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Sanatorium Sonnevanck

door J. van der Spek

Schijnbaar geruisloos is het sanatorium voor longlijders Sonnevanck in
Harderwijk overgegaan in het verpleeghuis met dezelfde naam. Op den
duur zullen nog maar weinig mensen weet hebben van het sanatorium.
Enkele leden van de Oudheidkundige Vereniging Herderewich vatten
daarom het plan op de geschiedenis van het sanatorium vast te leggen,
als huldeblijk aan allen die in en aan het sanatorium hun krachten gaven
en zeker ook om de lijders aan de eens zo gevreesde ziekte tuberculose
in herinnering te roepen.
Mevrouw A. Rietman- Westerval en de heren J. van der Brink,
C.F. Falch en H. Schaaf hebben met grote inzet de archieven uitgeplo-
zen en een aantal bij Sonnevanck betrokkenen geïnterviewd. Op mij
rustte de taak daar een verhaal van te maken. Daarbij heb ik een keuze
gemaakt uit het bijeengebrachte materiaal. Een keuze is altijd aanvecht-
baar. De leden van dè werkgroep mag U hierop in ieder geval niet

aanspreken.

Tuberculose
Tub-erculose komt nu in onze omgeving nog maar weinig voor en is niet
meer bedreigend. Een paar keer per jaar vermeldt de krant een kleine
plaatselijke tbc-explosie. De kring van besmette personen wordt snel
vastgesteld en de patiënten worden afdoende behandeld. Een rimpeltje
in de moderne gezondheidszorg-vijver. Niemand die zich erg zorgen
hoeft te maken.
Dat is anders geweest. Skeletten uit duizenden jaren voor Christus
vertonen sporen van de ziekte. In de 18e, 1ge en de eerste helft van deze
eeuw is tbc een volksziekte waartegen geen kruid was gewassen en in
vele gevallen dodelijk. Een statistiek uit 1932 laat zien dat 18 procent
van de sterfgevallen bij peuters aan tbc te wijten was. Bij de 15-20 jarigen
was dat 45 procent, bij 20-29 jarigen 40 procent en bij 30-39 jarigen
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25 procent. Bij de ouderen nam tbc als doodsoorzaak af. De volksnaam
'tering' gaf de verschijnselen van de ziekte goed weer: de patiënten
teerden weg.
Medici hebben lang getwist of de ziekte erfelijk was of besmettelijk.
Tot het midden van de achttiende eeuw had de besmettelijkheids-
theorie de overhand. Verplichte aangifte van de kwaal en het verbran-
den van huisraad van aan tering overledenen wezen waarop. De erfe-
lijkheids-theorie won vervolgens terrein. In 1882 werd het pleit be-
slecht; Robert Koch maakte bekend dat hij de tuberkel-bacterie heeft
gevonden. De ziekte is dus besmettelijk. Daarmede was de remedie nog
niet gevonden. Een andere ernstige handicap was dat de ziekte nog
moeilijk was vast te ~tellen en al helemaal niet in een vroeg stadium.
Röntgen-apparaten uitgevonden in 1895, waren in het begin even
zeldzaam als primitief. In het begin van de 20e eeuw kwam het herhaal-
delijk voor dat in een sanatorium een verbetering in de algemene
conditie door rust en goede voeding werd opgevat als genezing. Er
werden zelfs zieken opgenomen op vermoeden van tbc die eerst door
het contact met echte tbc-patiënten de ziekte oplopen. Pas later werd
proefondervindelijk vastgesteld dat het niet meer voorkomen van tu-
berkel-bacteriën in het sputum het criterium is voor het genezen zijn.
In 1907 ontdekte Pirquet de mogelijkheid om door inspuiting met
tuberciline besmetting met tbc vast te stellen aan de hand van een
huidreactie. Dit maakte een vroege onderkenning in principe mogelijk.
Het duurde nog vele jaren tot de tuberciline-proef en het sputum-
onderzoek enigszins waren ingeburgerd. De huisarts was in die tijd
gewoonlijk begin- en tevens eindstation in de gezondheidszorg. Syste-
matische bijscholing bestond nog lang niet. Longartsen waren slechts
in enkele ziekenhuizen aanwezig.
Maar de vooruitgang ging door. Er ontstonden consultatie-bureaux
voor de tbc-bestrijding, waardoor ook zicht op de kring van besmette
personen rond een zieke kon worden verkregen. Uitbreiding van het
aantal en verbetering van de kwaliteit van röntgen-apparatuur droegen
ook daaraan bij.
Zwak punt bleef de therapie. Rust en goede voeding in een 'gezonde
omgeving' bleven tot in de jaren '50 het centrale punt, steeds meer
aangevuld met operatieve ingrepen. Eerst omstreeks 1945 kwam er een
farmaceutische doorbraak. Met de toepassing van streptomycine, later
gevolg door andere medicijnen is de ziekte beter te genezen.

Tegen deze achtergrond moet de geschiedenis van Sonnevanck, sana-
torium voor tuberculoselijders, worden verstaan.
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Sikkelpaviljoen

De oprichting van Sonnevanck
In 1904 werd op initiatief van veertig prominente heren, voornamelijk
van gereformeerde huize, een commissie gevormd om te komen tot
oprichting van een christelijk sanatorium voor longlijders. Zij achtten
het hun christenplicht het lijden van de zieke naaste te verlichten. Een
jaar later werd de Vereniging tot Christelijk Hulpbetoon aan Tubercu-
lose-lijders opgericht. De gereformeerde belijdenisgeschriften vorm-
den de grondslag van de vereniging. Toch was deze niet exclusief
gereformeerd; van bestuursleden, leden en werknemers werd slechts
gevraagd de grondslag te respecteren, in plaats van 'te onderschrijven',
zoals gebruikelijk.
Het bestuur besloot een lening van f 150.000 à 4 procent aan te gaan
hoewel er op dat moment welgeteld f 562,- in kas zat. Ledenwerving
was een belangrijke taak. Er werd een betaalde kracht voor aangesteld
die zijn geld waard bleek te zijn: in 1906 zijn er al 2100 leden, zijn er
vele plaatselijke 'zustercomité's' en hebbe~ vele kerken en diakonieën
steun toegezegd.
De gemeente-architect van Harderwijk, de heer D.C. Tiemens, hoorde
van de plannen en wist het gemeentebestuur te bewegen een geschikt
terrein aan te bieden, rustig gelegen met een combinatie van bos- en
zeelucht. Het naderende vertrek van het koloniaal werfdepot maakte
een tweede economische peiler erg interessant voor de stad.
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Situatieschets 'Sonnevanck'-terrein

1 Hoofdgebouw
2 Pav. I
3 Pav. 11
4 Pav. 111

5 Irene Pav.
6 J.C. Sikkel Pav.
7 Emma Pav.

8 Personeelsverblijven
9 Machine Gebouw
10 Nieuwe-Wegen
11 Werkplaatsen
12 Lighallen
13 Schuren
14 Pompgebouw Watervoorziening
15 Woningen Personeel

Ingebruikgenomen in
1910
1908
1908
1925
1955
1947
1946
1946-'47-'48
1908
1936
1932 en 1940
1909 en 1911
1909 en 1910
1908 en 1955
1908-'10-'12-'13-'17-'20-'23-'48-
'50-'53 en '54
1920
1934
1956

16 Ontsmettingsgebouw
17 Directeurs Woning Kinderpaviljoen

en Zaalverpleegsters
18 Kwekerij,
19 Leuvenumse Weg,
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De gemeenteraad gaf zijn goedkeuring aan het plan om twintig hectare
in erfpacht te geven voor 75 jaar met een optie op nog eens twintig
hectare: Het bestuur zag slechts kans f 55.000 te lenen en besloot de
opzet voorlopig beperkt te houden. Op 6 oktober 1908 werd het
sanatorium Sonnevanck geopend. Er stonden toen twee paviljoens met
elk achttien bedden, een keukengebouw, een pomphuisje en een wo-
ning. De verpleegprijs bedroeg twee gulden per dag. Er was een sup-
pletiefonds om minder draagkrachtigen tot 50 procent subsidie te
kunnen geven. Sonnevanck startte met twaalf patiënten en een staf van
dertien personen.

De groei van het sanatorium
De bouwactiviteiten gaan door. In 1909 wordt het hoofdgebouw aan-
besteed voor f 66.800. De uitbreiding van de keuken vindt gelijktijdig
plaats. Op 6 Juni 1910 wordt het hoofdgebouw in gebruik genomen.
Het aantal bedden komt hiermede op 110. De bestaande paviljoens zijn
nu voor de mannen, het nieuwe voor de vrouwen. Intussen zijn er ook
al draaibare lighallen gebouwd.
Sonnevanck was in de beginfase selfsupporting: het wekte zelf elektri-

: citeit op, voorzag zich van opgepompt water en loosde zijn afvalwater
~ op vloeivelden. In 1911 werd de eerste röntgen-apparatuur geïnstal-J 

leerd. Het jaar daarop werd het toren';1urwerk met klok geplaatst.~ 
In 1916 werd, na lange onderhandeltngen, de grond gekocht. In de

I. gemeenteraad was nogal wat strijd gevoerd over de prijs. Het bestuur
1, van Sonnevanck bood f 14.000. B&W wilden op basis van een taxatie

f 25.500 vragen. Na discussie in de Raad werd daarvan f 24.500 ge-
maakt.
De Eerste Wereldoorlog dwong tot inventiviteit. In 1916 startte Son-
nevanck met de verbouw van groente op de vloeivelden. Een jaar later
nam het sanatorium een boerderij in gebruik en in 1921 een hoender-
park, compleet met broedmachine. Ook werd een begraafplaats inge-
richt voor patiënten en voor anderen die bij Sonnevanck betrokken
waren. In 1922 kwam er een telefooncentrale. In 1925 werd een nieuw
paviljoen opgeleverd, nummer lil, met 40 bedden. De evolutie in
röntgen-apparatuur resulteerde in 1930 in de aanschaf van geavanceer-
de'toestellen. Daarvoor was echter ook weer een nieuwe ruimte nodig.
In 1934 werd vervolgens een kinderpaviljoen geopend in de oude

directeurswoning.
In 1935 werd Sonnevanck aangesloten op het provinciale elektriciteits-
net, kregen alle paviljoens radio-aansluiting en kwam er een parkeer-
terrem.
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De herintroductie van genezen patiënten in de maatschappij was een
probleem dat in de jaren dertig de aandacht vroeg. In 1936 opende de
stichting 'Nieuwe Wegen' werkplaatsen en slaap hutten. Deze stichting
was een samenwerkingsverband van het CNV en het sanatorium. Tot
1960 bleef 'Nieuwe Wegen' actief en verrichtte onder leiding van de
heer T avenier sr veel onderhouds- en bouwkundig werk voor het
sanatorium en bespaarde daarmee de Stichting veel geld.
In 1939 kocht de vereniging voor f 35.000 20 ha aangrenzende bos-
grond om uit te kunnen breiden.

Ondervoeding en de slechte hygiëne vormen de voedingsbodem voor
een explosie van tbc. In de laatste oorlogsjaren nam de omvang van de
ziekte flink toe. Na de Tweede Wereldoorlog was er behoefte aan
uitbreiding. Het bestuur kon twaalf Zweedse barakken in huurkoop
nemen. Hiermee werden het Emma- en het Sikkelpaviljoen gebouwd.
Enkele barakken dienden voor de huisvesting van personeel. De laatste
uitbreiding kwam in 1955 met de opening van het Irene kinderpavil-
joen. Daarin werd ook de Sonnevanckschool opgenomen, die in'1953
van start gmg.
In de jaren daarna daalde het aantal tbc-patiënten sterk. Dat leidde tot
leegstand. De vereniging verruimde haar taakstelling met 'andere pa-
tiënten'. Op 21 Mei 1959 werd in het hoofdgebouw het algemeen
ziekenhuis Boerhaave geopend, met 50 bedden. Voor ziekenhuis en
sanatorium kwam er in 1960 een kerk en een recreatiezaal bij. In 1965
werd het zusterhuis opgeleverd. Intussen kreeg in 1964 het Irenepavil-
joen een nieuwe bestemming: het werd verpleeghuis. Deze nieuwe
ontwikkeling was uiteraard het gevolg van het succes bij de tbc-
bestrijding. Deze verliep zo voorspoedig dat het sanatorium
Sonnevanck op 1 Maart 1973 gesloten kon worden. De naam gaat over
op het verpleeghuis.

M. van Veen, patiënt in Sonnevanck
Patiënten, werknemers, middenkader, bestuur en directie hebben ge-
woonlijk een uiteenlopende kijk op het reilen en zeilen van een instel-
ling. Wij laten ze zoveel mogelijk zelf aan het woord. Het sanatorium
is er voor de patiënten en daarom is het goed eerst een indruk te geven
van hun ervaringen.
De werkgroep had het geluk contact te kunnen leggen met oud-patiënt
de heer M. Veen. Hij heeft uitgebreid over zijn ervaringen in het
sanatorium verteld. Zijn boeiende verhaal is natuurlijk niet maatgevend
voor de hele periode, noch voor alle patiënten. Het geeft echter een
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aangrijpend tijdsbeeld en een goed beeld van de maatschappelijke
effecten van de ziekte en van het kuren.

De heer Van Veen werkte in 1948 in Utrecht bij een elektrotechnische
zaak waar zo'n vijftig man personeel werkte. Zijn ouders woonden in
Ede en hij was in de kost bij zijn oom en tante.
De heer Van Veen vertelt: "Ik werkte toen aan de elektrificatie van de
spoorlijn Utrecht-Amsterdam in een seinhuisje. In die tijd nam je je
twaalfuurtje mee naar je werk en dat bestond uit zes boterhammen en
een liter thee. Binnen een uur was de thee op en ik liep om m'n dorst te
lessen naar de dichtstbijzijnde boerderij om te drinken en de veldfles
weer te vullen.
Het werken ging niet meer. Ik was moe, slap en hangerig. Wel veel
drinken en eten;. Mijn tante zei: "Je eet voor vier".
Dus maar naar de dokter. Hij onderzocht me en zei: "Ga maar naar huis
in Ede en blijf vier maanden in bed. Hier is een brief voor je huisarts in
Ede. " De dokter in Ede vertelde me ook niet wat ik mankeerde. Ik kreeg

geen verwijzing naar een specialist. Wel kwam ogenblikkelijk de wijk-
verpleegster om mij te verzorgen, ondanks het feit dat mijn moeder of

Sonnevanck, de draaihal. V.l.n.r., staand: Anna Schoenmaker, zuster De Boer,
Ger Boomhof, zuster Juine, Greta, dokter Blanken, juffrouw Sieraad, Maaike v.d.
Linden. Zittend: juffrouw Pot, Bets Draaier, Margo Koolmeesje, Niesje~
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een van mijn twee zusters dat kon doen. De wijkzuster had opdracht
gekregen van de huisarts. De controlerend geneesheer kwam niet verder
dan de drempel van mijn slaapkamer en zei: ..Ik kom niet meer terug.
Als je over een jaar weer beter bent ".
Ik wist 'nog niet wat ik mankeerde.
Thuis heb ik nog vier weken ziek gelegen. Het was de wijkzuster, die
vertelde dat ik binnen twee dagen opgenomen zou worden in het
Gemeenteziekenhuis te Arnhem. De wijkzuster bracht me in een taxi
naar Arnhem, waar ik in de 'Koch'-barak terecht kwam. Robert Koch
is de ontdekker van de tuberkelbacil, maar dat zei mij niets. In de
'Koch'-barak lagen dertig patiënten; er stierven er vijf per week. Een

afschuwelijke tijd.
Ik heb daar zeven maanden gelegen en ben in die tijd mijn bed niet uit
geweest. Dokter de Rooy, die daar werkte, vond het beter dat ik naar
een sanatorium ging. Toen werd ik, weer door onze wijkzuster, per taxi
naar het sanatorium Sonnevanck gebracht."
Het sanatorium Sonnevanck had in 1948/49 ruim 400 patiënten. (In het
hoofdgebouw lagen honderd 'positieve' patiënten, dat wil zeggen pa-
tiënten die besmettelijk waren. In de eerste twee paviljoens was plek
voor elk veertig patiënten; in Paviljoen 111 honderd en in de Sikkelbarak
en het Emmapaviljoen elk 72.)

