de twintigste eeuw telde Harderwijk ruim vijfdui-
zend inwoners. Het was niet uitsluitend een vissersplaats. Het agrarisch
bedrijf, allerhande ambachten en het militair garnizoen vormden ook
belangrijke bronnen van bestaan. Naar schatting was in die jaren hoog-
uit twintig procent van de bevolking rechtstreeks afhankelijk van de

vIssenJ.
De visserij in Harderwijk, in het algemeen die aan de Oostwal van de
Zuiderzee, was veelal kleinschaliger dan die aan de Westwal. Dat had
vooral te maken met de ondiepte van het kustwater en de havens
waardoor die havens slechts voor schepen met geringe diepgang en
omvang bereikbaar waren. Naast botters van het kleine en middenslag
telde Harderwijk dan ook vele pluten, bonzen, punters en kubboten;
allemaal kleinere vaartuigen die vrijwel uitsluitend op de ondiepe
strook voor de Veluwse kust visten. Daarnaast ontbrak het ook aan een
dichtbevolkt achterland voor de afzet van de vis.
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De HK 112 tussen andere
visser schepen in de haven
van Harderwijk.
Foto: Zuiderzee-museum
Enkhuizen.

Het duurde tot 1899 alvorens in Harderwijk een haven werd aangelegd.
Tot die tijd geschiedde het laden en lossen van de schepen op de rede
door met paard en wagen een eind het water in te rijden.
De nieuwe haven stimuleerde de ontwikkeling van de visserij, maar al
spoedig bleek de diepgang, zeker bij aflandige wind, onvoldoende te
zijn. Met name Eibert den Herder, eigenaar van een vismeelfabriek en
later vooral bekend als publicist die zich fel keerde tegen de afsluiting
der Zuiderzee, maakte zich sterk voor het graven van een vaargeul en
het uitdiepen van de haven.
De werkzaamheden startten in 1921 en in de zomer van 1923 was de
1875 meter lange vaargeul van bijna twee meter diep klaar. Daarmee
werd Harderwijk bereikbaar voor grotere schepen, zowel voor de
visserij als voor passagiers-en vrachtvaart.
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De Harderwijker vissers konden daardoor grotere schepen aanschaf-fen. 
Die grotere botters konden ook met de wonder- of kwakkuil

vissen. Dat leverde aanzienlijk betere verdiensten op. De wonderkuil
wordt opengehouden en gesleept door twee naast elkaar zeilende vaar-
tuigen, aan elkaar gebonden met een koptouw. Bij voldoende wind
trekken zij het net dat bijna over de grond loopt zo door het water dat
nauwelijks enige vis kan ontsnappen. De wonderkuil was volgens de
vissers" een wonder wat je ermee vangt". Bij de tegenstanders stond ze
bekend als' de moordkuil', omdat er zoveel ondermaatse vis ('nest') mee
weggevist werd dat daardoor de toekomstige visstand nadelig werd
beïnvloed.

Wouter Klaassen, één van de bazen van de vloot
Was 1921 voor de Huizer visserij een dieptepunt, voor Harderwijk
luidde dat jaar, mede,door de verbeterde toegankelijkheid van de haven,
een periode van bloei in.
Eén van de eerste Harderwijker vissers die van de nieuwe mogelijkhe-
den gebruik maakte en zich een grote botter -een "volle jotter" in goed
Harderwijks -aanschafte, was Wouter Klaassen.
Wouter Klaassen werd op 7 oktober 1886 geboren. Hij ging al op jonge
leeftijd naár zee. Vanaf 1904 monsterde hij gedurende een aantal win-
terseizoenen aan op één van de Scheveningse loggers. In 1912 trouwde
hij met Leent je Peters en en kreeg met haar elf kinderen, van wie er zes
jong overleden.
Harmen Peters en, schrijver van "West-over", herinnerde zich nog dat
hij, als 12-jarige jongen, Wouter Klaassen in juli 1921 voor het eerst met
zijn nieuwe schip, de voormalige HZ 102, nu HK 112, de Harderwijker
haven zag binnenvaren. Volgens 'het formulier van aangifte, voor de
inschrijving van een zee- of kustvisschersvaartuig' had de koop op 29
juni 1921 zijn beslag gekregen. Als bijzonderheid staat over het schipvermeld: 

"vangt op alle soorten visch".
De nieuwe botter betekende een duidelijke schaalvergroting als we de
inhoud vergelijken met die van zijn oude botter, de voormalige UK 117
met een bruto-inhoud van 39 m3 en een netto-inhoud van 16 m3.
Daarm'ee ving hij bot "met zijden netten". Zijn nieuwe botter, de HK
112, mat 62 m3 bruto en 28 m3 netto.
Wouter Klaassen stond bekend als één van de bazen van de Harderwij-
ker vloot. In hedendaagse termen zou men hem een 'trendsetter' kun-
nen noemen. Hij was één van de eersten die zich een grote botter
aanschafte en behoorde tot de betere vissers. Zijn bijnaam was Saul en
hij viste vaak samen met H. van Meer van de HK 69 in een span, die
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Soetebier genoemd werd. Zij gingen, zoals een oud-visserman zei,
"nooit de zee af'. Als alle Harderwijkers in de haven lagen Saul en
Soetebier nog in zee. Tegen zijn zoon Wouter zei Klaassen ooit: "als er
niemand op zee is, dan moet je op zee wezen, dan is de vis het duurst. "
In een artikel over bijnamen van Harderwijker vissers in het Schilders-
weekblad van 1982 lezen we: "Bij navraag bleek dat Saul en Soetebier
vandaag de grootste vangst hadden ". Ook uit gegevens over de besom-
mingen blijkt dat Klaassen een kundig en scherp visser was. In 1918
stak hij met een besommming van f 7.393,79 met kop en schouders uit
boven alle andere visserlui in Harderwijk.
In 1920 waren de besommingen na de Eerste Wereldoorlog dramatisch
gedaald. Toen verdiende hij nogf2.357,11. Daarmee behoorde hij nog
steeds tot de vijf bestverdienende vissers in Harderwijk. Deze besom-
mingen stelden Wouter Klaassen in staat een grote botter aan te schaf-
fen.
Later viste Klaassen vaak samen in een span met Petersen van de HK
6, bijgenaamd 'De Druul'.
In het begin van de jaren dertig behoorde hij ook tot de eersten die
overstapte naar de eendenfokbedrijf. De Zuiderzee was niet meer, de
verdiensten waren slecht en de toekomst somber. Wouter Klaassen
verstond de tekenen des tijds, wachtte niet af, maar verzette de bakens.

Saul, Saul, wat vervolgt gij mij?
Hoe Wouter Klaasen aan zijn bijnaam Saul kwam, kunnen we vinden

bij Dorleijn:

Wouter Klaassen met ziin ouders in de Grote Oosterwiik.
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De HK 112. Een detail uit het schilderij 'Harderwieker vloot 1931' van Eibert den
Herder.

"Sauwel die heeft die naam gekregen, toen was d'r 'n Harderwijker,
die had hier in de Nagel gevist en in Harderwijk gelost en toen had ie
meer paling gevangen.
's Middags ging ie weer opperdan uit Harderwijk vandaan, de wind
was noordoost, hier weer heen zeilen, Een Harderwijker, dat was
dan die Klaassen, dat was ook 'n garnalenvisser, die ging 'm na. En
dan zal ik maar zeggen, uut Harderwijk vandaan eerst 'n endjen af,
dan overstag en tegen 't Kamperzand an, ook weer ree (overstag). En
die Klaassen zeilden 'm almaar na en ging ook bie 'm an 't net. Toen
had die ene Harderwijker gezegd tegen z'n knecht: "Sauwel, Sauwel,
wat vervolgt gij mij ", Zodoende heeft ie de naam van Sauwel

gekregen.
De bewuste woorden sprak jezus tot Paulus, toen nog Saulus geheten,
terwijl deze op weg was naar Damascus om daar de Christenen te
vervolgen ".
Het slaat op de volgende verzen in Handelingen 8 en 9:
"En er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente,
die te jeruzalem was; en zij werden allen verstrooid door de landen
van judéa en Samaria, behalve de apostelen ",
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",.

"En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen; en trekkende
mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis".

11 En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des

Heeren, ging tot den hogepriester, En begeerde brieven van hem
naar Damaskus aan de synagogen, opdat zo hij enigen, die van dien
weg waren, vond, hij dezelve, beide mannen en vrouwen, zou
gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied
dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht
van den hemel; En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij e;n stem, die
tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? 11

Kuilvisserij -
Met zijn voor Harderwijk relatief grote botter HK 112 behoefde
Wouter Klaassen zich in de jaren twintig niet meer te beperken tot de
visserij op bot en aanverwanten. De grotere botter betekende meer
trekkracht en dat maakte de visserij met onder andere de wonderkuil

mogelijk.
Volgens oud -vissers die Dorleijn citeert viel er met de wonderkuil meer
te verdienen, "maar je moest er wel goeie botters voor hebben en geen
oude mensen. Als Ct heel mooi weer was ving Ct niet, maar juist als Ct wat
ruw was.
En dan die lange winterse nachten, daar zagen oude mannen tegenop.
Ct Was cn geweldig ruw werk; je moest niet naar Ct weer kijken, hoe meer
wind dcr was hoe beter. Je sloofde bij wijze van spreken de darmen uit
je lichaam, daar had je Ct niet over. En wanneer je met cn klein stukje
breefok aan dat net zat, die giek vloog altijd maar zo de hoogte in, dat
was nou toch zo Cn levendig gezicht ".
Een breefok is een groot rechthoekig voorzeil waarmee nog eens extra
trekkracht werd bereikt. Breefokken werden vooral door de Volen-
dammers gebruikt die met hun grote kwakken veel de kuilvisserij
bedreven.
Ook Wouter Klaassen had een dergelijke breefok zoals blijkt uit een
formulier voor de "Aanvrage om tegemoetkoming wegens waardever-
mindering" uit de twintiger jaren. Daarnaast kende de HK 112 twee
span zeilen, twee kluiffokken en een bezaan. Het viswant bestond uit
vijf haringsleepnetten, vijf spieringsleepnetten, een zestal botsleepnet-
ten, vier dwars kuilen en één wonderkuil. Tenslotte had hij nog een
ijsslede met toebehoren om Cs winters zo goed en zo kwaad als het ging

ter spieringvangst togen.
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De gehele inventaris van de HK 112 wordt op een ander formulier
("onvoldoende beantwoording van onderstaande vragen kan vertra-
ging in de behandeling tot gevolg hebben ") nog eens gedetailleerd
beschreven:
"vijf dwarskuils; een bekgaal (netwerk in de bek van een kuilnet) en
een bekgaal met reep; twee haringnetten; zes botsleepnetten; twee
spieringnetten; een spieringnet zonder bovensim; vijf spiering-ijsnetten;
drie loodsimmen; vier klaarzakken (in de bun hangend leefnet); een stel
kuiltouwen; een stel sleeptouwen; drie vijftigponders (netverzwaring);
vier beslagsteenen; 40 pond ijzeren gewichten; twee koksen (vismand
met een inhoud van 60 à 70 pond); een kaakmand; 180 groote kurken;
een slede; een ijsbijl; een zeil; een fok; een grote kluiffok; twee kleine
kluiffokken; een bazaan; een breedfok met toebehoren en de botter zelf
met een span zeilen. "

(i
~i

Verdiensten
De jaarinkomsten van Wouter Klaassen zijn terug te vinden voor de
jaren 1916 tot en met 1930 in de formulieren voor een uitkering
ingevolge de Zuiderzeesteunwet. Naast topjaren, zoals 1918, waren er
ook jaren met tegenvallers. Zo meldde Klaassen: "wegens gedeeltelijke
afsluiting der Zuiderzee werden in 1927 geen ansjovis en zeer weinig
bot en garnalen gevangen waarom aanvrager veel op scherpe plaatsen
heeft gevischt en daardoor 200 gulden meer aan netwant heeft nodig

gehad".
Naast periodes van stabiliteit valt daarbij het jaar 1919 op. Waarschijn-
lijk gaat om de verdiensten in het jaar 1918.
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Wouter Klaassen gemobiliseerd.
Daardoor kwam er niet veel van vissen, hetgeen zich in de lage besom-

mingen weerspiegelde.

De bakens verzet
Toen in 1918 de Wet op de droogmaking van de Zuiderzee werd
afgekondigd liep, mede ook door andere factoren in plaatsen als Mar-
ken en Huizen het aantal vissers en schepen drastisch terug. In Harder-
wijk was daar veel minder sprake van. Het aantal vissers in Harderwijk
was in 1905 nog 249, in 1920244 en in 1930 nog altijd 239.
Het aantal vaartuigen daalde wel sneller: rond 1915 telde"Harderwijk
ruim 160 visserijschepen, eind jaren twintig was dat gedaald tot iets
meer dan 130. Daar stond tegenover dat de schepen groter werden: van
kleine en middenslag botters en pluten schakelde de Harderwijkers
over op grote botters, veelal uit Huizen en Marken afkomstig.
Toen de afsluiting echt een feit werd, daalde het aantal vaartuigen wel
snel: van ruim 130 in 1929 naar 76 in 1939. De afsluiting in 1932
betekende een sterke terugval in vangsten en omzetten. In 1930 voerde
125 vaartuigen nog voor f 500.000,- aan op de visafslag in Harderwijk,
in 1936 was de omzet nog slechts een fractie: f 120.000,- (aangevoerd

door 101 vaartuigen).
Wouter Klaassen te midden van zijn
familie ter gelegenheid van zijn 30-jarig
huwelijksfeest in 1942.

De eerste jaren na de afsluiting vormden
een absoluut dieptepunt. Er was massale
vissterfte. Belangrijke vissoorten als de
haring en de ansjovis konden het ijssel-
meer niet meer bereiken en het duurde
enige tijd voordat er sprake was van een
nieuwe visstand en nieuwe vissoorten,
zoals de snoekbaars. Tot overmaat van
ramp verkeerde de wereld in een diepe
economische crisis die de koopkracht
ernstig aantastte en was het vooruitzicht
er een van grootscheepse inpolderingen.
Het is dan ook niet verbazend dat naar-
mate de afsluiting dichterbij kwam,
meerdere visserlui het bedrijf verlieten
en de meest ondernemenden het eerst.
Zij waren vaak ook degenen die een
klein kapitaaltje hadden vergaard. Velen
begonnen een eendenhouderij. Het
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'nest' (ondermaatse visjes) van de vissers diende als voer voor de
eenden.
Wouter Klaassen was één van hen. Aan het begin van de jaren dertig
maakte hij de balans op. In de visserij op het toekomstige ijsselmeer
zag hij niet veel meer. Het plan ontstond om op "De Buitenzee" (de
Noordzee) te gaan vissen. Zijn oudste zoon Andries die toentertijd bij
hem als knecht voer en zijn vrouw zagen daar echter weinig heil in. In
tegenstelling tot Wouter Klaassen durfden veel visserlui ook niet een
voorschot te nemen op een onzekere toekomst.
Veel U rkers durfden dat wel, maar in het "plof, plof' geluid van hun
kotters met Kromhout-motoren hoorden anderen vooral "schuld,
schuld".
Wouter Klaassen gooide het roer om en besloot in 1932 een eendenbe-
drijf te beginnen. Hij deed dat vooral om zijn kinderen een toekomst
te kunnen verzekeren. Hij was één van de zeer weinigen die het lukte
de forse investeringen die dat vroeg op te brengen zonder kredieton-
dersteuning van het Rijk.
Zijn zoons werkten op de eendenfokkerij aan de Parallelweg, zelf bleef
hij vissen met de HK 112 tot 1937. De inkomsten uit het nieuwe bedrijf
brachten echter de tegemoetkoming in gevaar die hij kreeg als gevolg
van de afsluiting van de Zuiderzee. De Rijksdienst voor de uitvoering

HK 112 voor de wal met drogende kuil. Foto: Zuiderzee-museum Enkhuizen.



Historisch Jaarboek Harderwijk 1993 45

van de Zuiderzeesteunwet was er als de kippen bij om deze in te
trekken.
Tegen die intrekking gaat Wouter Klaassen in fel verweer. Hij schrijft
de directeur der Rijksdienst: "Naar mijn gissing omdat wij met een
eendenbedrijf begonnen zijn. Maar laat ik u dan mogen opmerken dat
wij dat voor de jongens begonnen zijn. Omdat die in de toekomst als
het mee mocht lopen hun brood mee zouden verdienen.
Voor mijn zelf dat weet iedereen wel had ik er nooit over gedacht. Wan
ik ben visscher en hoop het ook zo lang mogelijk te blijven ".
Of het protest iets uithaalde, is onduidelijk. Waarschijnlijk niet. De
Rijksdienst hield de gedupeerde vissers zeer kort en er was maar zeer
weinig voor nodig om een, karige, uitkering te korten of te staken.
Alleen al het begrip 'steun' griefde de vissers diep. Hun zelfstandige en
vrije bestaan was bedreigd of zelfs teloorgegaan, hun inkomsten ge-
daald of verdwenen en dat alles niet door hun toedoen. Daartegenover
stond dan schamele 'steun'. Sommigen hebben tot op het laatst gewei-
gerd daarvan gebruik te maken, voor velen echter was 'steun' een bittere
noodzaak.
In 1937 nam Wouter Klaassen zijn ouders bij zich in huis. Beiden waren
op hoge leeftijd en konden niet meer zelfstandig wonen. Vooral groot-
vader Klaassen had veel verzorging nodig en daarom besloot Wouter
de visserij voorshands voor gezien te houden. Op 23 oktober van dat
jaar werd de botter overgeschreven. Kees Peters en werd de nieuwe
eigenaar en de HK 112 veranderde in HK 20.
De verkoop van de botter betekende overigens voor Wouter Klaassen
nog niet dat hij de visserij definitief staakte. Nauwelijks een half jaar
later, in mei 1938, koopt hij van Andries Petersen, bijgenaamd Kuutjen,
de HK 139. Het was een aftandse schuit. "Hij kon nog net drieven",
weet iemand te vertellen. De koopsom was er dan ook naar: slechts
f 100,-.
Klaassen kocht de botter uitsluitend om zijn vergunning te kunnen
houden. Gevist werd er maar eens in de 14 dagen.
In 1939 wordt deze botter gesloopt en schaft Wouter Klaassen zich in
Stavoren een betere botter aan voor f 1025,- (vermoedelijk de ex-ST
38). Deze 'nieuwe' HK 112 had sinds 1928 een 16pk Ford A motor, die
in 1946 werd vervangen door een 20pk Skoda-motor.
In 1947 gaan botter en vergunning over op één van zijn zoons, Johannes
Gerardus Klaassen. Wouter Klaassen zelf stopt dan definitief met de
visserij en overlijdt in 1965.
Johannes verhuist in 1952 naar Enkhuizen, waar de botter het nummer
EH 112 krijgt. Later is deze botter verkocht aan de Spakenburgers Jan
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Duyst en Peter Kok, die er tot 1965 mee hebben gevist onder het
nummer BU 58. Dat was tevens het laatste jaar waarin nog zeilbotters
aan de visserij deelnamen.
De BU 58 vaart nog steeds.