De keuken van Sonnevanck
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De heer Van Veen kwam in het Sikkelpaviljoen terecht. Dat paviljoen
was genoemd naar de eerste voorzitter van de Vereniging Sonnevanck,

~ ds. j.C. Sikkel: "Daar begon ik aan mijn kuur, een zogenaamde 'kuur
o.l met een kruisje'. Aan je bed hing de temperatuurlijst waarop een kruisje

stond. Dat betekende plat op je rug liggen met de punten van je kussen
boven de schouder, niet naar de w.c., niet jezelf aan de wastafel mogen
wassen of in bad gaan. Het totale niets mogen doen was niet makkelijk,
omdat veel patiënten zich niet zo ziek voelden. Ze waren dat wel
degelijk en beseften dat ook ten volle.
Elke dag in het sanatorium zag er hetzelfde uit:

7.00 uur- wassen, scheren (gewassen, geschoren worden)
7.30 uur -ontbijt: brood, melk en pap
8.00 -10.00 uur -niets doen; je lag te liggen
10.00 uur -koffie
10.00 -12.00 uur -liggen, eventueel met een leesplank, boek of krant,

die je van je bezoek kreeg, lezen.
12.00 uur -warme maaltijd
13.00 -15.00 uur -rust.

Het rustuur was heilig. Tijdens het rustuur werd
in de gebouwen niet gewerkt. Niemand kwam op de

afdeling.
15.00 uur -thee
15.00 -17.00 uur -liggen, lezen
17.00 uur -brood, melk, havermoutpap
18.30 uur -koffie
20.30 uur -licht uit
21.00 uur -stilte, monden dicht, slapen

N a vier maanden liggen mocht ik ' s morgens één kwartier uit bed, maar

géén 16 minuten. Maar op mijn verjaardag liep dat kwartier een paar
minuten uit. De hoofdzuster strafte mij en omdat iedereen er zich mee
bemoeide, de zaalgenoten ook, met drie dagen 'vol bed'. We hadden al
zolang 'vol bed' doorgemaakt, dat drie dagen een peuleschil was.
Bij de dagelijkse ronde van de dokters vroeg dokter Bergsma aan mij:, 
"Waarom drie dagen 'vol bed'? "Een verjaardagscadeautje van de

l hoofdzuster", antwoordde ik. We hadden afgesproken geen woord te
f wisselen met de betreffende zuster en dat viel op. De zuster vroeg mij:

"Wat mankeert je? " Ik antwoordde: "T.B.C.".Degeneesheer-directeur

vond de straf kennelijk niet redelijk, maar hij kon ten opzichte van de
hoofdzuster de straf niet veranderen, zei hij.

i
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In het sanatorium heerste een streng regime. Bij grote overtredingen
was de straf 'wegzending zonder pardon'. Een patiënt kon inpakken en
wegwezen, midden in zijn of haar kuur. Als patiënt had ik dat regime
al aan den lijve ondervonden. Elke regel moest strikt nageleefd worden.
Mannen en vrouwen waren streng gescheiden. Aan tijdstippen werd tot
op de minuut de hand gehouden. Zo kwam de zuster om 20.30 uur het
licht uit doen. Slapen en niets anders. Om 21.00 uur volgde dan steevast
controle op duisternis en stilte.

Regels
Een andere regel, waaraan streng de hand werd gehouden, was dat
gedurende de gehele opnametijd dat echtgenoten slechts eenmaal per
zes weken één uur bij elkaar mochten zijn. Dat gold ook als de kuur al
in een gevorderd kuurstadium was en de patiënt mocht rondlopen. Op
een dag werd dat één van mijn paviljoengenoten te zwaar. Hoewel hij
niet uit het paviljoen mocht komen, bestond hij het naar buiten te gaan
en via een smal bospad naar het paviljoen van zijn vrouw te lopen.
Zwaar verboden terrein natuurlijk. Bovendien had hij weinig tijd; zijn
afwezigheid mocht vanzelfsprekend niet ontdekt worden. Hij bleefdan
ook op flinke afstand van het damespaviljoen staan om vanaf die plaats
even naar zijn vrouw te zwaaien. Daar moest het echt wel bij blijven;
ook al omdat zijn vrouw op de bovenste verdieping lag. Maar goed; hij
had toch even een schim van zijn vrouw gezien en naar haar kunnen
zwaaien. Wat gebeurt? Door emotie en haast komt hij ten val. Dat zien
enkelen van ons en het klinkt: "Jongens, Klaas is gevallen en hij kan niet
meer opstaan". En dat op een plaats, die onherroepelijk tot wegzending
van het sanatorium zou leiden. Met een paar man snelden ze naar hem
toe, raapten hem op en droegen hem naar de draaihal, waar hij thuis
hoorde. Daar legden zij hem neer met een gebroken enkel.
Aan de hoofdzuster vertelden we dat Klaas van het trapje was gevallen
toen hij in de draaihal iets wilde pakken.(zie foto van een draaihaIJ/S).
Hij werd door enkele verpleegsters op een brancard gelegd en naar het
ziekenhuis Salem te Ermelo gebracht.
Later op de dag kwam het artsenbezoek en dokter Bergsma vroeg wat
er die morgen was gebeurd. Om Klaas te vrijwaren van straf vertelden
we dat hij was uitgegleden op het trapje. Dokter Bergsma concludeerde
dat het trapje dus niet deugde en gevaarlijk was. Dat concludeerde hij
niet alleen, maar hij reageerde ook fel en gaf onmiddellijk opdracht de
heer T avenier, hoofd van de technische dienst, te halen. Deze verscheen
en kreeg ze uitgemeten van heb ik jou daar. Tavenier liet onmiddellijk
een timmerman komen en nog dezelfde dag zat er een veilige trap aan
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Slaaphut 'Nieuwe Wegen'

de draaibare vloer. Het was wel sneu voor de technische dienst om zo
ten onrechte van een verzuim te worden beticht.
De boosdoener evenwel -ja, ja, als je even naar je eigen vrouw wilt
zwaaien -ontliep de zware straf van ontslagen te worden. Onder de
indruk van de ziekte en het kuren was ik over het algemeen niet. Mijn
ouders zaten er meer mee.
Over het ziekteverloop en de behandeling werden we op de zaal snel
wijzer. Op zondag namelijk had's morgens de ene helft van de zusters
dienst en ' s middags de andere helft. Dit in verband met gelegenheid tot

kerkgang.

De halve ploeg zusters kon niet overal tegelijk zijn. Een paar man
sprong dan hun bed uit. In de onderzoekkamer lagen de ziekenrappor-
ten op het bureau. Eén persoon ging de onderzoekkamer in, schreef de
bloedspiegel-cijfers van de zaal genoten op, één man stond op de uitkijk
voor de deur en één man stond in de bocht van de gang op de uitkijk.
De bloedcijfers waren heel belangrijk in het ziekteverloop. Eenmaal per
maand werd je bloed onderzocht op bezinking en dat werd genoteerd.
De schrijver van de bloedcijfers was niet kinderachtig en noemde alle
genoteerde cijfers, bijv. Jan 60-80, Piet 80-120 (heel slecht), Kees 1-4

(goed).
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Ook werd wel een heel ziekenrapport meegenomen en op de w.c.
doorgelezen. Er werd je nooit iets verteld, maar op deze manier wisten
we toch veel over het verloop van de tbc goed of slecht.
Kwam er een nieuwe patiënt op zaal, dan had de arme kerel zeven
dokters. Kreeg de nieuwe bronchoscopie dan werd op een verwar-
mingsbuis gewezen en er bij gezegd: "Zo'n buis duwen ze je keel in om
de boel te bekijken". Bronchoscopie is visueel onderzoek van de lucht-
pijp en de grote bronchi luchtpijpvertakkingen met een buis met een

lampje.
In die tijd kwam het nieuwe geneesmiddel PAS = para-animo-
salicylzuur. Dat betekende voor mij per dag twintig tabletten zo groot
als een flinke pepermunt om te slikken. Vanwege de bijwerking op de
maagwand moest je er veel bij drinken. Daarvoor werd ook speciaal
bessensap gemaakt in de keuken. Akers vol heerlijke frisse bessensap.
Tot nu toe (1987) wordt er nog steeds bessensap gemaakt in de keuken
van Sonnevanck. De PAS-kuur, kosten f 300, werd niet vergoed door
het ziekenfonds; het suppletiefonds sprong bij.
De PAS-tabletten bleken een wondermiddel. Beter dan streptomycine,
dat kwalijke bijverschijnselen had.
Later slikte je in plaats van twintig grote tabletten, dertig kleinere
tabletten per dag. De bezoekuren waren op dinsdag en vrijdag. 's
Morgens en na de rusturen's middags. Op zondag was er geen bezoek.
Tenzij het bezoek één maand van te voren schriftelijk was aangevraagd
bij de directeur-geneesheer.

Het bezoek mocht nîet allerlei versnaperingen meenemen. Fruit mocht
wel maar geen pepermunt of chocolade. Er werd dan gezegd: "Je moet
je familie niet op kosten jagen ".
Meerdere malen zei dokter Zijlstra; " Jullie mogen niet zoveel eten. Jullie

lijken wel vette varkens".
Bij ons op zaal lag een vishandelaar en op een keer nam zijn vrouw voor
ieder van ons een grote gestoomde makreel mee. Om 17.00 uur na het
bezoek gauw een krant op bed en smullen van de makreel. Daar werd
wel een en ander op zeer heftige toon van gezegd. Maar de makreel was
schoon op.
Gewoonlijk kreeg je 's avonds vijf sneden brood met één plakje worst
of kaas en verder zoetigheid. Soms een halve haring en ' s zondags een

gekookt eitje. Er zat weinig variatie in het broodbeleg. Van de heer
Mons, die op het terrein woonde, kochten we weleens eieren. Maar hoe
moest je ze gekookt te krijgen? Dat ging dan als volgt; met twintig
eieren in een kom naar de badkamer. De waskom met eieren in het bad~
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zette~,.20 minuten kokend water erover laten stromen en gaar was
ons eItJe.
OL... een patiënt op zaal had een elektrisch scheerwaterbakje. Daarin
konden we één ei per keer koken. Dus water bij de hand, een ei in het
bakje, 4 minuten wachten, volgende ei. Dat duurde wel wat langer, maar
tijd was voor ons geen probleem. Mijn moeder nam weleens een pond
kaas mee. De leiding stelde dat niet zo op prijs en daarom stopte mijn
moeder die kaas snel in mijn kast zodat ik er stiekem wat van kon
nemen.
Over dat broodbeleg hebben we een klacht ingediend bij dokter
Bergsma. Er is toen navraag gedaan bij de andere patiënten wat zij ervan
vonden. Het bleek dat de dames geen klachten hadden over het brood-
beleg en één boterham met hartig beleg en de rest met zoetigheid wel
goed vonden. Toen is in overleg met mevrouw Versloot van de keuken
besloten dat de heren twee plakjes kaas of twee plakjes worst kregen en
de rest van het beleg was zoetigheid, zoals vruchtenhagel en chocola-

dehagelslag.
De patiënten, die zover waren genezen dat zij naar de eetzaal mochten
om de maaltijden te gebruiken, bleven voor het ontbijt op maandag-
morgen in hun paviljoen. De reden was dat er nogal eens gekrakeel
ontstond over het oude brood. De meesten aten liever vers brood, maar
het oude brood moest eerst op. Dat werd maandagmorgen verdeeld eniedere patiënt kreeg zodoende zijn aandeel. .

In de week kon je met een koptelefoon in bed naar de radio luisteren,
Hilversum I of Hilversum 11. Van 8.00 tot 20.30 uur. Daarna werd de
radio afgezet.
Zondags werd de kerkdienst, geleid door ds. Pel, uitgezonden van 9.30
uur tot 10.30/11.00 uur. Na de kerkdienst ging de radio uit en niet meer
aan.
De hoofdzuster van het hoofdgebouw regelde de uitzending. De cen-
trale schakelkast was in de eetzaal van de heren. Op een zondag heeft
een van de heren radio aangezet. Er was de voetbalwedstrijd Holland -

België, verslaggever Han Hollander. Het was opvallend stil in de zalen,
vooral op de mannenzalen. Iedereen lag muisstil in bed met de kopte-
lefoon op.
Helaas 5 minuten voor het einde van de wedstrijd kwam zuster
Hamstra erachter wat er aan de hand was en de radio ging zonder
pardon uit.
De beer was los. De volgende dag kwam dokter Bergsma in de eetzaal.
Daar zaten zo'n veertig mannen en één zuster, die de leiding had. Hij
zei: 11 Gistermiddag is de radio aangezet. Ik wil weten wie dit heeft~
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gedaan. Ik wacht op mijn kamer op de dader. Op dit momenigaat de
radio uit net zo lang tot ik weet wie het gedaan heeft". De dames
protesteerden. Zij wisten van niets. Bij de damesafdelingen ging de
radio dan ook weer aan.
De dader heeft zich niet gemeld en niemand van de heren, die wel wisten
wie de dader was, heeft dat gemeld.
Zoals gezegd; een overtreding werd streng gestraft. Je kon je koffers
pakken en verdwijnen en dat had ook nog financiële consequenties.
Zodoende hield iedereen eendrachtig zijn mond, ook al kregen we te
horen dat degene die de radio op zondag had aangezet, niet zou worden

weggestuurd.
Het heeft een week geduurd, toen mocht de radio weer aan. De dader
is niet bekend geworden. Over de radio-uitzendingen waren nogal wat
meningsverschillen: Hilversum I aan, of Hilversum II? Er is toen een
radiocommissie ingesteld bestaande uit alleen maar heren. De scheiding
tussen dames en heren was erg streng. En dan zomaar dames en heren
in één commissie. Dat kon niet.
Aan het eind van de kuur ging je om weer in het arbeidsritme te komen
naar 'Nieuwe Wegen'. In 1928 is tussen het tbc-fonds van het CNV en
de vereniging Sonnevanck een overeenkomst gesloten. Op 50/50 basis
besloten ze werkplaatsen te gaan bouwen, twaalf blokhutten waarin de
patiënten sliepen en het gebouw Nieuwe Wegen, met daarin een eetzaal
en sanitair voor de patiënten die aan de arbeidstherapie deelnamen
waren. Je moest je melden bij de heer T avenier en vertellen wat j e beroep
was en hoe lang je mocht werken. Hij verwees je dan naar de houtwerk-
plaats, de metaalwerkplaats of de tuinen. Ofschoon ik elektromonteur
was werd ik naar de houtwerkplaats van de heer Veldman verwezen.
Ik mocht beginnen met één uur werken en dat werd opgevoerd tot acht
uur, opdat ik bij ontslag uit het sanatorium in staat zou zijn een
volledige baan aan te nemen.

In de houtwerkplaats werd onder andere meubilair voor het sanatorium
gemaakt, zoals nachtkastjes en tafeltjes. Ook onderhoudswerkzaamhe-
den werden door patiënten verricht. Bij de arbeidstherapie werden in
mijn tijd ook 1500 schemerlampjes gemaakt voor de HEMA en een
vrachtwagen vol oplossingen uitgezocht voor de NCRV radio-actie
'Haak in'. De vervaardigde artikelen werden grondig ontsmet met lysol
of gingen door de ontsmettingsoven. Voor de werkzaamheden kreeg je
twee gulden per week.
Ooit kreeg ik een brief met de adressering: M. Veen, gesticht voor

teringlijders, Harderwijk.