1937-1963: HK 20
De laatste visserij-episode van de botter beslaat de periode waarin de
zeilende visserij geleidelijke aan afliep.
Op 30 augustus 1937 schreef Kees Petersen de volgende brief aan de
Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet:

11 Mijnheer Directeur de Rijksdienst,

Ondergetekende Cornelis Petersen vraagt een onderhoud met U in
verband dat ik een kleine botter heb om een grooten aan te leggen
daar wij met de kleine botter met de kuil niet zoveel verdienen
kunnen dat wij in ons onderhoud kunnen verzien. Dat ik gaarne een
mondelijk onderhoud met Mijnheer zelf had liefst op Zaterdag en
zoo gauw mogelijk in afwachting die zich noemt

C. Petersen Rechte Oosterwijk
HK 20 Harderwijk"

Onderaan deze brief schreef een ambtenaar: "bespreking onnodig ge-
acht".
De dienst ging vermoedelijk zonder meer akkoord. Immers, al snel
daarna, in oktober 1937, kocht Cees Petersen de botter HK 112 van
Wouter Klaassen en zette hem onder zijn nummer HK 20. Zijn nieuwe
botter had driemaal de inhoud van de oude.
De 'oude' HK 20 stond aanvankelijk op naam van vader Cornelis
Peters en tot zijn twee zoons in 1922 de vergunning en het vaartuig
overnamen.

De visserij na de afsluiting
Door de afsluiting van de Zuiderzee verdwenen talrijke vissoorten. Het
enige wat ervoor in de plaats kwam als economisch waardevolle vis was
de paling, en in een later stadium de snoekbaars. Met de haring, de
ansjovis, de garnaal en andere soorten verdween de diversiteit aan
vistechnieken en daarmee het bestaansrecht van veel kleinschalige vis-
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serijbedrijfjes. De bot, die talrijke ziënetters een bestaansbron had
gegeven, verdween.
Voor het eertijds zo gevarieerde bedrijf kwam een uniformiteit in de
plaats waar alleen nog ruimte was voor de groten. Vond vroeger een
betrekkelijk gering aantal palingvissers een goede afzet voor hun pro-
dukt, na de afsluiting viste i~dereen op paling met als gevolg dat de
grotere aanvoeren de prijs drukten. Alleen grote hoekwantbedrijven,
fuikenvissers met goede plaatsen en voldoende viswant en dwarskuilers
konden zich handhaven. Uit deze tijd dateert de verkoop van veel
botters uit Marken en Huizen naar havens aan de Oostwal. De beste
van deze botters verhuisden naar de overkant ter vervanging van klei-
nere vaartuigen die voor de kuilvisserij niet geschikt waren.

Dat was ook de achtergrond voor de beslissing van Kees Peters en om
--~ een grote botter aan te schaffen. Eén-

maal in het bezit van zijn nieuwe
schip laat hij diverse veranderingen
aan de botter aanbrengen. Zo wordt
de HK 20 door C.A. den Hartogh te
Volendam in 1937 voor f 75,- met
een Ford A bootmotor uitgerust,
compleet met alle toebehoren.

Aart Hamstra, hellingbaas van de
werf" Onze Toekomst" in Harder-
wijk, plaatste de motor "met eenig
ander werk bestaande uit een paar
stukken in de gangen met wat te
breewen voor de som groot f 115,- Ol,
zo blijkt uit opgaven aan Petersen,
ingezonden aan de Rijksdienst ter
Uitvoering van de Zuiderzeesteun-
wet te Amsterdam. En nieuw zeil
besteldePetersen op 16 november bij
zeilmaker F. Groen te Harderwijk
voor f 130,-. De nauwgezette ver-
slaglegging hield waarschijnlijk ver-
band met een krediet dat door de
Rijksdient aan Peters en was ver-
leend.

Kees Petersen.
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Kees Petersen, visser in hart en nieren
Toen hij zijn nieuwe botter kocht, was Kees Petersen 44 jaar. Van jongs
af aan heeft hij gevist tot hij liep tegen de zeventig liep. Mensen die hem
gekend hebben beschrijven hem als een kundig visser, die rustig en
opgewekt was en altijd zeer precies was op zijn schip en haar uitrusting.
Ook hij had een bijnaam, al veranderde die in de loop van zijn leven.
Eerst noemde men hem 'Kees Puup', naar zijn vader die volgens de
verhalen altijd een Gouds stenen pijpje rookte. Onder het binnenhalen
van de netten zou deze de gewoonte hebben gehad zijn pijpekop een
slag te draaien, zodat de pijp droog bleef en hij kon blijven doorroken.
Na zijn huwelijk met Catharina Klaassen stond Kees Peters en vooral
bekend als 'Kees van Kaatje', naar zijn vrouw.
In de loop van de 25 jaar dat hij met de HK 20 zijn brood verdiende,
viste Kees Petersen met verschillende knechten. Uit overlevering hoor-
de ik de namen Arie Jan Cornelissen ('Kwak'), Olofsen, Gerrit Petersen
('Gerrit van Bram'), Willem Peters en en zijn broer Cees Peters en.
('Kees van Peter van Kees van Leen'). De laatste twee waren neven van
de schipper. Met laatstgenoemde had ik enkele gesprekken.
Kees Petersen ('Kees van Peter') werd in 1914 geboren. Hij herinnert
zich nog goed dat hij vreselijk zeeziek was, toen hij als zeven-jarige in
de vakantietijd voor het eerst meeging naar zee. "Je werd uitgepro-
beerd". Op zijn twaalfde ging hij definitief aan boord. De zesde klas
van de lagere school heeft hij nooit afgemaakt. Na een jaar als derde
man gevaren te hebben, werd hij met 13 jaar (" ik was flink van postuur")
al tweede man. Dat spaarde de kosten van een knecht uit.
Het leven aan boord was hard. De werkweken waren lang. Kort na
zondagnacht 12 uur voer het schip uit, vrijdagavond laat of 's zaterdag-
morgen vroeg kwam het weer thuis in de haven.
Op zaterdag werd de vis gelost( als ze niet op zee aan Gooier of
Bunschoter kopers was verkocht), het schip geboend, de netten geboet,
de zeilen getaand, en werd water, turf en kolen aan boord gebracht voor
de volgende week. Moeder de vrouw maakte de kostmand met levens-
middelen klaar: "] e had weken dat je geen tien uur slaap kreeg. In je
slaap voelde je aan de bewegingen van het schip of het goed ging. "

De fiK 20 noemt hij een "mooie, ranke jotter", maar met storm lag hij
wel snel op zijn zij: "Je lag meer in 't heusselt te pompen dan in de kooi.
(...) Ik heb er meer water uitgehaald dan jullie ooit zullen halen It.
Kees van Peter heeft niet lang op HK 20 gevaren. Veel toekomst bood
de visserij niet en in 1938 trad hij in dienst van het Rijk.
De oorlogsjaren waren voor de vissers jaren van tegenstellingen. Er
werd naar verhouding redelijk verdiend, er is geen honger geleden,
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zoals in de grote steden in de laatste oorlogswinter. Maar er waren wel
grote gevaren. Zo werd de HK 20, samen met enkele andere Harder-
wijker botters op de terugreis vanaf U rk, vlak voor Harderwijk bescho-
ten door de Duitsers die vreesden dat de botters Engelse troepen
zouden vervoeren. Het leverde de HK 20 een gat in de zeilen op.
Veel vissersschepen werden ook ingehuurd voor de voedselvoorzie-
ning. Zoon Cees Peters en herinnert zich dat hij met zijn vader onder
andere aardappelen uit Drenthe ging halen.
In de strenge winter van '44-'45 raakten enkele Harderwijker botters,
waaronder de HK 20, bij Urk ingevroren. Te voet gingen de Harder-
wijkers toen met een zelfgemaakte slee via de Kamper zeedijk terug
naar hun thuishaven.
In de loop der jaren heeft Kees Peters en in span gevist met onder meer:
de HK 10 van Jan Foppen, bijgenaamd 'Jan van Dir', de HK 112 van
'Jan van Saul', de HK 72 van Dirk Foppen ('Dirk van Aart Wortel') en
de HK 25. Laatstgenoemde botter was eigendom van Heimen Klaassen,
alias 'Heimen van Jan van Wouter', een zwager van Kees Petersen.
Op weg naar 't Krabbersgat beleefden Kees Peters en en deze Heimen
Klaassen een angstig avontuur toen ze voor de wind voeren en bij Kees
Petersen plotseling het zeil oversloeg, terwijl hij druk in de weer was
de netten in gereedheid te brengen. Hij werd overboord geslagen.
Heimen Klaassen voer met de HK 25 een 200 meter achter hem en legde
bij. Zijn fok kwam deels in het water en daardoor het' gelukte Kees
Peters en het lijk van de fok te pakken en aan boord te komen.

Besommingen
Over besommingen van Kees Peters en zijn betrekkelijk veel gegevens
bewaard gebleven. In een artikel van G. Peters en in het Historisch

De besommingen van de HK 20 over de periode 1948-1962 volgens I
opgave van het Gemeentelijk Visafslagbedrijf Harderwijk:

f 17025,93
f 12252,89
f 12651,87
f 12519,74
f 12984,82
f 11491,22
f 9636,21
f 9552,08

/11614,44
/11478,62
/11876,84
/ 9972,58
/ 10005,68
/ 9731,02
/ 6872,27

1948:
1949:
1950:
1951:
1952:
1953:
1954:
1955:

1956:
1957:
1958:
1959:
1960:
1961:
1962:
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Medaille van het Admiraalzeilen in 1952.

Jaarboek Harderwijk van 1990 kunnen we lezen dat Kees Peters en, toen
nog met zijn kleine botter, in 1918 f 5406,89 besomde, in 1920 was dat
f 1906,96.
Over de periode 1948-1962 zijn minitieuze opgaven te vinden van het
gemeentelijk visafslagbedrijf ten behoeve van de "aanvrage om tege-
moetkoming als bedoeld in artikel 13 van de Zuiderzeesteunwet". Ze
weerspiegelen de diverse veranderingen in de visserij.
De eerste naoorlogse jaren lieten een opleving zien. 1948 was een
bijzonder goed jaar met een besomming van f 17025,93. In de begin
jaren vijftig was de besomming vrij constant rond een gemiddelde van
12700,-. Volgens gegevens van Dorleijn bedroeg de gemiddelde besom-
ming op het gehele ijsselmeer over de jaren 1950, '51 en '52 f 13130,-
en voor de veelal kleinere Oostwalbedrijven f 9350,-.
Tussen 1953 en 1956 liepen de vangsten en prijzen terug, mede door
forse inkrimping van het visserij gebied door de sluiting van de dijk rond
Oostelijk Flevoland. Vanaf 1955 komt Heimen Klaassen, de zwager van
Kees Petersen, aan boord van de HK 20. Beiden kunnen niet meer aan
een knecht komen.
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Cees Peters en, inmiddels al 62 jaar, wilde zijn jongere zwager Heimen,
die door wilde gaan met vissen, niet laten zitten. Heimen Klaassen
verkoopt zijn HK 25, de ex-MK 59 van C. Zeeman, aan een aannemer
in Friesland. Het schip zat inmiddels geheel in het blik, het' doodskleed'
in visserstermen. Veel plezier heeft de nieuwe eigenaar er niet van
gehad. Het schip zocht steeds de bodem op en is kort daarop gesloopt.
Zoals eerder vermeld werden de mast en een deel van de tuigage van de
HK 25 overgezet op de HK 20.

Zuiderzee steun wet
Naast hun inkomsten uit de visserij ontvingen de meeste vissers een
tegemoetkoming voortvloeiend uit de Zuiderzeesteunwet. De gevoe-
lens, die deze 11 steun 11 en de wijze van uitvoering door de Rijksdienst

bij de vissers opriepen, zijn al eerder aan de orde geweest. Een brief uit
1934 van Kees Peters en aan de directeur van de Rijksdienst over een
gedeeltelijke intrekking van steun laat dat nog eens in ongemeen felle
bewoordingen zien:

11 Mijnheer de Directeur. Hetgeen gij in u laatste bericht 11 dezer

schreef had ik u niet gevraagt, ik had u gevraagd persoonlijk te
spreken in verband met aftrek van steun wegen renteinkomsten daar
ik zooveel inkomsten niet hadt. Nu schijnt het wel dat u mij
persoonlijk niet bij u wil hebben, maar dat ik toch maar een gewone
Hollandsche jongen die eerlijk en trouw is, dat bent u toch ook?
Want dat mochten wij toch van u wel verwachten van een Mijnheer
die zóón betrekking bekleed en nu het punt waarom het om gaat.

U schreef in uw laatste bericht dat u onderzocht en vernomen had
dat wij f 250,= rente inkomsten hadden maar daar is de f 50,95 van
de waardevermindering bij en nu vraag ik u waar of uw dat
onderzoek ingesteld heb dat het toch niet bij de betrokken persoon
zelf is geschied en daarna bij een ander en nu vraag ik u of u ook
onderzocht heb dat ik één de meest gedupeerde ben dat men die zaak
nooit van één kant moet bekijken want het zal toch niet in de
bedoeling van de regeering liggen om ons helemaal dood te drukken
dat u wel tracht te doen want met het schatten waren wij ook vier à
vijf honder gulden te laag en toen schreef u ook al dat er niets aan te
doen was om er maar heel af te komen dat is toch geen manier van
doen! daar wij vroeger goed ons brood konden verdienen en nu de
dijk er door ligt het niet meer kunnen daar wij vroeger altijd aan het
botsIepen ons brood verdienden en dat is toch helemaal afgeloopen



52 Historisch Jaarboek Harderwijk 1993

zoals u wel weet en daar ik geen groote botter heb niet voldoende
kan verdienen dat kunt u goed informeren.
Maar dat schijnt u toch niet gedaan te hebben want dan zou toch niet
zóó gedaan hebben zou ik denken als u een gevoelig hart hebt en nu
zou ik wel willen dat er gauw verandering in komt daar ik het
anders verder op zal zoeken en nu verwacht ik zoo spoedig bericht,

C. Petersen Cz.
Gedupeerde Zuiderzeevisscher

De brief laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Peters en, en met
hem vele vissers, voelden zich ernstig gedupeerd of zelfs bijna doodge-
drukt.
Enerzijds kwam dat door de afsluiting, anderzijds ook zeker door de
bejegening door de Rijksdienst die beknibbelde en achter hun rug
informatie inwon. Of Petersens verzoek iets opleverde lijkt op zijn
minst twijfelachtig.
Onder de titel "opgedragen aan de ONTrechte Zuiderzeevissers" ver-
tolkte de Marker onderwijzer P. van Brederode de gevoelens van de
VIssers:
"De met" belanghebbenden" aangeduide, van de zee verdreven vissers
hadden geen enkel BELANG bij de droogmaking dier zee; zij werden
er echter wel door gedupeerd. Ten aanzien van deze oud-zuiderzeevis-
sers (in heel veel gevallen betrekkelijk jong van jaren) had nimmer het
woord" steun" gebezigd mogen worden; zij konden aanspraak maken
op "schadeloosstelling" en zij bezaten alle rechten die op te eisen. Door
de aan deze vroegere vissers uitbetaalde gelden (zeer schriel) onder het
begrip" steun" te laten vallen, kreeg de regering, via de door haar tot
aanzien geroepen en aan haar verantwoordelijke Generale Commissie
tot uitvoering der Zuiderzeesteunwet hen precies waar zij haar wilde
hebben: in de positie van steuntrekkers, gelijk gesteld aan de vele
werklozen in de jaren dertig.
De regering maakte door het verlenen van" steun" aan voorheen
zelfstandige vissers -wie de broodwinning werd ontnomen -hen tot
"geknechten" der Haagse H eeren aan wie deze vroegere geheel onaf-
hankelijke zeelui in feite min of meer waren overgeleverd".