Op 9 Augustus werd ik genezen verklaard en ontslagen. Ik kon weer
aan het werk bij het elektrotechnisch bedrijf waar ik voorheen ook in
dienst was. Het gebeurde niet altijd dat je weer bij je oude werkgever
terug kon komen. Velen waren bang voor tbc. Weer thuis in Ede liep
de buurvrouw met een grote boog om mij heen. Zodra ik de tuin in ging
liep zij naar binnen. Mijn collega's op het werk gingen gewoon met mij
om.
Na een week in Utrecht te hebben gewerkt, werd ik door mijn baas naar
Sonnevanck gestuurd om in paviljoen 11 de elektrische bedrading te
vernieuwen. Dat kwam goed uit. Tijdens het kuren had ik kennis
gekregen aan zuster Talstra. Toen ik nog patiënt was mocht dat beslist
niet in de openbaarheid komen. Bij ontdekking werden patiënt en
zuster ontslagen.
Maar nu hoefde het niet meer stiekem, alhoewel... Samen met mijn
meisje, een zuster, over het terrein wandelen was verboden. Op een keer
vroeg dokter Bergsma aan mij: "Heb jij verkering?" "Ja, met zuster
Talstra," antwoordde ik. Dokter Bergsma: "Watdoeje'savonds?" "Op
bezoek bij kennissen". was mijn antwoord. Hij zei me toen naar de
directrice, zuster Koster, te gaan en haar te vragen om een ruimte, waar
wij 's avonds konden zitten. Zuster Koster wees ons een kleine kamer
in het hoofdgebouw, waar wij 's avonds mochten zitten, zij het niet
iedere avond.