Het einde van de zeilende visserij
Na de oorlog raakte de visserij steeds meer in het gedrang.
Waren er in 1947 in Harderwijk nog 56 vergunninghouders met 109
vissers, in 1955 was het aantal vergunninghouders tot 40 gedaald. In



Historisch Jaarboek Harderwijk 1993 53

1987. Op de helling bij Oost. Foto: Lex Oaemen.

1956 werd de dijk rond Oostelijk Flevoland gesloten, in 1963 volgde de
definitieve dijksluiting rond Zuidelijk Flevoland.
In 1963 telde de Harderwijker vissersvloot nog zes houten zeilbotters
met motorvermogen: de HK 6, HK 20, HK 21, HK 23, HK 127 en HK
153. Daarnaast visten nog enkele ijzeren motorkottertjes.
Kees Petersen, inmiddels bijna 70 jaar oud en niet meer in goede
gezondheid, stopte met vissen op 15 september 1962. Ruim een half jaar
later, op 17 april 1963, vindt de verkoop van de botter plaats. Kopers
zijn de heren Van Spanje en Vink, die het schip voor zo'n vierduizend
gulden van Petersen overnemen. Op 13 mei 1963 wordt de vergunning
van Kees Petersen doorgehaald.
Drie jaren later, de ambtelijke molens draaien niet zo snel, krijgt Kees
Peters en als vergoeding voor de waardevermindering nog f 1360,-
uitgekeerd, te weten: "J 800,- voor een zuidwalbotter, groot model,
kenteken HK 20 en J 560,- voor 4 kuilnetten",
Kees Petersen overlijdt op 30 oktober 1971.
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HK 25 ? HK 20!
In 1963 verhuist de botter naar Den Oever. Betrekkelijk kort daarvoor
is het gehele schip bij Oost in Harderwijk voorzien van een tweede huid
van dunne, smalle gangen, die het tot laat in de tachtiger jaren zou
uithouden.
In Den Oever ondergaat de botter een metamorfose. Om het schip
geschikt te maken voor de sportvisserij wordt de deken een driekwart
meter opgehoogd. Het schip wordt voorzien van een 100 pk motor en
het boeisel krijgt een "vrolijk lichte" kleur.
Op foto's uit die tijd blijkt aan stuurboordzijde een niet gering toilet
geplaatst te zijn. De botter krijgt een nieuwe naam: Rifi, waarschijnlijk
een samentrekking van twee namen uit de familiekring van de toenma-

lige eigenaren.
Na enige tijd in Den Helder op de wal te hebben gestaan verhuist de
botter in de zeventiger jaren naar Amsterdam. In 1975 verschijnt het
eerste bericht over het schip in "Tagrijn", het verenigingsblad van
"Botterbehoud" dat een lid beiig is de botter Rifi weer onder tuig te

brengen.
Een jaar later blijkt uit een foto in Tagrijn dat de botter acte de présence
geeft bij de Westwalbotterwedstrijden. Het schip vaart dan onder het
nummer HK 25. Sinds de botter uit Den Oever was gehaald had het
een tijdlang zonder enig nummer of naam gevaren. Op zoek naar een
beter span zeilen vond men die van de HK 25 die nog in redelijke staat
verkeerden. De botter zelf werd toen ook met dat nummer getooid.
In de loop van deze jaren werden diverse restauraties uitgevoerd. Eén
van de grote bolders werd vernieuwd en het achterhuisje werd door
Nieuwboer in Spakenburg aangepakt.
Tot twee keer toe werd een mast overboord gezeild en vervangen. Ook
de deken werd weer op de oorspronkelijke hoogte gebracht maar deze
was, zoals één der zetschippers uit die tijd meldde, "niet dicht te
krijgen ".
In het voorjaar van 1987 werden Waling en J annie de Jong de nieuwe
eigenaren van de toen nog als HK 25 aangeduide botter.
In Harderwijk startte de restauratie. De meeste liggers, knieën en
oplangers werden vervangen en alle dekenpoten vernieuwd. Alle oude
gangen en de berghouten werden verwijderd en door nieuwe vervan-
gen. Er kwam een nieuwe voorsteven en ook de oude zwaarden maak-
ten plaats voor nieuwe.
De drie-cilinder Lister motor die op cruciale momenten wel eens iets
anders deed dan de roerganger wenste, werd volledig gereviseerd.
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In 1991 -voor het eerst werd iets uitbesteed -verhuisde de botter voor
enige tijd naar de werf van Cees Droste in Hoorn die een groot deel van
het vlak vernieuwde, een nieuwe deken en trog plaatste en de oude
schotten van de ruimen verving.
Zo is de HK20 langzamerhand weer getransformeerd in de trotse volle
jotter die zij zo lang is geweest.
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door Nico Willem Foppen

In de ochtend van dinsdag 29 december 1767 kreeg Abraham van der
Graaff, stadssecretaris van Harderwijk, bezoek van een" sekerpersoon,
niet over lang van statuur, een wijnig geset en se er gracieus in sijn
spreken ".1 Deze man vroeg aan de stadssecretaris of hij een acte zou
willen opmaken van een verklaring van een matroos over het vergaan
van een schip. Ze spraken af dat de matroos zich over een half uurtje
bij het huis van de stadssecretaris (aan de Donkerstraat) moest ver-
voegen. Conform de gemaakte afspraak verschenen de matroos en zijn
begeleider voor de stads secretaris. De matroos werd binnengelaten,
maar zijn compagnon werd verzocht om buiten te wachten. Binnen zat
een stadsklerk klaar om het relaas van de comparant op te schrijven.2
Al gauw bleek, dat de matroos, wat zijn spraakwater betreft, niet veel
onderdeed voor zijn begeleider. Zonder enige schroom en sprekend als
een waterval introduceerde hij zichzelf als: "Jan Sijbrands, gaande in
sijn 38e jaar, en verklaarde voor de opregte waarheijt, dat hij als matroos
gevaren heeft op 't schip genaamt "De Gelukkige Visscher", schipper
Claas Berends Keetelaar, zijnde het gemelde schip wel gegarneert (toe-
gerust), met een dubbelde geeveling voorsien, gelijk ook haar mast en
pompen met dubbelde kragen ".3

Vliegende storm
Jan Sijbrands verhaalde vervolgens, dat hij in het begin van de maand
november met het schip "De Gelukkige Visscher" was uitgevaren. Het
was de bedoeling, dat het schip naar Londen zou varen, maar al op de
Waddenzee werd het door de ene rampspoed na de andere getroffen.
Uiteindelijk verging het schip in een vliegende storm; vier bemannings-
leden kwamen daarbij volgens Jan Sijbrands om het leven. Alleen hij
overleefde de schipbreuk, doordat hij nog net op tijd werd gered door
een te hulp snellend schip. Letterlijk luidde zijn verklaring als volgt:
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"Voorts verklaart de comparant, dat gemelde schip heeft in gehad een
lading met granen, naa sijn best onthout negen en veertig last tarwe,
en negen last haver gedestineert (bestemd) na London. Voorts dat sij
den 7e November jongstleden, zijnde zaterdag, de wind zuijdoost
van de Rhee of voor 't Diep van Hoekzijl, zijn afgezeijlt, en
kwaamen die dag in zee, welk wind soo bleef tot den volgenden dag,
wanneer s'nade middags de wind zuijden wierd, en zeijlden langs de
wal met ordentlijk weer. Maar s'nagts tusschen maandag en dingsdag
daar aan volgende, wierd de wind west, en tegen den morgen schoot
deselve uijt en wierd noordwest met een barst (plotseling). Wanneer
(toen) sij haar (hun) kluijffok bergden, en haar bon~et (naam voor
een klein zeil) onder het zeijl afriaamen, doe begon het soo hard te
waijen, dat sij de bonnet van de fok naam en, want sij waaren digt
aan de wal. Doe moesten sij prangen (worstelen) om van de wall te
houden, en kregen haare stormkluijffok daarbij, maar omdat de
wind soo schraal was, en een holle zee schoot niet over steven,
kwaamen sij die nagt op 7. vaam (vadem= lengte van een uitgestrekte
arm) water tegens het Amelander Rif Toen resolveerde (besloot)
haar schipper: om ten anker te gaan leggen tot woensdagmorgen,
zijn de den 11 November. Wanneer het weer bedaarde, wonden sij
haar anker op, en het touw regt op en neder staande, brak 't selve aan
de steek af, en den stuurman viel met de handspaak op de plegdeel (=
plecht), dat sij niet anders dagten of hij was dood. Maar krijgende
haare fok bij met 't schoverzeijl, zeijlden sij voor de wind hetAmelander 

Gat binnen, zijnde haar schip soo digt als een pot en
gingen onder Ameland, tegens 't opgaan van het drooge ten anker
leggen, alwaar sij wegens contrarie wind (tegenwind) bleven leggen.