Bevloeiingsveld 

van Sanatorium Sonnevanck

.c .
"i~~

~~~~
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Later kreeg ik een vaste aanstelling bij Sonnevanck. Dat werd monde-
ling tussen de bedrijven door geregeld. Sonnevanck nam meer oud-
patiënten als werknemer in dienst."
Tot zover het verslag van de heer V een. De verblijfsduur en het kuur-programma 

wijzigden in de loop der jaren. Aanvankelijk was de gemid-
delde duur een half jaar en het rusten beperkt. Korte rustperiodenafgewisseld 

met wandelen, in de stoel zitten e.d. In de tijd van de heer
Veen was de verblijfsduur gemiddeld twee jaar en het rustprogramma
om te beginnen honderd procent.

De school
Onder de patiënten waren ook jonge kinderen. In 1933 werd bijvoor-
beeld een groep van twintig kinderen uit een school in het Friese dorp
opgenomen. Zij waren besmet door hun onderwijzer. In een bepaaldeperiode 

kwamen er tien kinderen uit Hoorn op Terschelling. Kinderen
ver van huis en kuur laten ondergaan die voor een belangrijk deelbestond 

uit rust was geen eenvoudige opgave. In 1934 is daarom een
speciaal kinderpaviljoen in gebruik genomen in de voormalige direc-teurswoning. 

Het onderwijs in Sonnevanck diende een dubbel doel: hetwas 
een zinvolle afleiding en het beperkte de leerachterstand. Juffrouw

Tromp was hierin pionier, later werd zij opgevolgd door juffrouwSchipperus, 
zelf oud-patiënte.

Chauffeur 

Kroon met de eerste auto.
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In 1953 komt er een erkende en dus door de overheid bekostigde school
met de heer Mourik als hoofd, tevens leraar voor het middelbaar
onderwijs. De leeftijd van de kinderen varieerde van 6 tot 20 jaar. In
1955 werd het Irene-paviljoen in gebruik genomen. In dit gebouw
waren ordentelijke klaslokalen opgenomen. Dat betekende het einde
van veel improviseren.
Op zijn hoogtepunt telde de school 70 leerlingen en vijf leerkrachten.
Vele patiënten hebben er met goed gevolg examen afgelegd.

Chauffeursdochter mevr. Buma
Ver van de bewoonde wereld vormde Sonnevanck lang een eigen
gemeenschap. Mevrouw Buma-Kroon, dochter van de koetsier, later
chauffeur, Kroon bracht er haar jonge jaren door. Zij vertelde daarover
aan enkele leden van de werkgroep het volgende verhaal:
"Mijn vader kwam in 1909, toen ik vijf jaar was, in dienst bij het
sanatorium. Hij vestigde zich met zijn gezin in een dienstwoning op het
terrein, vlakbij de stallen. Als koetsier had hij de zorg voor twee paarden
en drie rijtuigen; tWee voor personenvervoer en één kofferwagen.
Sonnevanck -en dus ook de woning van het gezin Kroon- was al
voorzien van elektriciteit, waterleiding en waterclosets. Een luxe voor
die tijd. Later kreeg het huis telefoon via de centrale in het hoofdge-
bouw.

Vader kreeg zijn opdrachten van de directrice. In de eerste plaats
verzorgde hij het vervoer van de leiding: bestuursleden, de directeur enI 
geneesheren. 's Morgens bracht hij de schoolkinderen naar Harderwijk.
Op de terugweg nam hij dan allerlei goederen mee waarvoor hij elke
dag van de directrice een lijstje mee kreeg. Geen levensmiddelen, die
brachten de leveranciers zelf. De schoolkinderen moesten overigens 's
middags de lange weg naar huis lopend afleggen. Als er geen koetsiers-
werk was verrichtte vader allerlei ander werk, zoals het verplaatsen van
bedden en dat soort dingen.
In 1921 schafte Sonnevanck de eerste auto aan: een Spijker, een zwarte
bus met een extra portier aan de achterzijde en met leer beklede banken
langs de zijkanten. Vader werd chauffeur. Het vak leerde hij van de
dealer die de eerste auto leverde. Later kwamen er een Buick en een
Horch. Dat was een prachtige wagen, een koninklijke.
De auto' s werden ook gebruikt voor de kerkgang: naar de gereformeer-
de kerk, die toen nog aan het begin van de Smeepoortstraat stond.
De Sonnevanckers vormden een aparte gemeenschap die onderling veel
regelden. Artsen traden op als huisarts voor de gezinnen. Dokter
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Blanken en de directrice assisteerden bij bevallingen. Ik herinner mij
goed de begrafenis van het drie-jarig dochtertje van een van de perso-
neelsleden op de eigen begraafplaats van het sanatorium. Je leefde erg
met elkaar mee.
Als vader op het orgel speelde en de ramen openstonden, zongen de
zusters dikwijls mee. Ook de patiënten luisterden er graag naar.
Bij zijn 25 jarig jubileum kreeg mijn vader een zilveren horloge met
ketting. De crisistijd van de jaren '30 sloeg ook op Sonnevanck toe.
Door noodzakelijke personeelsinkrimping kreeg vader ontslag. Mijn
ouders moesten toen ook het vertrouwde Sonnevanck-terrein verlaten.
Vader had het geluk elders werk te vinden."

I

Het meiske Makaske, portiers dochter
Ook mevrouw Schipper- Makaske bracht vele jaren op Sonnevanck
door. Haar vader was portier. Zij vertelde de werkgroep het volgende
verhaal:
"Mijn vader werd in 1918 op Sonnevanck aangenomen als 'manusje van
alles'. In 1920 kreeg hij een vaste aanstelling als portier. Zijn plaats was
in het hoofdgebouw. Het was vooral druk op bezoekdagen, dinsdag en
vrijdags. Uit het hele land kwamen
mensen hun zieke verwanten opzoe-
ken. Hele bussen vol, onder andere
uit Rotterdam, Amsterdam en Zee-
land.
Makaske droeg een gestreept rood-
wit uniformjasje. Hij verwees en be-
geleidde de bezoekers naar de patiën-
ten. Hij was tevens huisknecht en
verrichtte allerlei werkzaamheden,
zoals ontsmetten van beddegoed van
ontslagen patiënten en het verzorgenvan 

de cavia's die als proefdieren
dienden.
Ook het rondbrengen van het etenbehoorde 

tot zijn taak. Dan liep hij
met een juk over het terrein, waaraan I
melkbussen hingen. Later gebruikte
hij daarvoor een zogenoemde spijs-kar.

Portier 

Makaske.
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Hij was ook belast met het hijsen en strijken van de vlag. Dat gebeurde
op Koninginnedag en andere nationale feestdagen. Dat was zijn werk
en van niemand anders. Hij was er principieel en nauwgezet in. Waar
hij ook was, op visite of anderszins, een half uur voor zonsondergang
was hij steevast op Sonnevanck terug om de vlag te strijken. Toen hij
werd gepensioneerd gewaagde drBergsma van het feit dat hij Makaske
nooit kwaad had gezien, behalve één keer toen de heer T avenier het
bestaan had de vlag in te halen.
Bij zijn 40-jarig jubileum kreeg mijn vader een koninklijke onderschei-
ding en toen hij in 1961 afscheid nam een klokje, een soort pendule.
Als kind speelde ik op Sonnevanck met mijn vriendinnetjes, allemaal
kinderen van het personeel. Anderen kwamen niet in deze besloten
gemeenschap. Er bestond een duidelijk onderscheid tussen de perso-
neelsleden al naar gelang men hoger of lager geplaatst was. Er waren
rangen en standen. Die scheiding werd doorgetrokken tot in het privé-
leven. Dat gold evenwel niet voor de jonge kinderen. Zo speelde ik
bijvoorbeeld ook met de kinderen van dokter Schoep, de geneesheer-
directeur, en nog wel op hun kinderkamer.
Toen kwam mijn lagere schooltijd in Harderwijk. Alle schoolkinderen
van het personeel werden door de heer Kroon met de Sonnevanckbus
dagelijks naar school gebracht en weer opgehaald.
Na de huishoudschool ben ik als tweede meisje in dienst getreden in
het gezin van dokter. Bergsma, die intussen dokter Schoep als genees-
heer-directeur was opgevolgd. In de oorlog werd mijn moeder ziek en
ben ik door vader naar huis gehaald. Vervolgens heb ik een tijdje op

f? Sonneheerdt in Ermelo gewerkt, maar al spoedig trad ik in dienst van, het sanatorium. Ik ging bij de huishoudelijke dienst en bleef daar tot

aan mijn huwelijk in 1944. Daarna hebben wij nog tot 1950 ingewoond
bij mijn ouders, totdat wij een huis kregen toegewezen in de stad.
De sfeer op Sonnevanck was altijd heel gezellig, voorzover ik mij
herinner. Ook toen ik wat ouder werd -ik heb er 29 j aar gewoond-bleef
ik dat vinden.
Zeker, er heerste toen een streng regime -als je als jong meisje maar een
bloemetje op het terrein plukte werd je onmiddellijk op de vingers
getikt -, maar niemand ondervond dat als hinderlijk of zelfs maar
bezwaarlijk. Hoewel Sonnevanck een puur gereformeerde instelling
was en zeker in de vooroorlogse jaren het personeel in hoofdzaak op
die godsdienst werd geselecteerd, werd mijn vader wel aangenomen,
hoewel hij Nederlands Hervormd was. Een ander was van de Gerefor-
meerde Gemeente. In de praktijk van het dagelijkse leven zijn die

.godsdienstige verschillen bij mijn weten nimmer een punt geweest.
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, s Zondags, als de mensen met de bus ter kerke gingen werd iedereen

netjes bij zijn eigen kerk afgezet. Natuurlijk was er wel eens wat. Waar
niet? Neen, geen kwaad woord over Sonnevanck.

Een hoogtepunt was altijd als het zusterkoor met Kerstfeest mooie
liederen zong. Als dan de velden en bomen bedekt waren met sneeuw
en de ramen van alle paviljoens en huizen geopend waren om te
luisteren naar die fraaie, gedragen zang dan liepen de koude rillingen
over je rug, en echt niet van de kou. 11

In oorlogstijd
11 In de oorlog herbergde het sanatorium een gemêleerd gezelschap.

N aast patiënten en personeel waren er onderduikers. Onder het perso-
neel bevonden zich twee NSB-meisjes. Dat zij uit een NSB-gezin
kwamen bleek later pas maar toen konden zij in die oorlogsjaren niet
meer met goed fatsoen worden ontslagen. Dat zou te veel problemen
hebben gegeven. Na de oorlog zijn die meisjes wel opgepakt, zoals alle
NSB'ers. Zeker jegens onschuldige kinderen verdiende dat niet altijd
de schoonheidsprijs. Eén van hen is later met haar oppasser getrouwd.
In ons gezin was ook een Joodse vrouw met haar kind ondergebracht.
Zij kregen de plaatselijk zeer bekende naam van Panhuis. Het meisje is
door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Op een kar
stonden een paar melkbussen met kokend water. Spelend trok zij één
van die bussen om en kreeg ze de volle inhoud over zich heen. Met
derde graads brandwonden werd zij opgenomen in Salem, waar zij aan
haar verwondingen bezweek. Later is haar moeder elders bij een boer
ondergebracht. Mijn verloofde -nu mijn man- moest in zijn woonplaats
Amsterdam onderduiken om aan de Arbeitseinsatz te ontkomen. Mijn
vader was bereid hem als onderduiker in huis te nemen. De leiding van
het sanatorium wist ervan en maakte geen bezwaar. Integendeel, zij
herbergde meer mensen die zich voor de Duitsers schuil moesten
houden. 11
De heer Schipper: 11 Ik wist dat ik niet de enige was die een schuilplaats

op Sonnevanck had gevonden. Toch kende ik bijna niemand van de
andéren. Dat vond men veiliger. Voor mij gold bovendien dat ik
onafgebroken nachtdiensten vervulde. Overdag sliep ik dus, waardoor
ik weinig mensen ontmoette. Mijn nachtdienst bestond uit het waken
tegen gevaarlijke gebeurtenissen. Vliegtuigen in nood wierpen nog al
eens hun extra brandstof tanks of hun bommenlast af. Ook kwamen er
neergeschoten vliegtuigen in het bos terecht. Daardoor zou makkelijk
brand kunnen ontstaan en vielen andere calamiteiten te vrezen. Ik
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werkte wel maar was niet in dienst van Sonnevanck. Op 10 Maart 1943
hielden de Duitsers een razzia op Sonnevanck. Ik weet niet of zij getipt

;0 waren dat er onderduikers waren of dat zij op zoek waren naar de
1. bemanning van een vliegtuig dat in het Beekhuizer zand was. De razzia,
t door veel militairen efficiënt uitgevoerd, maakte letterlijk en figuurlijk
1, een overweldigende indruk en gaf uiteraard grote consternatie onder
\ personeel en patiënten. Toch wisten de meeste onderduikers de dans te

[ ontspringen, onder andere door manipulaties met koortsthermometers
l en temperatuurlijsten. Zelf ben ik ervandoor gegaan, wat mij met valse

papieren- ik heette daarop Van Dam met moeite lukte. Ik ging naar
Putten."
Mevrouw Schipper: "De razzia heeft van 08.00 tot 11.00 uur geduurd.
Ik maakte nogal wat mee. Een man van het kantoor was gepakt en stond
met het gezicht tegen een muur. Hij is meegenomen. Men eiste toegang
tot een kamer waar een overledene was opgebaard, om zich van zijn
dood te vergewissen. Arie Veltman liep zonder reden hard weg. Er werd
op hem geschoten. Dat was een verschrikkelijke ervaring. De kogel
drong binnen bij het bovenste knoopje van zijn overall en verliet hem
door de rug, na een long doorboord te hebben. Gelukkig heeft hij het

overleefd.

De verpleegsters
Voor 1919 was de werkdag lang: 14 uur. Daarna duurde de dag 10 uur.
Dat leidde tot een flinke personeelsuitbreiding en verhoging van de
exploitatielasten. In 1948 ging de 48 urige werkweek in. In 1911 startte
een interne verpleegstersopleiding van twee jaar, na een proeftijd van 6
maanden. In 1924 werd een praktisch jaar in een algemeen ziekenhuis
aan de opleiding toegevoegd ter verkrijging van het diploma A. Dit
ziekenhuisjaar was nodig omdat het sanatorium slechts één ziekte

kende.
De eerste indruk die leerling-verpleegsters in Sonnevanck kregen, was
dikwijls: zorgen voor hygiëne, soppen, dweilen, eten en drinken bren-
gen en politieagent spelen. Dit laatste omdat patiënten nogal eens de
hand wilden lichten met de strenge kuur. Na enige tijd merkten zij
echter dat mentale ondersteuning van de patiënten een noodzakelijke! 

t .en dankbare taak is. Een luisterend oor is van groot belang voor mensen,I 
~ die in een langdurig isole~ent verkeren. ..

De meeste zusters waren mtern en woonden op de bovenverdlepmg1 
van de vrouwenpaviljoens. In het hoofdgebouw hadden zij een eetzaal

en een recreatie ruimte. Na 1945 werden ook zusters in de Zweedse
barakken gehuisvest. Zo kwam er ruimte vrij in de paviljoens voor de
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tot Christelijk hulpbetoon aan
Sanatorium "Sonnevanck" te Harderwijk.

t.b.c.lijders

SALARISREGELING VOOR HET PERSONEEL. GELDENDE VAN AF JANUARI 1921.

BetrekkIng Emolum.:nten

f6000.

1000.-1
1000.-1

10.-1
1000'-

11200.-
2100.-

F8000.
5500'-

11000.-

p~r dali
1000.
1500.

2100.

i tw~~jaarlljksch~
5 ~~n ..

f 500.-
300.-

100.-

-

3 tweejaarlijksche

Geneesheer-directeur
2e Geneesheer
Je "

Tijdelijk geneesheer.
Geestelijk Vrrzorger
Adjunct-directrice
Administrateur

960.-
660.
110.

5 éénjnarlljksche
1 ..
2 ..

50.-
50.-
50.-

710.-'
160.-
310.-
210.-

500.-
350.-
JOO.-
150.-
350.-
JOO.-!
250.-

I350..
275.-i
250.-
250.-
225.-
200.-
30.-
23.-
21.-1
21.-
13.-1

50.-
25.-
25.-
50.-
25.-
25.-
25.-
25.-
25.-
25.-
25.-
'25.-
25.-

Hoofdverpleegster
C edlpl. verpleegster.
~llng ..
Aspirant ..

Hoofd v. d. huishouding.
le hulp I. d. ..
2e ..
Hoofd linnenkamer.
le hulp ..

2c.. ..'"
Je.. le'Keukenmeld

2e ..
Je ..
Kamermeisjes.
P"vlljoen-werkmeJsjes .
Hoofdgebouw. werk meisjes
Machln'"'t
Koetsier.
Tilinrnan ..
Stoker ..
Portier ..

vrije woning. vuur en licht

oenoemd voor I Jaar
vriJe kost en Inwoning
is een bijbetrekking
vrije kost en Inwoning

..woning. vuur en licht
Dovendien f 100 p. jaar v. d. cursus
vrije kost en Inwoning

ó maanden proeftijd
vrije kost en Inwoning

'..

..".. ..
" "

vrije woning. vuur en licht
" vnj. wonl"ll. vuur. licht. vroont.n .n..

vrije woning. vuur en licht
" kost.

Pensloenpremlën:
Door hct Sanatorium w:>rdt voor het personeel dat niet valt onder de Invaliditeitswet jaarlljksch gestort de

volgende persloenverzekeringspremie:
a. Voor het mannelijk personeel:1:: 5 "I" , van het bedrag dat Dan wedde In contanten In het vorige volle
b, vrouwelijk 10 ..; jnar Is genoten. ('
Vacantlën: /
LeerllnIJ-verpleegsters en hulpen huishouding en linnenkanIer I i dagen. Vacantie toelage r 2.- per dag.
Andere verpleegsters en hoofden 2\.. ,
Dienstboden 7.. ..r 1.50.. ..
Mnnnelijk personeel 6.. De Penningmeester

..April 1921. J. DE LANGE.
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toeloop van patiënten. De hoofd- en eerste verpleegsters hadden ieder
een twee of drie kamerappartement in de barakken. In 1965 werd het
zusterhuis geopend. De zusters eetzaal lag vanaf 1956 in de Spinde, op
de hoek van de Leuvenumseweg en de oprijlaan. De hierbij afgedrukte

l salarisregeling uit 1921 geeft een indruk van de salarishierarchie in die
f tijd. Voor zover niet anders vermeld zijn het jaarsalarissen.
, Vrijwel vanaf het begin kende Sonnevanck een pensioenvoorziening,

die later nog verbeterde. Het betalen van 10 procent pensioenpremie
was voor velen echter een hard gelag.
Een flink aantal verpleegsters -en ook artsen- raakte besmet met tbc en
moest zelf kuren. Enkelen stierven aan de ziekte.
In 1957werd een portierster langs het fietspad Sonnevanck-Harderwijk

: vermoord aangetroffen. Dat was een hele schok en zorgde voor veel
angst bij die dames die elke dag over deze weg moesten.