Dat 't volgens des comparants best onthout geweest is den 20e des
selven maands November, dat de zeijlvastmaaker op de gaffel stond
om 't zeijl digt te maak en, deselve van boven neer viel op 't dek deel,
en geen andere schade kreeg, als aan sijn regterschouder, en moest
naa kooij. Maar de schipper resolveerde, dewijl de stuurman nog niet
beter was, en altoos in de kooij moest blijven leggen, en de gemelde
zeijlvastmaaker ook nog in de kooij lag, om de jonge met de
comparant na Holward te sen den en te huuren één of twee man,
maar konden daar niemand krijgen, en sagen dat de wind suijt oost
was, toen roejden sij 't anderen daags weder na boord. Op woensdag
den 25. November ligteden sij haar anker en zeijlden naa zee, de
wind zuijd zuijd oost met een mooje koelte, maar na middernagt
wierd het seer buijig, en de wind schoot uijt naa 't zuijd westen, en
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west zuijd west, welke alsoo aanhield tot den 27e dito, wanneer de
wind schoot na 't west noord west, en tegens die morgen noordwest,
met een vliegende storm en de zee hemels hoog. Tegen de morgen
resolveerde de schipper om omtehalsen, en comparant met de jonge
lieten de hals (het bovenste deel) van 't schoverzeijl, 't welk onder de
mik (dwarshout) opgehaalt was, neder vallen, en hielden toen voor
de wind af, maar 't schip wilde niet vallen (tot bedaren komen). Doe
zeijde de schipper, dat de comparant met de jonge, den fok zouden
bijhaalen, om 't schip voor de wind te krijgen, terwijl de stuurman en
zeijlvastmaaker in de roefagter leiden, en konden haar n~et helpen.

De comparant en de jonge zetteden de fok bij, 't was in de
morgenstond, dat 't schip onder zij lag, kwam er een zee aan
bakboord over, die 't schip vlak op zij smeet, maar de comparant en
de jonge hielden zig aan den bolder te loefwaards vast, en nadat zij
eenige minuten soo gelegen hadden, brak de mast, en alles viel over
boord. Toen rees het schip weer. De comparant met de jonge liepen
immediaat (onmiddellijk) na agteren en vonden haaren schipper niet,
ook waren de touwen van de roef, het boot van de lu ijk en, de kap
van 't vooronder, het durksluijk, en watervaten, waren doe al weg,
en omdat de bijl in de boot lag, soo liep (de) comparant na voren, om
den distel en andere gereedschap uijt het vooronder te krijgen. Maar
hetselve was al vol water, en de zee liep over 't schip als een blinde
klip. De gaffel en de mast leiden buijten boord in zee, zij konden het
want niet kappen, en haar schip wierd al gaande weg dieper van
water. Eijndelijk resolveerde den comparant, om met sijn mes de
falreep van 't want en van de staven aan stukken te snijden.
Vervolgens ook op de steven, snee hij compt. die reepen in 't steng en
fokkestag meede aan stukken, gelijk ook de geertelopers en
bakstagen, en de takels. Toen dreef 't vleet van 't schip weg. 't Schip
wierd lek door 't slaan van de gaffel, en 't stuk van de mast dat bij
continuatie (voortdurend) in leij tegen 't schip aan sloeg, dat de
spijgaten haast in 't water lagen. De comparant en de jonge waaren
soodanig afgemat, dat sij buijten staat waaren, om te kunnen
pompen. De stuurman en de zeijlvastmaaker lagen in den agterroef
te jammeren, en konden niets helpen. Den schipper heeft de
comparant niet weder gesien. Omtrend [ de] middag van den selven
dag, sagen sij een schip op haar afkoomen. Toen heijschten zij een
vlag aan de bazaansmast op. Wanneer gem. schip digt bij haar was,
smeeten sij haar kleijn loodlijn over, 't welk den comparant in sijn
hand kreeg en om sijn lijf bond. Vervolgens sprong hij in zee en 't
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volk van dat schip haalde hem binnen boord. De naam van de
schipper van dat schip was Jacob Thijssen. Soodra de comparant aan
boord was, smeet gem. schipper sijn roer in leij om digter bij het wrak
te koomen, en wiery 't loodlijn over, maar miste het wrak. Omdat de
zee soo hol stond, kon de gemelde schipper sijn schip niet over staag
krijgen. Sij hielden nogtans soo veel mogelijk bij 't wrak, en wanneer
sij voor de tweede maal na toe hielden (naar toe zeilden), soo sonk het
wrak weg met al wat er op was. Den comparant op 't andere schip
zijnde, dreef dien dag en volgende nagt voor 't schoverzeijl. 's
Morgens sag hij Schermerkog (Schiermonnikoog?). Toen resolveerde
gem. schipper Jacob Thijssen, terwijl hij aldaar bekent was, 't Vriese j
Gat binnen te zeijlen, en wel tot onder Oesemhorn(?). Zijnde
geweest den 29 November. 's agtermiddags. De gemelde schipper
heeft maandag den 30 N ovr. 1767 den comparant aldaar aan de wall

4
geset".

Vaagheden
Wat onmiddellijk aan de verklaring opvalt is de schijnbaar hoge mate
van gedetailleerdheid. Zonder moeite volgen scheepstermen en geogra-
fische aanduidingen elkaar op. Jan Sijbrands vertelt echter niet vanuit
welke haven zijn schip is vertrokken en de plaats waar hij door schipper
Jacob Thijssen na afloop van zijn woeste tocht aan wal zou zijn gezet
("onder Oesemhorn") is eveneens uiterst vaag. Ook kan men zich
afvragen waarom de naam van het schip van Jacob Thijssen niet wordt
genoemd en waarom Jan Sijbrands juist in Harderwijk een akte liet
opstellen, terwijl hij dit toch ook in een plaats aan de Waddenzee had
kunnen laten doen. Voor de stadssecretaris en zijn klerk was er blijkbaar
geen reden om onraad te vermoeden. Geheel volgens de gangbare
procedure uit die tijd werd Jan Sijbrands met de o~gemaakte akte naar
de schepenen De Wolff en De Meester gestuurd, waar hij "sijn (...)
verklaringe na praeavisatie (aviseren= waarschuwen, preaviseren= dus
van te voren waarschuwen) van de kragt des eids met solemnelen
(heilige) eede bevestigt, en (...) door deese ondertekening bekragtigt"6
heeft. Nadat de schepenen de verklaring van Jan Sijbrands hadden
ondertekend, werd de akte aan de stads secretaris teruggeven. Deze
zorgde er vervolgens voor, dat de akte onder stadszegel werd uitgege-
ven. Nog diezelfde dag, in de namiddag, werd het document door Jan
Sijbrands of zijn begeleider bij het huis van de stadssecretaris opgehaald
en de verschuldigde "jura" (leges) betaald.7 De kous leek hiermee af,
totdat het stadsbestuur van Harderwijk in de zomer van het jaar 1770 -'-"=""'-"'"""
een brief ontving van de schout en schepenen van de stad Amsterdam
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Edele Groot Achtbare Heeren!
Alzo sedert eenigen tijd een complot jooden hun werk hebben
gemaakt van diverse falsiteiten, en onder anderen dan ook
voornamentiijk, van buiten 's lands frauduleuse assurantien te laten
doen op schepen, die nimmer in wezen zijn geweest, en welke dan
quasi zouden zijn vergaan; waar van vervolgens gefingeerde
(verzonnen) verklaringen wierden gepasseert, door den een of
anderen, die voorgaf van zodanig eenschip alleen te zijn afgekomen,
dewelke gewoonlijk door een jood verzeld wierd, die zich in schijn
van een bedienden der geassureerdens te wezen, deed voorkomen;zo
is't onder anderen ook gebeurd, dat in U. ED. Groot Achtb. stad, op
den 29sten December van het jaar 1767 door zekeren persoon, zich
noemende Jan Sijbrands, voor gevende als matroos gevaren te
hebben op het schip" De Gelukkige Visscher", schipper Claas
Berendsz, zodanig een verklaring, is gepasseerd en vervolgens met
eede gecorroboreert (bekrachtigd) geworden: Nadien wij nu binnen
onze stad in hechtenis houden zekeren jood, dien wij op
genoegzamen grond soupconneeren (verdenken) deelachtig te wezen
aan voornoemde bedriegelijke handelswijze, zo neemen wij de
vrijheid U. ED.: Groot Achtb. hier nevens de voormelde verklaring
toe te zenden, en teffens te verzoeken of U. ED.: Groot Achtb. wel
zoud gelieven te onderstaan (trachten), of niet iemant, op het
passeeren der meer voornoemde verklaring present geweest zijnde,
zich zoude kunnen rappelleeren (herinneren) of ook zekeren jood
daarbij is tegenwoordig geweest, en of hij denselven nog wel van
gedaante als anderszins zoude kennen, en zo ja, ons daarvan te
informeeren, opdat naderhand door zodanig een getuigenis onze
gevangene te beter zoude kunnen worden geconvinceerd
(veroordeeld), waar mede ons vriendschap, en de justitie dienst zoude
geschieden, die wij in alle gevallen gaarne willen reciproceeren

(beantwoorden).
Wij beveelen U.Ed.: Groot Achtbaarheden in de gunstige protectie
des Allerhoogsten, en blijven

Edele Groot Achtbare Heeren U.ED.:
Groot Achtb.: goede vrienden,
Schout en Schepenen
der stad Amsterdam.