Uit 1962 zijn gedetailleerde gegevens bekend over de personeelsbezet-
ting en de dagindeling van het personeel.
Aan het hoofd van elk paviljoen stond een hoofdzuster (verpleegkun-
dige A met kraamaantekening), bijgestaan door een eerste verpleegster
(diploma A) of een leerling met' diploma Sonnevanck'. In elk paviljoen
zijn, afhankelijk van de grootte 8 tot 16 leerlingen werkzaam en 1 of 2

werkmeisjes.
De dagzusters begonnen om 06.30 uur met het wassen van patiënten,
die dat niet zelf mochten, en het opmaken van de bedden. Om 08.00
uur was het ontbijt; om 08.30 verscheen de afdelingsarts. Om 10.00 en
15.00 uur begon de bezoektijd. De dagdienst eindigde om 22.00 uur.

l De nachtdienst duurde van 22.00 uur tot 06.30 uur.

} Bestuurlijk wel en wee
:' De belangrijkste bestuurstaken liggen gedurende de hele periode op het

terrein van financiën -het verwerven van gelden, het goedkeuren van
(' begrotingen- en van de infrastructuur: het verwerven van grond en heti

goedkeuren van bouwplannen. Het bestuur bestaat aanvankelijk uit
" acht, later uit achttien personen. Eerst zijn het voornamelijk inwoners

van wat nu de Randstad heet, later komen er meer Veluwenaren,
~ waaronder Harderwijkers, in het bestuur.
~ De inkomsten van de vereniging waren van heel diverse aard. De
I, verpleeggelden bedroegen aanvankelijk f 2,- per dag, in 1947 nog
': f 4,50, in 1962 al f 17,50 per dag. Voor degenen die dat niet konden
~ betalen was er het suppletiefonds, dat tot 50 procent bijsprong. Het

fonds werd gevoed door giften, legaten, subsidies en niet in de laatste
plaats door de zogenoemde zustercomite's, die in de plaatselijke kerken

,
,
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geld voor het suppletiefonds en linnengoed inzamelden. Verder waren
er de Emmabloemcollecte, de Sonnevanckbusjes en niet te vergeten de
contributies van de leden.
Diaconieën, gemeentelijke overheden en provinciale besturen droegen
vaak b{j, al was dat soms voor tijdelijk. De rijksoverheid gaf af en toe
subsidie. Ook de Raden van Arbeid droegen het een en ander bij.
In 1936 werd het 'Verbond Vrienden van Sonnevanck' opgericht. De
leden daarvan zegden toe de suppletiefonds-acties te ondersteunen en
een Sonnevanckbusjes in huis te nemen.
Het is niet overdreven om te zeggen dat het sanatorium breed werd

gedragen.
Het waren wel conjunctuur-gevoelige inkomsten, die bestuur en direc-
tie weinig zekerheid boden. De bouw van de eerste gebouwen geschied-
de met geleend geld. Dat gold overigens ook voor veel latere gebouwen.
Door zuinig beheer kon veel worden afgelost om de rentelast t~ beper-
ken en was het mogelijk de ontwikkelingen in de medische apparatuur
zo goed te volgen dat Sonnevanck een zeer goede naam heeft gehad.
Vanzelfsprekend was hiervoor een goede samenwerking met de directie
vereist. Deze had op de eerste plaats de dagelijkse leiding. Zij moest
binnen de exploitatie-begroting blijven en tijdig de eisen op tafel leggen
voor medisch noodzakelijke aanschaffingen. De meeste aandacht van
de directie ging natuurlijk naar de medische aspecten van het sanatori-
um, de patiëntenzorg en het personeel. De directie en de medische staf
waren voortdurend bezig met de verbetering van diagnose- en behan-
delmogelijkheden. Met regelmaat kocht het sanatorium verbeterde
röntgenapparatuur aan, waarvoor vaak verbouwingen en aanpassingen
van het elektriciteitsnet nodig waren. Hoewel in 1910 al een operatie-
kamer in het bouwplan was opgenomen, duurde het tot 1950 voor er
operaties konden worden uitgevoerd. Voordien gebeurde dit in Salem.
Sonnevanck volgde niet alleen de medische ontwikkelingen, maar droe-
gen daaraan ook bij. Drie artsen van Sonnevanck promoveerden op
onderzoek op het terrein van tbc: dr J. van der Lee, dr J.P. Muntingh
en de directeur dr D. Bergsrna. In 1947 werd een afdeling been- en
gewrichts-tbc opgericht, onder leiding van dokter Zijlstra.

Achterban
Soms werd de exploitatie bemoeilijkt door onderbezetting van het
aantal bedden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er zo'n dieptepunt
door de slechte economische toestand. Het financiële gat kon worden
gedicht door zieke geïnterneerde Belgen op te nemen en capaciteit aan
het Rode Kruis af te staan.
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Begraafplaats op Sonnevanck

Opening van het Nederlands Hervormde sanatorium Zonnegloren in
Hilversum veroorzaakte eind jaren '20 onderbezetting. Die duurde tot
1933. En dat in een tijd die toch al zo slecht was. Ook tijdens de Tweede
Wereldoorlog was er een inzinking, die na de oorlog werd gevolgd door
een geweldige toename van het aantal patiënten. In 1955 begon de steeds
snellere afname die in 1973 tot sluiting van het sanatorium leidde.
Voor het voortbestaan van de instelling was het contact met de achter-
ban van groot belang. Een van de middelen om dat contact te versterken
was de Sonnevanckdagdie in 1933 voor het eerst werd gehouden. Deze
dag was bedoeld voor oud -patiënten en oud -personeelsleden. Voor hen
en ook voor andere belangstellenden verscheen ook het blad 'Contact'.
Deze oudgedienden waren evenzovele promotors van Sonnevanck in
hun eigen omgeving. En dat was nodig want het sanatorium was in hoge
mate afhankelijk van contributie en giften tot in de eindfase van zijn
bestaan de mantel van de verzorgingsstaat beschutting gaat bieden. Het
suppletiefonds kan dan zelfs geld besteden aan de tbc-bestrijding in de
derde wereld.
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Crisis
Elke organisatie raakt wel eens in een crisis door zakelijke geschillen en
verstoorde menselijke verhoudingen. Uitgerekend, en wellicht niet
toevallig, ontstonden er in Sonnevanck problemen in het begin van de
jaren dertig, temidden van een wereldwijde economische crisis. Ver-
schillen van inzicht binnen het bestuur en klachten uit het bestuur en
sanatorium resulteerden in 1933 in de instelling van een commissie van
onderzoek. Er waren ook meningsverschillen tussen het bestuur en de
toenmalige directeur, dr G.K. Schoep. Nagenoeg gelijktijdig met het
aantreden van de heer Schoep werd het bestuurslid H. Cozijnsen belast
met de zakelijke leiding van het sanatorium. Deze benoeming hield
verband met de slechte economische toestand. Onoverbrugbare tegen-
stellingen over het zakelijk en financieel beleid nopen dr Schoep uitein-
delijk per 1 Januari 1933 ontslag te nemen.
De commissie van onderzoek deed in haar verslag een aantal voorstellen
op financieel gebied, zoals reserveringen voor onderhoud, verbetering
van de administratie. Klachten over bevoorrechting bij leveranties
bleken echter ongegrond. Kennelijk heeft dit rapport de lucht opge-
klaard. De zakelijke leiding werd weer aan de directie toevertrouwd. In
1936 kwam het nog eenmaal tot een incident: een herhaling van een
voorval in 1931. Toen bewerkstelligden een paar bestuursleden dat
enkele kandidaat-bestuursleden, die het bestuur voordroeg, niet door
de ledenvergadering werden gekozen. Om zeker te zijn van voldoende
stemmen voor hun tegenkandidaten namen ze -op kosten van de
vereniging- een bus vol plaatselijke leden mee.
Eenzelfde machtsgreep vond in 1936 plaats. Een bus vol Harderwijkse
leden, opgetrommeld door bestuursleden uit de stad, trachtte de leden-
vergadering te overstemmen. Ditmaal werd deze onsportieve beïnvloe-
ding in een extra ledenvergadering echter te niet gedaan. Twee Harder-
wijkse bestuursleden keerden niet in het bestuur terug.
De pers deed van de moeilijkhedèn in de periode 1931-1936 breed
verslag. Het deed Sonnevanck geen goed, al bleven zeer velen de
vereniging trouw.

Reprofoto's: J. van Heyst
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Lijst van leidinggevende functionarissen 1908-1973

Voorzitter van het bestuur:
Prof P. Biesterveld 1905-1908

" Ds J.C. Sikkel 1908-1920
\
{ Ds T. Ferwerda 1920-1934

Ds C.J. Sikkel 1934-1964
Ds J.G. Marseille 1964-1973

Geneesheer-directeur:
J. Hekman 1908-1912
H. Blanken Johszn 1912-1929
G.K. Schoep 1929-1932
J.P. Muntingh 1933 (waarnemend)
Dr D. Bergsma 1934-1966
J. Zijlstra 1964-1969
G.M.A. van Donselaar 1969-1973

Directrice:
G.S. Beckers 1908-1910
A.M. Jostmeijer 1911-1931
C.P. Kortebos 1931-1932
N.F. Davids 1932-1946
G. Koster 1946-1958
J. van Halm 1958-1973

Administrateur:
t' H. Tromp 1910-1931

P.J. Schuijl 1931-1932

A. Jostmeijer 1932-1933
f B.J. van Maare 1933-1962
r T .A. Karsemeijer 1962-1973! 

(m.i.v. 1969 economisch directeur)

t Opvallend zijn de personeelswisselingen in de periode van del 
bestuurlijke crisis 1931-1933.ll

~
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Hoe de trein naar
Harderwijk kwam

door E.]. Feenstra

Op 27 september 1825 reed in Engeland de eerste trein ter wereld,
tussen Stockton en Darlington. In Nederland duurde het tot 20 sep-
tember 1839 eer een trein van Amsterdam naar Haarlem ging. Dat
gebeurde dankzij particulier initiatief, nadat een plan van Staatswege
een spoorlijn aan te leggen was mislukt; Pas acht jaar later was deze
spoorlijn -toen van de Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij
(HIJSM) -doorgetrokken tot Rotterdam.
Onder druk van en met persoonlijke financiering door koning Willem
I ontstond de Nederlandsche Rhijn Spoorwegmaatschappij (NRS), die
in 1843 de spoorlijn tussen Amsterdam en Utrecht in gebruik nam. In
1856 werd deze lijn doorgetrokken naar Arnhem en Emmerik. Een en
ander in verband met goederentransport met het achterland Duitsland.
Omstreeks 1860 werd Nederland 'wakker': men begon het nut in te
zien van een op het buitenland gericht goederen- en personenvervoer
per trein. De Wet van 18 augustus 1860 plaveide de weg voor aanleg
van een groot aantal spoorlijnen, nu ook door de Staat. Maar tevens
veroorzaakte de wet een gescheiden ontwikkeling van de spoorwegen
door grote en kleine maatschappijen, die tot een moordende concur-
rentie leidde. Het gebrek aan samenwerking zorgde voor een zeer
onsamenhangend spoorwegnet. In 1890 werd de Nederlandsche Rhijn
Spoorwegmaatschappij opgeheven en haar hoofdlijnen overgenomen
door de inmiddels opgerichte Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen (SS) en de Hollandsche ijzeren Spoorwegmaatschappij.
Deze maatschappijen kwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog tot een
belangengemeenschap. Bij de Wet van 26 mei 1937 werden beide
geliquideerd; de exploitatie kwam in handen van de NV Nederlandse
Spoorwegen (NS), die weliswaar nauwe banden onderhoudt met het
Rijk, maar toch een autonoom, commercieel bedrijf werd.
Al in 1856 kwamen W.C. Brade en C. van der EIst, beide wonend in
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Brussel, H.A.]. baron van Lockhorst (uit Rotterdam) en Auguste
Blondot (uit Parijs) overeen eén concessie aan te vragen om een spoor-
lijn aan te leggen van Utrecht naar Zwolle, teneinde in de toekomst
aansluiting te krijgen met het Noordduitse spoorwegnet.
Toen telde Nederland nog slechts vier spoorlijnen: Amsterdam-
Rotterdam (van de HijSM), Amsterdam-Emmerik en Utrecht-
Rotterdam (NRS) en Maastricht-Aken.
Op 14 februari 1859 werd de concessie onder voorwaarden toegekend
aan de genoemde laatste drie heren (Brade had inmiddels 'afgehaakt').
29 februari 1860 werd in Amsterdam de NV Ned. Centraal Spoorweg-
maatschappij (NCS) opgericht, die de concessie overnam. Nog in
hetzelfde jaar werden door de Raad van administratie van de NCS
concessies aangevraagd om spoorlijnen in Oost- en Noord-Nederland
te mogen aanleggen, onder meer van de haven van Kampen via Zwolle
naar de Rijn. De 'N oorderspoorlijn' wilde de Staat echter zelf aanleggen
en laten exploiteren door de Maatschappij tot Exploitatie van Staats-

spoorwegen (SS).
De NCS kreeg wel toestemming, tegelijkertijd met de lijn Utrecht-
Zwolle, de verbinding Zwolle-Kampen aan te leggen. Volgens de
concessie-aanvrage zou het personentarief voor de eerste klasse zes cent
per Nederlandse mijl bedragen en zou elke reiziger 25 pond bagage
kosteloos mogen meenemen. Dat tarief liep niet in de pas met dat op
andere lijnen. De moest daar vijf cent per mijl van maken; als compen-
satie werd niet meer gesproken over gratis bagage.

Aanleg van de lijn Utrecht-Zwolle
Op 14 december 1859 sloten de oorspronkelijke concessionarissen nog
een aannemers contract met Delettrez Père et Cie te Parijs. Dit huis zou
de tekeningen en plannen maken, de spoorweg opleveren (daarbij was
inbegrepen de aankoop en onteigening van de benodigde terreinen). Ze
tekende ook voor het bouwen alle kunstwerken, zoals bruggen, dui-
kers, viaducten, overwegen en stations, de aanschaf van machinerieën
en gereedschappen en rollend materieel, waaronder personenwagons
voor drie klassen, bagage- en goederenwagons en achttien locomotie-
ven, die besteld werden in Glasgow bij de firma Neilsen en tot 1916
geel geschilderd werden, daarna donkerbruin. Met het hele contract
was acht miljoen gulden gemoeid. De spoorbaan en kunstwerken
zouden de breedte voor een dubbel-spoor krijgen, maar voorlopig
alleen als enkel-spoor worden aangelegd.
Op 14 januari 1860 leverden de aannemers de uitgewerkte plannen in
bij de Regering. Ze werden echter wegens onvolledigheid en onnauw-
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keurigheid op 2 juli 1861 door het Ministerie teruggestuurd. De Raad
van Administratie van de NCS besloot tegen een forse schadevergoe-
ding het contract te verbreken en in november 1862 in zee te gaan met
een andere aannemer, de Société Vitale, Picard, Charles et Cie te Parijs.
Deze firma legde in die tijd grote spoorlijnen aan in Frankrijk, Spanje
en Italië.
Nadat de Minister aparte bepalingen had getroffen voor het traject over
militaire gronden (zoals Fort Blauwkapel bij Utrecht en de Grebbeli-
nie ) werden de benodigde gronden aangekocht. Daarbij bleken over het
algemeen weinig problemen te overwinnen. Slechts in drie gevallen
moest voor de onteigening het gerecht erbij gehaald worden. In de
meeste gevallen wijzigd~ de aannemers de oorspronkelijke plannen als
ze botsten op onwillige grondbezitters. Het leverde een groot aantal
bochten op in de lijn Utrecht-Zwolle. "Hieruit blijkt", schreef
mr. D.A.E. Immink referendaris van de NCS in 1913, "hoe onverant-
woordelijk het was om een contract te sluiten waarbij de aannemers
werden vrij gelaten om over de richting te beslissen".
In 1868 verscheen een schotschrift over mr. Peter Cornelis -baron
Nahuys op 's Heerenloo. Hij had in 1863 toch "zoveel belangstelling
in de Over- Veluwe getoond" door f 20.000 te vragen voor grond voor
de spoorlijn, die nog geen f 3200 waard was. In de omgeving van
Harderwijk werd een groot deel van de grond tenslotte gratis beschik-
baar gesteld. Het station kwam echter een kilometer buiten de stad te
liggen, omdat vooral de boeren geen station op de Voorste Weide
wilden.
In het totaal sloot de firma 450 koopcontracten af voor ruim f 579.000.
Ze kreeg daarvoor 210 ha grond. De aannemers maakten daarmee een
flinke winst: voor de aankoop van grond was ruim f 1,4 miljoen
uitgetrokken, inclusief de schadeloosstellingen voor overwegen en af-

sluitingen.

Stations
Behalve spoorwegwachters-woningen en wachthuisjes bij overwegen
stonden acht stations gepland: Utrecht, Soest, Amersfoort, Nijkerk,
Harderwijk, Elburg, Zwolle en Kampen. Later kwamen daar nog bij:
De Bildt, Putten, Hulshorst, Nunspeet en Hattem.
In De Bildt, sinds 1918 Bilthoven, stelde jhr Van den Bosch, die daar
woonde op J agtlust, gratis grond ter beschikking, op voorwaarde dat
de trein in beide richtingen eenmaal 's morgens en eenmaal 's avonds
zou stoppen.
Iets dergelijks gebeurde in Hulshorst. Heribert Willem Aleid baron
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Sandberg van Essenburgen mr Hendrik Frans van Meurs, burgemees-
tervan Harderwijk, die op Huize Hulshorstwoonde, stonden eveneens
gratis grond af mits ten eeuwige dagen een trein zou stoppen op een
nabij Hulshorst te bouwen station. In de overdrachtsakte (Overschrij-
vingsregister deel 436 nr 14 te Arnhem) staat: "De Raad van Admini-
stratie van de NCS verbindt zich om bij de op te richten halteplaats van
de spoorweg Utrecht naar Zwolle nabij Hulshorst de op en afgaande
treinen elke eenmaal des ochtends en des avonds te doen ophouden én
de halt te laten bedienen zolang de gezegde spoorweg bestaat en
gebruikt wordt onverschillig aan welke maatschappij of zedelijk li-
chaam die spoorweg later moge overgaan Getekend 10 mei 1862"
(Geregistreerd te Harderwijk 20 oktober 1863 deel 21 folio 111 recto
vak 7; verschuldigde kosten: f. 1,105). Toch is in 1987 de 'halte Huls-
horst' terwille van het nieuwe station Amersfoort-Schothorst opgehe-
ven.
Beide heren lieten een privé-weg naar het station aanleggen: de Essen-