Amsterdam Ter ordonnantie van deselve W.D.
den 12JulijA.o. 1770 Dieu8
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De Harderwijker stads bestuurders antwoordden hun Amsterdamse 1
collegae middels een brief. Hierin werd een beschrijving van het voorval J.
en een zo nauwkeurig mogelijk signalement van de verzekeringsfrau- ;1
deurs gegeven. Hoe het verder met Jan Sijbrands en zijn compagnon is
afgelopen, weten we niet. Wellicht is het antwoord op deze vraag nog
in Amsterdam te vinden. Maar mocht u zich heden ten dage ergeren
aan de voortschrijdende normvervaging en de toenemende aantallen ~
berichten over allerlei vormen van corruptie en oplichting, troost u zich j
dan met de gedachte dat er blijkbaar weer niets nieuws onder de zon is. ~

Noten ~

1 Oud-Archief van Harderwijk, inv.nr42, folio 157/158
2 Oud-Archief van Harderwijk, inv .nr. 42, folio 157, 158
3 Recht. Archief der stad Harderwijk, inv.nr. 154, (Recognitieboek 1765-1776),

folio 87
4 Recht. Archief der stad Harderwijk, inv.nr. 154, (Recognitieboek 1765-1776),

folio 87
5 Recht. Archief der stad Harderwijk, inv.nr. 154, (Recognitieboek 1765-1776),

folio 87
6 Recht. Archief der stad Harderwijk, inv.nr, 154, (Recognitieboek 1765-1776),

folio 87
7 Oud-Archief van Harderwijk, inv.nr 42, folio 157, 158
8 Oud-Archief van Harderwijk, inv.nr 42, folio 155, 156
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Schoolgeld anno 1641

door] eroen Fieten

Het inkomen van de "Fransche meyster" in de zeventiende eeuw was
opgebouwd uit twee elementen: een vast, laag salaris uit de stadskas en
de opbrengst van het schoolgeld dat de ouders betaalden.
Uit de stads rekening van 1641 blijkt dat de Franse schoolmeester
zeventig gulden per jaar van de stad ontving. Ter vergelijking: zijn
laagstbetaalde collegà aan de Latijnse school verdiende toen 270 gulden.
Voor het schoolgeld was de Franse schoolmeester kennelijk vrij in het
vaststellen van de tarieven en varieerde de hoogte daarvan nog al.
De magistraat besloot daarom in te grijpen" om te onderholden een
vasten voet waernae sich de fransche schoelmeyster ende die burgeren
haer kijnderen te school seyndende sich voortaen mogen reguleren "

Informatie opvragen
Voor zij hun beslissing namen, vroegen zij inlichtingen bij andere
F ranse scholen over de daar gehanteerde tarieven. Zij kwamen daarvoor
onder meer bij David Cock, de Franse meester in Arnhem die van 1630
tot 1634 eerder in Harderwijk in dezelfde hoedanigheid werkzaam was
geweest. Hij ontving van alle kinderen die lezen leerden hetzij "francoys
ofte duytsch" (Nederlands) 25 stuiver per "vierdel jaers" (kwartaal) en
die ook schrijven leerden een rijcxdaelder(50 stuivers). Voor Harder-
wijk adviseerde hij iets lagere tarieven.

Zijn collega uit Deventer, Charles Hoornaert, hanteerde een ander,
verfijnder tarief. Dat geldt ook voor een derde -onbekende -waarvan
alleen de prijslijst zonder het bijbehorende schrijven bewaard is geble-
ven. Vergelijking leert dat er nogal grote prijsverschillen bestonden. Per
kwartaal moest de leerlingen betalen:

,
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Onbekende
Deventer plaats

degene die ABC ofte lezen leren 15 st 20 st

schrijven ende lesen 25 st 36 st

schrijven ende cijferen (2 gl.10,-) 50st 40 st

schrijven, cijferen ende fransch (3 gl) 60 st

schrijven ende fransch (1 gl. 12,-) 32 st

cijferen, schrijven en fransch voor
volwassen personen 30 st. per mnd

brieven composeren 30 st. per maand
lesen schrijven cypheren 46 st

schrijven, cypheren, frans daerin het
composeren brieven en watter annex is
begrepen 60 st

Opvallend is dat er in Deventer een speciaal tarief gold voor volwasse-
nen. Dat lijkt er op te wijzen dat dat regelmatig voorkwam. 'Permanen-
te educatie' is dus veel ouder dan wij wel denken.

Advies
David Cock uit Arnhem gaf aan de magistraat nog een advies dat zeer
vooruitstrevend aandoet: 11 ende schoon sodanige ordre van de Edele

Magistraat beroemt wort, soo behoort de meyster soo heel precijs daer
inne niet te gaen met soodanige kinderen, daer een goede geest van
leeren in is ende de middelen van de ouderen soo veele als andre niet en
vermogen, maer aen de soodanige het gestelde loon nae discretie te. d ilvermm eren.
Burgemeester, schepenen en raden van Harderwijk hielden terdege
rekening met de adviezen van Cock zoals blijkt uit de door hen op 20
november 1641 vastgestelde 11 ordte ":

Vierdel iaers tractement voorde fransche meester

van't leren van a. b. c. tot lesen incluijs 18 st

lesen en scrijven t'samen frans off
duytsch 30 st

scrijven alleen 25 st
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cijferen alleen 25 st

lesen, scrijven en cijferen en frans 40 st

lesen, scrijven ende cijferen frans en
composeren van brieven ende wat meer
nodich is een Rijcxdaelder = 50st

kijnderen daerin een goede geest van leren is ende die olderen niet
wel vermogende sijn, dat aen d'selve het gestelde loon naar discretie
sal vermindert worden.

Het is niet duidelijk of een dergelijke vermindering moest worden
vastgesteld door het stadsbestuur of dat de toepassing van het draag-
kracht-principe werd overgelaten aan de Fransche meyster -ten koste
van zijn eigen inkomen!
In alle hierboven genoemde prijslijsten staat een tarief voor lezen alleen.
De vraag dringt zich dan ook op of bijvoorbeeld de conclusie dat
bruiden, bruidegoms, ouders of getuigen die bij huwelijksacten in het
begin van de negentiende eeuw verklaren hun naam niet te kunnen
schrijven analphabeten zijn, niet te snel getrokken is. Misschien konden
zij wel degelijk lezen en waren het dus" half-abeten ".

Bronnen
Oud-archief Harderwijk, inventaris-nummers:
8, resolutieboek 1641-1642
168, ingekomen- en verzonden brieven en requesten van stadsambtenaren
318, stads rekening 1641
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Harderwijk en Heineken

door J. van HelI

Waarschijnlijk wordt er in Harderwijk nogal wat Heineken bier ge-
dronken, maar eens dronken Heinekens Harderwijks bier.
"In deser statt (Harderwijk) wordt seer goet dick bier gebrouwen tI,
vermeldde de Harderwijkse burgemeester Ernst Brinck (1582-1649) in
zijn beschrijving van Harderwijk. Er vond zelfs export plaats naar het
Midden-Oosten en Oost-Indië" ende met grote quantiteit naar Brasili
en in West-Indiën ende de Carijbische eylanden tI.
Een extra-kwaliteit bier werd gebrouwen door het SintJoris-gilde. Om
zijn vetheid en oliehoudendheid kon het vergeleken worden met het
Jopenbier. Dit Friese produkt was zo dik dat je het met een mes kon
snijden. Of het inderdaad met vork en mes 'gedronken' werd vermeldt
het verhaal niet. Het Sint Joris-bier was een goed medicijn voor wie
zich aan de wijn te buiten was gegaan, want het smeert de borst en de
ribben en verdrijft alle schraalheid. Van dit bier hebben ook voorvaders
van de huidige bierbrouwer Alfred (Freddy) Heineken eens gedronken.
Hoe zij in Harderwijk terecht kwamen? Misschien moet het verhaal
beginnen in Nijmegen. Daar werd op 21 december 1704 Johan Henrik
van Lom geboren als zoon van een gegoed koopman. Na het bezoeken
van het gymnasium in zijn geboortestad ging hij in Utrecht theologie
en filosofie studrene, onder andere bij de hoogleraren Lampe en Serru-
ner.
Op 16 juni 1727 promoveerde hij tot doctor in de filosofie op een
proefschrift" Over de onsterfelijkheid der ziel". Toen professor Lampe
naar zijn geboorteplaats Bremen terugkeerde volgde Van Lom hem.
"Maar", schrijft Bouman in de Geschiedenis der Geldersche Hoog-
eschool, "brandende zucht voor Wijsbegeerte en Wiskunde, waarvoor
zelfs de genegenheid jegens dien beroemden Godgeleerde moest onder-
doen, dreef hem weldra naar Leiden, toen door het licht van 's Grave-
zande en Wittich beschenen".
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I

Niet voor lang echter, want in 1729 vertrok Van Lom opnieuw naar I
Bremen, nu om hoogleraar aan het Gymnasium aldaar te worden. Uit I
de titel van zijn inaugurele rede blijkt in welke richting zijn belangstel-
ling ging: het betoog van de noodzakelijkheid der Wiskunde voor de
kennis der Natuur.
In 1734 werd Van Lom benoemd tot hoogleraar aan de Geldersche
Hoogeschool in Harderwijk. Tot het Heilig Avondmaal met Kerstmis
1734 werden met attestatie van Bremen toegelaten: Johannes Henricus
van Lom, Philos. et Mam. Professor, zijn vrouw Maria Susanna Cam-
per en Martinus Martens Eckking, student, wonend bij de Kok in deDonkerstraat. ..