burger grindweg en het Van Meurswegje, gemaakt van handgevormde
baksteentjes vijftig meter west van het Zilverbeekje. In mei 1863 was
het stationnetje in Hulshorst gereed.
In Harderwijk was toen nog slechts een hulpstation ingericht in een
bestaand oud stenen gebouw. Met de bouw van het station moest nog
worden begonnen, al was de fundering al uitgegraven en lagen de stenen
al klaar.
In 1875 werd te Harderwijk op aandrang van het Rijk een locomotief-
depot gevestigd, waar een reserve locomotief ter beschikking stond. Bij
het depot hoorde ook een opzichter- en machinistenwoning, een ko-
lenpark, takkenbossenloods, waterkolom en draaischijf. (In 1887 wer-
den de loc-depots Kampen en Harderwijk samengevoegd tot een nieuw
depot met zes locomotieven te Zwolle. Kampen behield een' overnach-
tingsdepot' voor de loc van de laatste trein, die de volgende dag met de
eerste trein weer naar Zwolle vertrok).
Station 'Elburg/Ede' werd later 'Elburg/Oldebroek' genoemd en in
1914 'Legerplaats Oldebroek'; nu "t Harde'.
In 'Soest', sinds 1898 'Soestduinen', schonk de gemeente gratis 11 ha
zand en het recht gedurende vijf jaar zand af te graven van de 'Soester-
berg', mits er een station kwam.
Station 'Hattem', in 1913 'Hattemerbroek' genoemd, werd later opge-

heven.) 
Ook de gemeente Oldebroek subsidieerde de aanleg, mits er twee haltes

in de gemeente zouden komen: een in buurschap Wezep en de tweede
boven het dorp. De laatste werd in 1869 door het Rijk opgeheven.
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Station Hulshorst
Het station Hulshorst werd vermoedelijk gebouwd door Nicolaas
J. Kamperdijk in de zogenaamde 'eclectische stijl' (:t1845-1873),
waaronder ook de 'Waterstaatstijl' is te rangschikken. In de stijl
wordt herinnerd aan vorige klassicistische perioden in de strakke
symmetrische massawerking. Versiering en detaillering zijn ten dele
ontleend aan alle mogelijke oudere stijlperiodes en ten dele vrij
gevonden, waarbij alles is gecombineerd tot één geheel. De muur is
meestal eigen schepping en van buiten wit gepleisterd. Het station
heeft geblokte hoeklisenen (uit het muurvlak springende pijlers van
metselwerk) en vensteromlijstingen.
Sinds 1974 staat het gebouwtje op de Monumentenlijst. Het kreeg
ook bekendheid door een gedicht van Gerrit Achterberg (1905-
1962). Ter nagedachtenis aan de dichter werd op 20 mei 1980 door
zijn weduwe mevr. Cathrien Achterberg-van Baak een gedenkplaat
onthuld. Het initiatief daartoe kwam van de Christelijke Lerarenop-
leiding te Zwolle. Op de metalen plaat achter glas staat één van zijn
gedichten. (Aanvankelijk stond er een fout in het geciteerde gedicht.
De zin 'als een oeroude legende' stond twee plaatsen te laag. Dat is
later hersteld.)
Boven het station woonde vroeger een spoorwegwerker, veelal de
ploegbaas. Voor de stationschef werd tussen het stationsgebouwen
de overgang west daarvan een riant huis gebouwd.
Sinds in 1977 het baanvak is geautomatiseerd en onder meer de
bediening van de spoorwegovergang door de Centrale Verkeers
Leiding vanuit Zwolle wordt geregeld, was de werkploeg van drie
man (overwegwachter-telegrafist of arbeider-telegrafist) niet meer
nodig. De functie van stationschef was in 1936 reeds opgeheven na
het vertrek van de laatste chef H. Beltman (naar Holten). Ook
treinkaartjes werden sinds 21 april 1977 niet meer aan het loket
verkocht; die moesten de reizigers in de trein aanschaffen.
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Ermelo kreeg aanvankelijk geen station. Mathilde Jacques Chevallier,
die van zijn vader het landgoed Veldwijk erfde en dat in 1884 verkocht
aan een Psychiatrisch Ziekenhuis dat op het landgoed gevestigd werd,
pleitte daar later alsnog voor. Er kon toen een station komen mits er
een bedrag van f 10.000 op tafel kwam en de garantie dat de halte
voldoende zou opleveren. In november 1881 stelde de gemeenteraad
van Ermelo zich achter dit plan. De gemeente verklaarde zich bereid
twee duizend gulden te betalen (Chevallier de rest) en een weg naar de
halte aan te leggen, de latere Stationsstraat. Op 1 juni 1882 werd de halte
Ermelo- Veldwijk geopend.

Eindstations
Overeenkomstig de concessievoorwaarden moest de NCS te Utrecht,
resp. Zwolle, afspraken maken met de spoorwegondernemingen aldaar
over de aansluiting op de andere spoorlijnen.
In Utrecht verliepen de onderhandelingen snel en gunstig. De NCS
kreeg het recht mede gebruik te maken van het NRS-station. De NRS
zou de kosten dragen voor vergroting en verbetering van haar station;
de NCS zou bijdragen in de kosten van exploitatie van het station.
In Zwolle verliepen de onderhandelingen moeizaam met de Staat, die
juist in Het Wezenland bezig was met het bouwen van een station voor
haar Maatschappij tot Exploitatie van Staats spoorwegen. Dit station
zou 1 oktober 1866 in gebruik genomen worden, met de opening van
de lijn Deventer-Zwolle. De bijdrage die deze maatschappij vroeg in de
oprichtingskosten voor medegebruik van dit station was de NCS veel
te hoog. De NCS overwoog haar voorlopige oplossing definitief te
maken. Dit houten hulpstation, west van het te bouwen station, was
bereikbaar vanaf de Veerallee over een houten vlotbrug over de
Willemsvaart. Toen dit water in 1871 werd verbreed, verscheen hier een
ophaalbrug. Te voet moesten de reizigers van het ene naar het andere
station. Hoewel al in 1865 overeenstemming was bereikt om beide
stations door een spoorlijn met elkaar te verbinden, was dit in 1867 nog
niet gerealiseerd. In de lange uitlooplijn van de NCS werd uiteindelijk
een wissel aangebracht, die aansloot op een zijlijn naar het station SS.
De lange uitlooplijn na het hulp station van de NCS was nodig om de
trein op het traject naar Kampen te rangeren. Pas 15 mei 1873 werden
de partijen het eens over een gezamenlijk gebruik van het station van
de SS; een jaar later ook voor veevervoer.
Ook met de gemeente Kampen ondervond de NCS moeilijkheden. De
gemeente wilde, tegen de afspraken in, te elfder ure liever het station
hebben op de rechter oever van de ijssel vlak bij de brug en tegenover
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de stad. Dat veroorzaakte veel vertraging, omdat daarvoor weer alle-
maal nieuwe gronden moesten worden aangekocht. Ook moest er
beneden de brug een laad- en losplaats voor schepen gemaakt worden
om te kunnen verladen en een steiger voor de havendienst.

Aanleg van de spoorbaan
De kruin van de 'aardebaan' moest 4,5 m breed zijn, breed genoeg om
er later een dubbelspoor op te leggen. (Dit gebeurde tussen Utrecht en
Amersfoort in 1892; tussen Harderwijk en Oldebroek in september
1903 en op het gedeelte tot aan de IJsselbrug in 1907). Bovenop de
aardebaan kwam een halve meter zand, waarop de dwarsleggers en rails
kwamen. In het traj~ct kwamen naast vele kleine kunstwerken vier
grote bruggen: die over de Vecht (een draaibrug, waarover op 8 juli 1863
de eerste trein reed), over de Eem en de Grebbe bij Amersfoort (waar
zogenaamde 'rolbruggen' werden gelegd) en de ijssel even boven
Katersveer. Voor de laatste brug' stelde' de minister van Binnenlandse
Zaken de eerste steen in de oostelijkste pijler op 7 oktober 1862. De
brug rustte op tien pijlers en had in het midden een draaibaar gedeelte.
De 'hardstenen' (graniet) voor de buitenbekleding van de gemetselde
pijlers kwamen uit steengroeven aan de Ourthe bij Luik; het ijzerwerk
voor de bovenbouw werd in Lille gemaakt. Het metselwerk was aan
een Hollandse aannemer, Murman uit Geldermalsen, toevertrouwd.
De brug was circa 473 meter lang.
De aanleg van het traject Utrecht-Zwolle was in drie secties verdeeld,
elk ressorterend onder een eigen ingenieur. Er waren ook drie depots
met bouwmaterialen (te Utrecht, Nijkerk en bij de ijssel). Voor het
werk waren diverse speciale werklieden nodig, die ervaring in dit soort
werk hadden; ze stonden 'onder bevel' van Vlaamse chefs die in België
al meer spoorlijnen hadden aangelegd. De buitenste secties hadden een
locomotief en laad wagens ter beschikking. Maar ingenieur Lamotte, die
belast was met de werkzaamheden in de middelste sectie tussen Nijkerk
en Hulshorst, moest alles met paarden uit Nijkerk laten aanvoeren.
Toch slaagde hij erin tegelijk gereed te zijn met zijn collega in de derde
sectie: de aansluiting van het spoor te Hulshorst vond plaats op 6 mei
1863. Daarmee was de lijn klaar vanaf Hattem tot de Amsterdamse
Straatweg te Utrecht (de aansluiting met de NRS te Utrecht was nog
niet gereed).
Twee dagen later inspecteerde de hoofd-ingenieur van de Waterstraat
in het achtste district (Utrecht) met een locomotief en een wagon het
traject en keurde het goed.
Op de heide en op plaatsen waar de gegraven bermsloten niet breed
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genoeg waren of geen water bevatten werd de spoorlijn gemarkeerd
met palen met ijzerdraad ertussen. Daarna werden mijl- en hellingpalen
langs de lijn geplaatst.

Ingebruikname van de spoorlijn
De datum van 14 juli 1863 waarop volgens het contract alles gereed had
moeten zijn, haalde de firma Vitale niet. Het werd 20 augustus, dat het
gehele traject voor het publiek werd opengesteld. Van Hattem( erbroek)
werden passagiers en goederen per omnibus naar Zwolle vervoerd. Bij
de openstelling waren er diverse feestelijkheden; in Amersfoort waren( 
er volksspelen en werden concerten gegeven. De dag werd besloten metl 
een bal en een groots vuurwerk.i 
Enkele dagen na de beproeving van de IJsselbrug werd 6 juni 1864 het1 
baanvak Hattem-Zwolle in gebruik genomen. Het traject Zwolle-
Kampen werd echter pas 10 mei 1865 voor het publiek geopend. Door
vele tegenslagen lag men hier ver op het schema achter. Toen op 6 juni
1864 de lijn Utrecht-Zwolle werd geopend, moest hier nog begonnen
worden. Oorzaak was het besluit van juli 1863 om de plaats van het
station in juli 1863 te wijzigen en de drie gerechtelijke onteigeningen in
Zwollerkerspel en een overstroming van de Mastenbroekerpolder in de
winter van 1863/4.
De reis Utrecht-Zwolle duurde drie uur. Een enkele reis -retourtjes
kende men toen nog niet -kostte f. 4,85.l 
Tussen Nunspeet (station), Doornspijk, Elburg, Oldebroek, Wezep,

r Hattem (station) en later Zwolle legde de Nederlandsche Buurtspoor-
~ weg Maatschappij in 1908 een stoomtramverbinding aan, die door de
) NCS werd geëxploiteerd. (De burgemeesters van Doornspijk, Elburg, 

en Oldebroek hadden daarvoor in 1899 al de eerste plannen laten
) maken.) Een plan uit 1903 om een paardentram (1 juli 1904 gewijzigd

) in stoomtram) te laten lopen van Harderwijk via Hierden naar

Nunspeet werd terzijde gelegd: de NCS dorst het niet aan.
In 1858 heeft er ook nog een plan bestaan om een spoorlijn aan te leggen
tussen Harderwijk en Deventer. Daarvoor moest echter eerst de haven
beter bevaarbaar worden gemaakt.
Per 1 januari 1934 werd de lijn Utrecht-Zwolle-Kampen door de Staat
genaast; op 1 januari 1938 ging het eigendomsrecht van de Staat over
op de NV. Nederlandse Spoorwegen.

Literatuur
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Spectaculaire ontsnapping

I door A. van Eede en H.Schiffmacher

Rein Mooy is een geboren Harderwijker. Zijn naam is echter vooral
bekend geworden door zijn activiteiten in de oorlog. Met name de
spectaculaire ontsnapping van deze verzetsman trok de aandacht. Een
oorlogsheld wil hij echter niet genoemd worden.
Verhalen over bloedsporen en bloedhonden, zoals die later in de krant
hebben gestaan, vindt hij weinig overeenkomen met de werkelijkheid.
Om zijn eigen visie op te tekenen op zijn arrestatie op 13 januari 1945
en de daarbij opgelopen verwondingen hadden wij een gesprek met
hem.
In zijn boekje 'Harderwijk in oorlogstijd' beschreef B.A. van Kuik hoe
Mooy, gezocht door de Duitsers, op 19 juli 1944 onopgemerkt voor het
publiek 's morgens om acht uur voor de ambtenaar van de Burgelijke
Stand Th.. Smit in het huwelijk trad. Reinier ]acob Mooy en Sophia
Charlotte Vroege werden in de archiefkamer in de echt verbonden met
als medevertegenwoordiger de bevolkingsambtenaar W. v. Dam (later
gefusilleerd) en de getuigen]. Migchelsen van het Gewestelijk Arbeids-
bureau en]. Migchelsen, houthandelaar uit Hulshorst. Om niet opge-
merkt te worden, waren zij ieder door een andere deur het stadhuis

binnengekomen.
Inmiddels woont Mooyin Canada, maar hij komt nog regelmatig in
Hulshorst. In de zomer van 1994 spraken we hem daar in zijn zomer-

huisje.

Rien Mooywerd geboren in 1918 in het Piusziekenhuis aan de Brug-
gestraat. Zijn vader had drukkerij Mooy, maar zelf heeft hij hiermee
nooit bemoeienis gehad. De oudste zoon van Schilder heeft het bedrijf
later overgenomen. De drukkerij stond in de Vijhestraat.
Toen de oorlog begon, zat hij in Zeist in militaire dienst bij de verbin-
dingen maar heeft zelf in de mei-dagen geen oorlogsacties meegemaakt.
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Daarna, toen het leger ontbonden werd, kreeg hij een baan bij de
distributiedienst in Harderwijk.
Zijn verzetsactiviteiten begonnen eigenlijk toen er jongens opgeroepenl 
werden om werkzaamheden in Duitsland te verrichten. Er waren er die

.onderdoken. Zij zaten dus zonder bonkaarten waarmee je schaarse
artikelen en vooral levensmiddelen kon krijgen. Af en toe regelde hij
wel illegaal bonkaarten, maar dat gebeurde nog niet georganiseerd.

Onderduiken
Op een bepaald moment moest Mooy onderduiken. Bij familie in
Nijverdal ontmoette hij toen iemand die vermoedelijk bij de organisatie
Vrij Nederland zat. Een gedeelte daarvan scheidde zich af. Dat werd
'Trouw'. Dat was juist in de tijd dat hij contact met de mensen die
daarvan deel uitmaakten.
Mooy: "Als jongeman was je vooral geïnteresseerd in avontuur.l 
Vaderslandsliefde kwam mogelijk pas later." Hij nodigde een van deze( 
mensen uit om te blijven slapen, als hij ooit in Harderwijk kwam. HijI 
had niet voorzien dat hij een week later al op de stond zou staan. Vanaf; 
die tijd kwamen regelmatig mensen van 'Trouw' bij hem thuis. Twee
van zijn jongere broers moesten onderduiken en kwamen ook bij deze
organisatie. Ze waren weinig thuis, want in de Prins Mauritslaan, waar
zijn moeder woonden, viel je te gauw op. Zijn beide broers zijn later
ook gefusilleerd.
Rein Mooy kwam terecht bij de verzetsgroep in Hulshorst. Hij zat
ondergedoken bij T eunis Schuurkamp, die in Hierden op de Duinen
woonde. Hij kende hem nog van een landbouwcursus die ze samen
hadden gevolgd. Rein Mooy besloot onder te duiken toen de Duitsers
een keer op onderzoek bij zijn moeder waren geweest.
Op 13 januari 1945 was er een inval bij Schuurkamp. Vermoedelijk
hadden de Duitsers een tip gekregen van iemand uit de verzetsgroep
die bang geworden was. Mooy sliep in de bedstee in de kamer. Het was
winter, er lag sneeuwen het vroor. Hij hoorde krakende voetstappen
in de sneeuw, een geluid dat later nog lang in zijn oren klonk.
Mooy: "Het was spertijd en als je voetstappen hoorde, wist je dat er iets
fout zat."
Mooy vluchtte uit de bedstee naar een gangetje waarin een kelderluik
zat en ging de kelder in. Een donkere kelder zonder elekt~iciteit. Zijn
kleren lagen in de bedstee, waar hij samen met een jongen zou over-
nachten.
De Duitsers gebruikten zaklantaarns maar ontdekten het luik gelukkig
niet. Later, bij ondervragingen na de oorlog, hoorde hij dat er nog één~
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Op eigen houtje was gaan zoeken. Ook deze poging was tot mislukken
gedoemd. Een derde was echter nog niet tevreden en ging opnieuw op
onderzoek uit. Deze ontdekte alsnog het kelderluik. Mevrouw Schuur-
kamp moest het open doen. Mooy probeerde het nog vast te houden,
om de indruk te wekken dat het klemde. Dit lukte helaas niet. Hij moest
eruit komen en werd meegenomen naar buiten.
Vluchten was verder onmogelijk omdat het hele huis omsingeld was.
"Wier haben ihm gefunden" hoorde hij triomfantelijk. Toch probeerde
hij nog de Duitser een klap te geven. De man viel op de grond en Mooy
trachtte het huis in te vluchten. Hij liep snel de stoep op, maar de soldaat
was even snel opgestaan. Bij de deuropening werd hij getroffen door
een paar kogels.
Het was over en uit. De gewonde werd naar Westerholt gebracht. Dit
deed in de oorlog dienst als krankenrevier, een soort militair hospitaal.

Nachtelijke vlucht
Mooy: "Vanaf de tijd dat de illegaliteit een deel van mijn leven werd,
had ik mij altijd ingeprent: "Geen paniek en proberen te ontsnappen."
Een kogel in je been en in je heup is hiervoor niet de juiste conditie.
Staan kon hij niet meer. In Westerholt kreeg hij van een Oostenrijkse
soldaat een spuitje toegediend. Mooy: "Heel raar, maar ik dacht toen:
"Ik ben niet bang voor de dood". Hij werd boven op een zaal met een
handboei aan het bed geketend.
Een dokter co~stateerde dat hij veel bloed had verloren. Hij verwachtte
dat de patiënt het wel niet zou halen. Daardoor verslapte de aandacht
wat voor hem en de volgende morgen, zondags, kwam de Grüne
Feldpolizei zijn handboei afdoen. Op de zaal lagen nog meer patiënten,
mogelijk soldaten.
Toen de boei af was, kwam bij Mooy de gedachte aan ontsnappen weer
boven. Hij had weinig te verliezen. Hij probeerde de schijn op te
houden van een ernstig zieke en het eten van de Duitsers was daarom
aan hem niet besteed. Die nacht, zondagnacht, zou het moment moeten
worden om te ontsnappen. Alleen gekleed in een pyjamajasje zonder
broek, schoenen en sokken ~achtte hij op zijn kans.
Een Duitse soldaat die op de zaal de wacht hield vroeg hij om even naar
het toilet te mogen. "Maar het is zo koud op de gang, kan ik niet wat
kleren krijgen?," vroeg hij. "Oh", kreeg hij ten antwoord, "Meer wil
schoenen en broek hebben en dan zeggen vaarwel".
Zo gebeurde het inderdaad ook, want hij kreeg een broek en sokken en
toen op weg naar de gang. Daar zat een jonge Duitser te schrijven, een
brief of zo. Het was 1 0 uur. Hij ging weer terug naar bed en wachtte



}

\
i Historisch Jaarboek Harderwijk 1995 43

tot de Duitser ging slapen. Om 1 uur was het zover en luisterend naar
zijn ademhaling kwam hij tot de conclusie dat het kon en waagde het

erop.
J, Hij ging uit bed, nam sokken en broek mee en voetje voor voetje
~ schuifelde hij op weg naar de gang. Daar trok hij met veel pijn en moeite
( broek en sokken aan, trok een meegenomen deken om zich heen en liep
{ naar de trap. Dat was het ergste, want het ding kraakte enorm. In de hal

gekomen probeerde hij voorzichtig een aantal deuren. Twee waren er
op slot, de derde ging open. Die kwam uit in de serre aan de kant van
de Smeepoortstraat.
Op straat ging hij gelijk rechtsaf. Het was stil op straat. Het was spertijd
en zijn opvallende kleding was geen voordeel. Alleen Duitsers en

." Harderwijker politieagenten waren om die tijd te verwachten. Hij
? slaagde erin om in de Doelenstraat te komen. Daar woonde een familie,
~ waarvan hij met de zoon bevriend was. Het was te gevaarlijk om daarÎ; 

te blijven, zo dicht bij Westerholt. Zijn deken liet hij daar achter en hij
l kreeg er een oud vest voor in de plaats. De vader van zijn vriend had

een slecht hart en dit nachtelijke bezoek bezorgde hem een hartaanval
dat gelukkig goed afliep.

Knerpende fietsbanden
Vanuit de Doelenstraat bereikte Mooy via het achterpad de Lutteke-
poortstraat. Slager Hoeve was zijn volgende hoop. In een steegje naast
zijn huis waren twee staldeuren. Net toen Mooy het steegje in ging,
hoorde hij fietsbanden knerpen. Hij kon net op tijd de staldeur in( 
glippen. Hij stond toen op het kleine plaatsje achter het huis van Hoeve.

r Hij gooide wat sneeuwen steentj es tegen het raam. Er kwam een reactie.
f Mevrouw Hoeve deed het raam open. Mooy kon naar binnen en
r vertellen wat er aan de hand was, want ook deze familie was geen( 

onbekende voor hem. Ook hier was het echter gevaarlijk. Hoeve was
r niet thuis omdat hij wel eens clandestien slachtte. Een paar pantoffels
( was zijn winst en hij ging weer verder. Mooy vindt achteraf dat hij!l
" ontzettend veel geluk heeft gehad met deze tocht en wat erop volgde.

..Met zijn kleding en manier van lopen moest hij wel argwaan wekken
~ als hij iemand zou tegenkomen. De Grote Poortstraat was zijn volgende
~ kans. Op zijn kloppen kreeg hij wel reactie, maar de vrouw schrok
I~ enorm want ze had iemand in huis. Ook hier kon hij dus niet terecht.
~ Hij was inmiddels bijna uitgeput en dacht aan opgeven. Hij overwoog" zich te melden bij het politiebureau in de Kuipwal. Misschien trof hij

nog een 'goeie' aan die dienst had. Maar eigenlijk was dat zonde van
alle moeite en geleden pijn. Hij zette door en kwam in de Kapelsteeg,
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waar een woest blaffende hond nog even voor verhoogde bloeddruk
zorgde voor zover dat nog mogelijk was.
De Scheepssingel was zijn volgende hoop. Ook daar woonde een
beken~e familie. Mooy: 11 Het is grappig zoals je j e later details herinnert

die nergens iets mee te maken hebben. Zo herinner ik mij nog dat er een
deur openging, toen ik aanbelde. Ik keek rechtstreeks in de slaapkamer
van de dochter die hevig met armen zwaaide om duidelijk te maken dat
de slaapkamerdeur openstond.
Ook op dit adres durfden ze het ook niet aan. Dat was de vierde
mislukking. Ten einde raad dacht hij aan het Piusziekenhuis in de
Bruggestraat. De achteruitgang was in de Rabbistraat. Hoe hij de weg
daarnaartoe heeft kunnen volbrengen, is hem nu niet meer duidelijk.
Het moet in een roes gebeurd zijn. Via de Vischmarkt kwam hij bij de
achteruitgang van het ziekenhuis. Maar die deur was op slot.

Chocolademelk
Met de moed der wanhoop gokte hij toen maar op de hoofdingang aan
de Bruggestraat, hoewel de kans op ontdekking erg groot was. Hij trok
aan de bel. De galm van deze bel, die doorklonk in de gang, is hem nog
lang bijgebleven. In de deur ging een luikje open en een nonnetje vroeg
wat hij wilde. Of hij moeder overste kon spreken en noemde zijn naam.
Met zuster Ligorio, de moeder overste, had hij al eerder contact gehad
in verband met distributiekaarten. Zij kende hem. Hij werd opgevan-
gen, gewassen en dronk een beker chocolademelk. Ook die chocolade-
melk proeft hij nog steeds. Alle verhalen die later de ronde zijn gaan
doen over bloedsporen en speurhonden en zusters die hem drie keer bij
huiszoekingen hebben moeten verbergen zijn echter allemaal flauwe-
kul, herhaalt hij nogmaals met klem.
De zusters hebben dokter Mijnen gewaarschuwd. Deze heeft hem
onderzocht en een beetje op gang geholpen. Hij kreeg het advies naar
bakker Poelgeest te gaan. Op klopsignalen zou hij daar wel worden
binnengelaten. Mooy: 11 Hoe de zusters het aangedurfd hebben is mij

eigenlijk niet duidelijk, want ze namen wel een risico met al die andere
onderduikers en joden die ze geregeld in huis hadden. 11

Strompelend is hij toen in de Hondegatstraat terecht gekomen waar
Poelgeest woonde. Hij werd binnengelaten en was even veilig. Toen ze
in Westerholt ontdekten dat de patiënt ontsnapt was, was de eerste
reactie van de Duitsers, dat een zwaargewonde wel naar Pius zou gaan.
Al heel vroeg stonden ze bij het ziekenhuis op de stoep, maar de moeder
overste wist van niets en een katholieke Duitse soldaat kon natuurlijk
niet aannemen dat een nonnetje de waarheid niet sprak. Maar toen was
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hij er ook nog niet. Daarna zijn ze nog een keer langs geweest, maar
hebben niets gevonden.
Later op die dag is hij met de dochter van Poel geest, Betsy Fijn van
Draat, op de fiets naar de Kampweg gegaan. Hier woonde mevrouw
Smink. Haar zoon was een van de eerste slachtoffers van de bezetting
in Harderwijk. Daar kon hij twee dagen blijven. Toen moest hij weer
verder. Hij kreeg een goed adres van de administrateur op Sonnevanck.
Daar kon hij langer blijven.

Duitsers in paniek
Toen hij weer wat beter kon fietsen ging Mooy naar Leuvenum gegaan.
Ene tante Jo was zijn nieuwe gastvrouw. Zij woonde in een dependance
van de Zwarte Boer. Daar is hij gebleven tot het einde van de oorlog.

t In het gastenverblijf van het hotel zat de Grüne Polizei.
Een voorval herir:nert hi! zich nog goed: .ze zaten ~amen in de keuken
toen er twee Duitsers bmnenkwamen dIe thee wIlden zetten en om

t kokend water vroegen. Een van de soldaten ging op de bank naast Mooy
zitten en opeen gegeven moment keek hij hem aan en vroeg wat hij hier
deed. De achterliggende gedachte zal wel geweest zijn dat zo'n jonge
vent in Duitsland thuis hoorde om te werken. "Ik ben een Amsterdam-
mer en heb difterie gehad. Ik ben hier nu aan 't herstellen". Dat was het
eerste wat Mooy inviel en het gevolg was dat de Duitsers heel snel de
keuken uitgingen en niet meer terug zijn geweest. Mooy: "Duitsers
waren panisch voor besmettelijke ziekten, wist ik." Hij kon er het einde
van de oorlog rustig verder afwachten.

Baby achter op de fiets
Mevrouw Mooy die bij het hele gesprek aanwezig was, had al die tijd
geluisterd. Toch leek het ons zinvol ook haar in dit gesprek te betrek-
ken. We waren benieuwd hoe zij die tijd ervaren heeft. Ze was tenslotte
pas getrouwd met een man die onderduiker is, dat moet ook van haar
het nodige gevraagd hebben. "Dat was niet zo belangrijk", is haar eerste
reactie, maar ze begint toch ook te vertellen.

t Zij hadden een onderkomen gevonden in het bakhuisje bij T eunis
..Schuurkamp. Toen haar man opgepakt werd, was ze hoog zwanger.

Zij verbleef toen in een noodziekenhuis aan de Eekschillerweg in
Nunspeet. Het was een geëvacueerd ziekenhuis dat daar zijn tenten had
opgeslagen in een voormalig gebouw van de Arbeidsdienst.

~j Zondags kwam haar vader en bleef twee uur b~j haa~ ..Rein had met haar! 
afgesproken geen bezoek te brengen als het met vellIg was. Haar vaderl' 
heeft er al die tijd niets van laten merken dat hij wist dat haar man al

I'i
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was opgepakt. Twee dagen later komt er een vrouw met het bericht dat
Mooy is opgepakt en inmiddels weer ontsnapt is. "V moet direct het
ziekenhuis verlaten", zei zij.. Het leek een val en zij vroeg eerst met de
dokter te mogen overleggen.
Die dokter was van alles op de hoogte en hij adviseerde haar toch ook
maar om te gaan. Met de fiets aan de hand ging zij toen samen met die
vreemde vrouw naar de huisarts. Met een bang hart vol wantrouwen.
Zij klopten aan bij dokter Van Loon. "Ik zie het nog voor me", zegt ze:
"Die klop op de deur. Als de deur open gaat, gooi ik mevrouw Van
Loon opzij en smijt de deur achter me dicht". De dokter vroeg wat er
aan de hand was en ze zei zij het niet vertrouwde met die vreemde
vrouw. Daar bleek echter hoe het in elkaar zat. De vreemde vrouw was
Betty Fijn van Draat, die ook haar man geholpen had. Ze was rustig
buiten blijven wachten tot alles was opgehelderd.
De baby kon echter elk moment geboren worden. Dat gebeurde kort
daarop op een adres in de Marktstraat, ook weer bij een bekende van
Poelgeest en zijn contacten. Daar is haar zoontje Herman geboren.
Opeens waren daar op 25 januari 1945 luiers en een kinderwagen. Zelf
had ze die allemaal in het bakhuisje bij Schuurkamp achter moeten
laten. Deze T eunis Schuur kamp was inmiddels zelf ook opgepakt, maar
heeft alles overleefd.
Een Nunspeetse groep heeft voor haar weer vervolgens een adres in
Elburg gevonden. Ze moest daarvoor van Nunspeet naar Elburg lopen
ondanks risico van beschietingen op deze weg. Ze zag daar ook veel
mensen voedsel kwamen zoeken in deze hongerwinter, vooral uit het
westen van het land.
In Elburg kon ze enkele weken terecht. Ze herinnert zich nog dat ze
daar een gemeenschappelijke waslijn gebruikte vlak bij wat vermoede-
lijk de bleek was. Toen ze daar echter een bekende gesignaleerde leek
het haar beter weer weg te gaan.
Met de baby en de luiers in een bierkistje achter op de fiets ging ze naar
Hierden. Het is haar achteraf een raadsel hoe de baby dat allemaal
overleefd heeft. In Hierden heeft ze bij Timmer overnacht. Toen deze
hoorde dat de vrouw van Mooy naar hem toekwam, heeft hij zijn
onderduikers snel elders onder dak gebracht.

Weegschalen
De volgende dag ging ze weer verder op de fiets door de weilanden naar
Harderwijk. Ze kwam bij mevrouw Smink op de Kampweg, die ook al
eerder Rein Mooy had opgevangen. Via via kon ze daar een bezoek aan
het consultatiebureau regelen. De wijkzuster kwam tot de conclusie dat
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de baby veel te zwaar was. Hij zou minder voeding moeten krijgen. De
weegschaal bleek echter niet te kloppen. Vanaf dat moment heeft
mevrouw Mooy geen enkel vertrouwen meer gehad in zusters.
Ze besloot een dokter uit Harderwijk te raadplegen. Dat was een
vrouwelijke dokter, van wie de man ook was doodgeschoten. Ze vroeg
hoe oud de baby was. Ze verstond: negen maanden. "Hier kan ik dan
niets meer aan doen" was toen haar reactie. Het kind zag er door de
vermindering van voeding en de ander ervaringen vermoedelijk niet uit
als Hollands welvaren. Toen zij echter begreep dat het niet om negen
maanden, maar om negen weken ging, zei ze onmiddellijk: "Oh, meteen
op volle melk".
De Duitsers begonnen zich in Harderwijk in te graven. Kort daarop
was de oorlog afgelopen. Toen kon zij zich bij haar man voegen. Die
kreeg toen voor het eerst zijn zoon te zien.
Na de oorlog kwam Rein Mooy bij de Politieke Opsporings Dienst,
P .O.D. Hij kreeg de taak om de Duitser die hem beschoten had, te
ondervragen. De man kwam doodsbleek binnen.
Wat was nu je eerste reactie, als je iemand tegenkomt die je dit heeft
aangedaan, vroegen wij ons af.
Mooy: "Wat voor kaliber kogel gebruikte je eigenlijk, want ze zitten
nog in mijn lichaam?
'7.65', antwoordde hij."l

iJ
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Een kolenbrander vertelt

door mevr. E. Hop-Hop

Hh.~ ~,I!!j.'! )CJ!î .:.IJ,
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"Lang geleden al kwamen reporters van diverse dag- en weekbladen
met een puffend oud Fordje door mulle zandwegen ver het bos in naar
een open plek. De fijne dennenharslucht van de houtskoolmeilers die
ze heel ver konden ruiken wees hun de weg. Met het notitieboekje in
de hand noteerden ze alles wat wij hun van de branderij vertelden. Het
was copy voor de courant of een weekblad van soms twee pagina's met
foto's van de branderij en de kolenbrandershut erbij. In de couranten
werd dat met graagte gelezen. Het boeide, het was weer eens wat
nieuws", vertelt dhr. Schuurkamp, een oud kolenbrander uit Hierden,
die zijn halve leven met houtskoolbranden te maken heeft gehad. "Ook
mijn vader, mijn broer Bheene,die zo goed dammen kon, en nog twee
zwagers en een oom waren vroeger houtskoolbranders. In het begin
werkten we voor eigen rekening, later voor Gerbrand Beekman uit
Uddel"
"Wanneer het in de courant gestaan had, kwamen wandelaars en fietsers
soms van heel ver om de kolenmeilers te zien roken. Dit alles is al vele
jaren geleden. Het was in 1929 toen er nog geen televisie was en er nog
maar weinig mensen een radio hadden. Ook daarom was de belangstel-
ling van het publiek zo groot. Ze waren lang niet van alles zo op de
hoogte als tegenwoordig.
Als wij' s morgens bij de meilers aan het werk waren, was er vaak dicht
bij ons op het heideveld een kletterend lawaai. Dat was bij Gortel in het
Kroondomein. Daar ging dan een koppel korhoenders op de wieken.
Voor een jager om van te watertanden. Dat was fijn wildbraad, dat op
de menukaart stond van gerenommeerde hotels.
Er is inmiddels veel verdwenen dat vroeger heel gewoon was. ik denk
bijvoorbeeld aan de mensen die in het bos cantarellen aan het zoeken
waren en dan in de namiddag met een grote emmer vol naar huis
kwamen.
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Wij deden ook onze spaarzame inkopen in een klein winkeltje. Een

verlangen naar die rustige tijd is er bij mij nog steeds, of het ooit nog
terug komt betwijfel ik."

Het opbouwen van een meiler
"Het is niet zo gemakkelijk het kolenbranden van vroeger weer tot
leven te brengen. Laat ik eerst vertellen hoe je een meiler opbouwde.
Stel je voor een cirkel met een doorsnede van acht meter. Het begon
met een vloerlaag van dun dennentophout dat we over de grond
uitspreidden. In het midden van de cirkel spaarden we een stookgat uit
van zo'n halve meter in doorsnee. Rondom deze schoorsteen stapelde
je het hout. De bedoeling was de cirkel vol te krijgen met naar boven
toe een schuin en rond verloop zodat het een beetje op een bijenkorf
leek. Daarom heen werden dan stokken geplaatst op 30 centimeter
afstand van de meiler met een tussenruimte van 20 centimeter.
De hoogte van het hele geval was vier meter. De inhoud 50 kubieke
meter, zo'n 90 stereo Dat was heel wat. De meiler werd afgedekt met
stevige zoden kraaiheide en daar omheen weer een goed aangetrapt
laagje zand.

~ Via de ladder die tegen de berg aangezet werd droegen wij armen vol
l kachelhout of stophout naar boven en gooiden de schoorsteen daarmee
(' vol. Tenslotte staken wij van boven de brand in de meiler en lieten hem
r een half uur goed branden. Vervolgens ging er een ijzeren plaatdeksel!

op en staken wij aan de onderkant met een prikstok wat luchtgaten door
het zandlaagje en afzetterstokken die door de poreuze vloerlaag uit-
kwamen in de schoorsteen. Zo lieten we de zaak smeulen. Tweemaal
per dag, 's morgens en 's avonds, vulden we de schoorsteen bij. Zo kon
je het hout dat daar omheen gestapeld was gortdroog krijgen. Daarmee