In September 1736 werd er nog een nieuw lidmaat ingeschreven uit
Bremen: Nicolaus Heineken, student filosofie bij Menno in de Don-
kerstraat. Eckking en Heineken promoveerden op dezelfde dag, 11 juni
1740. Bij Eckking wordt uitdrukkelijk Van Lom als promotor vermeld
en het lijkt aannemelijk dat dit ook voor Heineken gold.
Nicolaus Heineken vertrok in het voorjaar van 1741 naar Leiden. Op
18 augustus 1743 deed hij zijn intrede als predikant van Veessen. Van
daaruit werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Illustere School te
Deventer. Op 23 december 1745 aanvaardde hij zijn ambt met het
uitspreken van een rede: 11 De recta via ad veram eruditionem 11 [" Over

de rechte weg naar de ware belezenheid "]. Die rechte weg werd ge-
vormd door de Logica en Mathesis, die tot de kennis der overige
wetenschappen voeren.

Predikant te Doornspijk
Zijn jongere broer, Didericus Heineken, werd op 1 september 1747
ingeschreven als leerling aan de school waar zijn broer hoogleraar was.
Drie jaar later begon hij zijn studie in de theologie en filosofie aan de
Geldersche Hoogeschool. Ongetwijfeld zal hij ook college hebben
gelopen bij professor Van Lom. Dat niet alleen. Op 3 januari 1758 werd
in de Waalsche Kerk (de Catharinakapel) zijn huwelijk ingezegend met
Theodora Segerina van Lom, de enige dochter van de professor.
Didericus was toen, sinds 1753, al gepromoveerd tot doctor in de
theologie en filosofie en sinds 21 maart 1756 predikant van Doornspijk.
Dat bleef hij tot zijn dood in 1795, hoewel hem meermalen gevraagd
werd hoogleraar te worden aan de Geldersche Hoogeschool.
Zijn broer Nicolaus moest in 1775 om gezondheidsredenen zijn ambt
aan de Illustere School neerleggen. Hij vestigde zich in Amsterdam,
maar overleed op 7 juli 1782 aan een beroerte ten huize van zijn broer

in Elburg.
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De inschrijving van het huwelijk van Didericus Heineken en Theodora van Lom op 3 januari
1758 in het huwelijksregister van de Waalse Kerk.

Professor Van Lom' s belangstelling ging steeds meer in de richting van
wis- en natuurkunde. Zo hield hij zich onder meer bezig met elektrici-
teit en andere natuurverschijnselen. Aan zijn leeropdracht werd ook
het vak sterrenkunde toegevoegd.
Uit zijn huwelijk met Maria Susanna Camper werden twee kinderen
geboren: de hierboven genoemde Theodora Segerina en Florentius
Petrus. Theodora's doop is in Harderwijk niet gevonden; zij is dus
mogelijk in Bremen geboren. Florentius is op 22 juli 1735 in Harderwijk
gedoopt en studeerde onder meer bij zijn vader. Hij werd licentiant in
de wijsbegeerte en doctor in de rechten, toen hij nog geen 21 jaar oud
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was. Kort daarna vertrok hij naar Batavia als Onderkoopman. Hij
keerde behouden weer uit Indië, maar sneuvelde korte tijd later in
krijgsdienst. Aldus Bouman zonder vermelding van plaats of tijd.

Koopman/theoloog
De vrouw van professor Van Lom overleed in juni 1760 en werd
begraven op 12 juni. Waarschijnlijk is hun zoon ook omstreeks die tijd
overleden. Kort daarna kwam ook het levenseinde van Van Lom zelf.
Slechts 58 jaar oud stierf hij in april 1763 en werd op de 21e van die
maand met veel statie begraven.
Die" statie" paste niet bij de persoon van Van Lom. Bouman citeert de
"Boekbeschouwer" die over Van Lom opmerkte: "Wiens heuschheid
en zedigheid (beleefdheid en bescheidenheid) hem bij ieder zeer bemind
maakte en die zoo zedig was, dat hij nauwelijks dulden wilde dat er
eenige levensberigten van hem het licht zagen". Iets van die beschei-
denheid blijkt misschien uit het feit dat de familie Van Lom een
betrekkelijk klein huis in de Luttekepoortstraat bewoonde en niet één
van de herenhuizen in de Donkerstraat of Bruggestraat.
Dochter Theodora Segerina en haar man Didericus Heineken verkoch-
ten het ouderlijk huis op 23 juni 1763 aan J. van Schalkwijk en Maria
Bolks, echtelieden, voor f 250,-.
In het Doornspijker predikantengezin werden negen kinderen gebo-
ren. Het vijfde, in 1763, was Adriaan Gillis. Hij werd op 21 september
1780 werd als Adriaan Gillis Heineken, Elburgo-Gelrus, ingeschreven
als student in de theologie aan de Harderwijkse Hogeschool.
Pinksteren 1782 legde hij belijdenis des geloofs af. Ongeveer een jaar
later vertrok hij met attestatie naar Amsterdam. Zoals bijna een eeuw
te voren zijn overgrootvader in Nijmegen werd hij een gegoed koop-
man. Van hem stamt de huidige bekende bierbrouwersfamilie af.
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11 den dans gebroken II

Op 14 mei 1571 legden Bette Wouters, Trine Brands, Enika Henrichs
en Willemken Henrichs onder ede -vollstaeffs eedt, lijffelick an den
Hyltigen -een verklaring af voor de schepenen Boeco en Styp.
Zij deden dat op verzoek van de familie van wijlen GerritJacobsen, die
was vermoord door Dirk 'Bosch.
Bette, Trine en Enika getuigden" dat sy deposanten mijt zalige Gemt
Jacobsen, nedergeslagene, wijens ziel Godt genedig sij, an den dans
gegaen hebben op de Vyschmerckt unde dat mijt den Dyrck Bosch,
handdadiger gekomen unde heeft den dans gebroken unde heefft dese-
leve Gerrit vurnoemt in sin borst gesteken sonder eenige woerden mijt
malkanderen aldaer tho hebben, dat sij gehoort hebben unde tuichden
Bette vurnoemt soe voelt wijders dat Dijrck dat mes uijt Gerrits borst
treckende, dat bloet in oer angesicht gesprongen (is dat se) soe se er ies
verschrickt geworden dat sij daer neet meer off en weet ".

Bron
Oud-rechterlijk archief Harderwijk, inv. nr. 137, fol. 301

]
I
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Kersenhandelomstreeks 1460

M arcatrix marcatrici salutem fert(?)

Ex multitudinibus nunciorum de vobis huc venientibus audio ceresa ac
poma et fruct(us) apud te creverunt copiosissime ac etiam
matura sunt. I dcirco amicabiliter te rogo ut commersionem illam quam

Zutphanie fecimus quod quolibet michi ebdomedam mitteres anglicam
--' bigam cum sex sportis ceresorum quas Enchusen mitterem quia illic

optime venduntur et pro denariis illis tibi mittam strumulum. Etiam
amicabiliter a te exopto ut perficies commercionem quam Zutphanie
fecimus. Vale.

(?)
Arnoldus Amsterdammensis
Bron: Oud-rechterlijk archief Harderwijk, inventarisnr. 159

Handelaarster brengt(?) groet aan handelaarster

Uit de menigten berichten die van jullie hierheen komen hoor ik dat de
kersen en appels en vruchten bij jou zeer overvloedig zijn gegroeid en
zelfs rijp zijn. Daarom vraag ik je vriendelijk dat die handel die we in
Zutfen hebben gedreven dat hoe dan ook je mij de (een ?) wekelijkse
Engelse kar zou sturen met zes manden kersen die ik naar Enkhuizen
zou sturen omdat zij daar zeer goed worden verkocht en voor dat geld
zal ik je stokvis sturen. Vriendelijk ook vraag ik dringend van je dat je
de handel voltooit die we in Zutfen hebben gedreven. Vaarwel.

Arnoldus van Amsterdam.

[Met dank aan het gemeentearchief Amsterdam voor de transscriptie en vertaling]