, heb je echter nog geen houtskool.
; Daarvoor moet je zo'n meiler drie weken dag en nacht laten branden.: 

Wij waren er dan constant bij. Om beurten hielden we 's nachts de, wacht. De meiler die eerst vier meter hoog was zakte op den duur al

smeulende tot zo'n anderhalve meter in.
De technische verklaring voor wat er gebeurt is als volgt: In de meiler
wordt het heet, maar het blijft toch een paar graden celcius beneden de
vuurhitte. Constante warmte heeft lucht of zuurstof nodig, maar die

\ moet ergens vandaan komen. Het lijkt op een onwaarheid maar toch is
( het zo. Het hout dat in de meiler is opgetast bestaat voor 70 procent uit
.( water en maar voor 30 procent uit koolstof of houtskool. Doordat er

maar een klein beetje lucht komt door de luchtgaatjes die wij er met
prikstok hebben ingestoken, wordt het vocht als het ware uit het hout
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gedreven. Door de constante warmte verdampt het. Wat er dan na drie
weken overblijft is de koolstof of houtskool. "Dit is droge distillatie"
zei de scheikundeleraar tegen zijn studenten toen zij het bij ons kwamen

bezichtigen.
Dat is de theorie. In de praktijk is het niet zo eenvoudig. Hoe droger
het hout is, deste gemakkelijker is het om er houtskool van te branden.
Als de meiler was doorgebrand werd er weer een verse laag zand
omheen gegooid en goed aangestampt. Na vier weken was hij genoeg
afgekoeld om met de kolengreep eerst het zand en de verkoolde plaggen
er af te scheppen. De houtskool deden we vervolgens in jutte zakken
en dan gingen we met paard en wagen naar Kopersmelterij in Vaassen
of naar Lijs in Kampen.

Jannus en Hamberus
Het kolenbranden, zoals wij dat deden, vond zijn oorsprong in Duits-
land, en wel in het Thüringerwoud. In mijn jongenstijd was er een oude
bosarbeider die dat aan ons heeft verteld. Volgens hem zijn de eerste
kolenbranders in Nederland gesignaleerd in Overijssel. Dat was in de
eerste helft van de vorige eeuw. Zij heetten Jannus en Hamberus en
kwamen oorspronkelijk uit het Thüringerwoud. Zij zijn op aandringen
van een adellijke landheer uit Overijssel naar Delden bij 't Goor geko-
men. Daar hebben ze jarenlang houtskool gebrand.
Ze hebben dat net zolang gedaan tot dat er geen afvalhout meer
beschikbaar was. Van zware rechte bomen brand je geen houtskool, die
gaan de zagerij in. Dat brengt meer op. De landheer uit Delden was
bevriend met baron van Sandberg tot Essenburg. Jannus en Hamberus
konden wel bij hem aan de slag in het Leuvenumse bos, daar was nog
houtafval genoeg. De baron was toen eigenaar van al die bossages daar.
Ze zijn toen daarheen verhuisd en hebben de kolenbrandershut weer in
elkaar gezet. Jaren hebben ze daar links en rechts het Leuvenumse bos
doorkruist en houtskool gebrand, op het laatst in het Koopmansbos
aan de Zwolseweg bij Leuvenurn.
Een goede speurder kan de plaatsen waar ze houtskool gebrand hebben
nog terugvinden. Onder een dun laagje mos vind je een grote cirkel fijn
houtskoolgruis. Daar zijn láter soms dikke bomen op gegroeid van wel
130 jaarringen.
Om een lang verhaal kort te maken vertel ik nog van Jannus en
Hamberus. De tijd gaat onverbiddelijk z'n eeuwenoude gang en heeft
invloed op mensen. Ze werden ouder en ouder. Met andere woorden:
ze werden oud. Mijn overgrootvader, Gerrit Schuurkamp, en Dirk
Dekker, bijgenaamd de oude Dirkman, die in het Leuvenumse bos
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\ werkten, hielpen de twee oude mannen geregeld. Ze brachten hen alle
l dagen warm eten en waren er ook bij als de vlam uit de meilers sloeg.
î Wat dan met plaggen en zand gedicht moest worden.
r Dat ging zo nog enige tijd door tot zich een incident voordeed. Ham-
~ berus bleef een keer met zijn broekspijp aan de sport van de ladder
\ haken toen hij 's morgens bezig was met z'n meilers. De twee mannen
\ hebben hem op een plank in de kooi geschoven van de hut die daar

dichtbij was.
Hij bleek een lichte beroerte te hebben en heeft daarna niet lang meer
geleefd. Ook Jannus kreeg gebreken, al heeft hij zijn werk nog enige
tijd volgehouden. Met andere woorden het einde van het tijdperk
Jannus en Hamberus was in het zicht. Waar precies het einde is geweest
van de twee Thüringers heeft de oude man ons niet verteld. Mijn
overgrootvader Gerrit Schuurkamp en de oude Dirkman hebben het
houtskoolbranden sindsdien voortgezet. Ze waren er al helpende van-
zelf in gegroeid.
De oude Dirkman is later met hout sprokkelen in het bos verongelukt.
Mijn overgrootvader is er toen alleen mee doorgegaan en er oud bij
geworden. Zodoende is het vak in onze familie gebleven. Jarenlang
stond er altijd nog de rkolenbrandershut van Jannus en Hamberus. Bij
regenachtig weer schuilde het werkvolk daarin.
Lang geleden woonde er op de duinen in Hierden een hups oud Besje,
Henne Dekker. Zij was een deern van de oude Dirkman. Het kolen-
branden zoals wij dat deden zie je nu niet meer. Het was handwerk, dat
is heden ten dage te duur. Behalve een oom van mij leeft er uit de
kolenbranderstijd ook niemand meer.

Toepasselijk zijn hier dan ook de woorden van de volksdichter T ollens,
die in de vorige eeuw bekendheid genoot, en een van zijn gedichten
eindigde met:
"Zoo ik er nog van vinden kon, 't zij een scherf maar of een steen, ik
zend er toch een handkus heen"

~
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Vogelen

door P. W.A.A. de Bakker en P. v. d. Zedde
Werkgroep Recente Historie

Ik ben Martinus Kappers en ben in 1913 in Harderwijk geboren op de
boerderij van mijn ouders. Deze boerderij was genaamd 'De Leerlooi-
erij' en stond op de plek waar nu de apotheek Greidanus is.
Van mijn vader en grootvader heb ik de liefde voor vogels geërfd. Nog
steeds... zoals ook nog een aantal Harderwijkers -heb ik een voliëre met
zangvogels achter het huis. Mijn grootvader was zelfs een beroepsvo-
gelaar, dat wil zeggen, dat een groot deel van zijn inkomsten bestond
uit het vangen en verkopen van zangvogels. Zo kan ik mij nog herinne-
ren, dat hij vroeg in de morgen, in de vogeltrektijd, met de kruiwagen
met kooitjes erop naar het Solse Gat in Drie liep om daar goudvinken
te vangen.
Vroeger lag Harderwijk heel gunstig om trekvogels te vangen: de
trekroute liep in het najaar vanuit het noorden langs de IJsselmeerkust
via Zwolle, Harderwijk, Nijkerk en dan in de richting van de Noord-
zeekust.
N a de inpoldering van de oude Zuiderzee loopt de trekroute via de meer
noordelijk gelegen kusten van de ijsselmeerpolders, waardoor Harder-
wijk buiten de normale vogeltrekroute is komen te vallen.
De vogels vlogen bij de trek met een snelheid van 40 tot 60 km per uur
over een afstand van zo'n 200 km per dag al naar gelang de weersge-
steldheid.In het algemeen was de voorjaarstrek zo omstreeks maart en
de najaarstrek in oktober.
Veel van de gevangen vogels werden in Amsterdam verkocht. In strenge
winters staken mijn ooms op de schaats het ijsselmeer over om in
Amsterdam vogels bij handelaren af te leveren. Deze vogels werden dan
op de rug vervoerd in een 'reurkap', een ronde mand of platte zeef met
een bodem van zachte stof en van boven een net. In het midden van dat
fijnmazige net zat een gat, waaraan een kous of stok zonder voet werd
vastgemaakt. Zo kon men de vogels één voor één met de hand uit de
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'reurkap' halen zonder de vogels te beschadigen. Veel gevangen vogels
werden uitgevoerd naar Engeland, Frankrijk en België voor consump-
tie.
Volgens de nieuwe Vogelwet 1936 moesten de vergunninghouders van
iedere aflevering van vogels aantekening houden in 'afleveringsregis-

t ters'. Ook waren ze verplicht bij het vangen in het veld voldoende voer
( en drinkwater voor de vogels bij zich te hebben.

Er waren diverse manieren om vogels te vangen; één ervan is door
middel van 'treknetten' die men liet dichtklappen door vanuit de schuil-
hut een stevige ruk aan het trektouw te geven zodat de beide netten
over elkaar heen dichtklapten. Deze netten waren 10 tot 12 m lang en
2 tot 3 m breed. De vanger sprak overigens niet van 'net' maar van
'want'. Het 'want' werd gebreid van 16 draads viskatoen was taanhou-
dend en bijzonder sterk; de vanger liep er immers vaak met zijn

\ klompen overheen als het net op de grond lag. De maaswijdte was
t ongeveer twee centimeter, wat men 'kop-open' noemde; dit hield in dat

als het net ?icht.geklapt was, de kopjes van de vogels door het net sta~en

zodat ze zIch met meer onder het net konden verplaatsen. Voor kleme
vogels waren er ook 'kop-dichte' netten met een maaswijdte van 1,6 cm.
De netten werden bediend vanuit een schuilhut die ongeveer 3 bij 2,5
m groot was of op een eenvoudiger wijze vanuit een plaats waar enig
struikgewas stond.
Om vinken of sijzen te vangen werd ook wel gebruik gemaakt van een
'druipnet'. Dit net lag in principe in noordwestelijke richting zodat men
vanuit de schuilhut niet tegen de zon in behoefde te kijken. Naast het
'druipnet' werd een dijk van ongevee.r een meter hoogte gelegd waarin
dode takken van circa 3 tot 7 m lengte werden gestoken. De netten lagen
dus onder de takken in de regendrup; vermoedelijk is hieraan de naam
'druipnet' ontleend.

Vangnetten
Om overvliegende vogels naar de netten te lokken, maakte men gebruik
van lokvogels, de zgn. 'roervogels'. Bij deze vogels werd een tuigje van
zeemleer om het lichaam gemaakt, waarbij de vleugels en poten werden
vrijgelaten. Het tuigje of 'haampje' moest precies passen en was voor-
zien van een ringetj e. Was hettuigj e te nauw dan werd de vogel verwond
en was het te groot dan ontsnapte de lokvogel. De vogel zat met het
ringetje via een dunne draad verbonden aan de 'roerlijn' die tussen de
open netten doorliep. Als de vanger vanuit de hut aan de lijn trok ging
de roervogel fladderen en lokte daardoor zijn soortgenoten naar de
netten.
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Ook werden wel opgezette vogels als lokkers gebruikt evenals zgn.
'wabbervogels'. Hierbij werd één der staartpennen dieper in het vlees
naar binnen gedrukt; deze staartpen groeide dan weer vast en daaraan
werd de lokvogels aan de lijn vastgemaakt. Bij de Vogelwet 1936 werd
deze barbaarse handelwijze verboden.

Lokvogels
Naast de hierboven omschreven lokvogels plaatste men rondom de
netten meestal nog een aantal kooitjes met zingende lokvogels. Om
deze vogels op tijd voor de vogelvangst inzetbaar te hebben zodat zij
tijdens de vogeltrek goed konden zingen, moest de vogel eerst een
uitgebreide behandeling ondergaan. In april of mei werden de te gebrui-
ken lokvogels in de 'muit' gedaan. Dit 'muiten' hield in dat de vogel een
bepaalde tijd regelmatig in het donker werd gezet om daardoor de
zangperiode te verschuiven tot het najaar wanneer het vangseizoen
begon. Bovendien werd door het 'muiten' in de 'muitkast' de rui
bespoedigd om de vogel in goede conditie te krij gen. Als de vogelvanger
een gezonde vogel had geselecteerd, plaatste hij deze in een ruime kooi,
de 'muitkast' waarna deze kooi periodiek werd afgedekt met een doek
of gordijn van ondoorzichtige stof. Van dag tot dag werd de kooi steeds
langer afgedekt, zodat de vogels na ongeveer veertien dagen de hele dag
in het donker waren. Omstreeks half september begon men de kooi
steeds minder lang af te dekken, zodat na twee weken de 'muitkast~
helemaal niet meer tegen het daglicht werd afgeschermd waarna de
vogels dan met de verschoven voorjaarszang begonnen. Ze waren dan
in de juiste conditie om als lokvogels op te treden.
Het kwam vroeger wel voor dat men van de veertig vogels die in de
'muitkast' werden gedaan, door de slechte verzorging en aandacht,
maar twintig goede lokvogels overhield.

Ook maakten vogelaars wel gebruik van 'blinde' vogels. Deze werden
dan eerder uit de 'muitkast' gehaald om ze blind te maken. De vogels
hadden dan geen afleiding waardoor ze beter zongen.
Tijdens het naderen van het oog werd door de vogel het knipvlies
dichtgeknepen en werd een hete breinaald op het gesloten knipvlies
gelegd en dichtgeschroeid. De oogleden groeiden daardoor aan elkaar
vast. De ogen zelf hadden hierdoor niets te lijden. Om de vogel het
kijkvermogen weer terug te geven werden de knipvliezen met ongezou-
ten boter ingesmeerd. Door dit enkele malen te herhalen gingen de ogen
na verloop van tijd weer open. Gelukkig werd ook deze verminking bij
de Vogelwet van 1936 verboden.
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Schets van een vage/baan

Een eenvoudige methode om vogels te vangen was die met behulp van
lijmstokjes. Dat dit thans ook nog wel heimelijk voorkomt bleek
onlangs toen het Harderwijker Kantongerecht een vrouw voor dit
vergrijp veroordeelde.
Voor een lijmstokje is nodig: lijm en heel dunne twijgjes van zo'n 25 cm
lengte. Voor de fabricage van de lijm haalden we bij de schilder lijnolie,
die we buiten op een vuurtje aan de kook brachten. Dit moest wel
buiten gebeuren want dit koken verspreidde een onbeschrijfelijke
stank; als men aan het ene eind van Harderwijk die lijm aan het koken
was, kon men dat aan de andere kant van de stad ruiken. Na twee à drie
uur koken moest met een houtje door de lijnolie worden geroerd totdat
ze draderig werd. Tenslotte werd er bruine teer aan toegevoegd en was
de lijm gebruiksklaar en -mits goed afgesloten-voor lange tijd houd-
baar.
Vooral sijsjes waren in de trektijd heel goed te vangen met behulp. va~
lijmstokjes. Een aantal elzetakken -liefst met zoveel mogelijk elzeprop-
pen eraan- werd tot een bos gebundeld (de zaadjes in de elzeproppen
zijn namelijk een lekkernij voor sijsjes).
In die bos werden dan in lijm gedoopte stokjes gestoken en vervolgens
werd het geheel buiten opgehangen. Meestal stopte men het lijmstokje
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eerst in een stukj e frambozehout (zacht binnenmerg), waarna het fram-
bozehout weer op een elzetakje in de bundel werd gestoken.
Ook gebruikten vogelaars wel een lange stok waaraan een lijmstokje
was bevestigd. De bedoeling was de vogel heel voorzichtig te naderen
met enigszins toegeknepen ogen (vogels zijn namelijk bang voor men-
senogen). Als hij er dan in slaagde de vogel met het lijmstokje aan te
raken bleef deze eraan kleven. Daarna moest hij de vogel voorzichtig
van het stokje halen. Hiervoor gebruikte hij droog wit zand waarmee
de lijm van de gevangen vogel werd verwijderd.

Vangdrift
N a invoering van de Vogelwet 1936 kregen nog maar enkele vogelvan-
gers een vergunning om (zang) vogels te vangen. Mijn vader kreeg eens
een vergunning om spreeuwen te vangen. De aardbeienkwekers hadden
vaak last van deze vogels omdat zij geen netten hadden om hun gewas
te beschermen. Wij gebruikten hierbij garnalendoppen die op het land
werden uitgestrooid. Na enkele dagen kwamen er dan maden uit waar
de spreeuwen dan weer op afkwamen. Op die manier konden we heel
wat spreeuwen vangen met behulp van onze netten. Tevens betekende
dat een welkome aanvulling op ons vleesrantsoen: spreeuwen zijn heel
smakelijk en die heb ik vroeger veel gegeten.
Zoals bij de vogels een trekdrift bestaat, hadden de vroegere vangers in
het voor- en najaar een 'vangdrift'. Het bracht plezier en spanning met
zich mee. Veel vertier was er toen niet en men had er veel voor over bij
allerlei weersgesteldheden. De vangst was soms zo gering dat hij in een
zakdoek geknoopt kon worden. Men zei dan: "De vogels vlogen je de
pet van de kop".
Sommige van de gevangen vogels waren 'bijterig'. Jonge onervaren
vangers hield men daarmee wel voor de gek. "Ruik eens, deze vogel
stinkt erg naar uien", vroegen ze zo'n jongen. Wilde hij dan ruiken dan
pikte de vogel hem in het puntj e van zijn neus tot vermaak van de andere

vangers.
In de 17e en 18e eeuw stond het vangen van vogels voor consumptie en
van zangvogels in hoog aanzien bij de meeste aanzienlijken. Scholen
gaven zelfs de oudere leerlingen in de herfst enkele dagen 'vang-
vakantie'.

.'
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Een schipbreuk in 1882

door Geerling Petersen

Op heden den achtentwintigsten April des jaars achttienhonderd twee
en tachtig, zijn voor Ons, ondergetekende, Ambtenaar van den Burger-
lijken stand der Gemeente Harderwijk, Provincie Gelderland versche-
nen:
Cornelis Petersen, zwager van den natemelden overledene, oud drieën-
dertig jaren, visscher en H endrikus Plat oud drieëndertig jaren, winkel-
ierwonende beide alhier, welke ons hebben verklaard, dat op Woensdag
den zes en twintigsten April dezes jaars des nachts ten een ure in de
Zuiderzee in de nabijheid dezer gemeente verdronken is in den ouder-
dom van een en twintig jaren, en waarvan het lijk heden is aangebracht,
Albert Petersen, ongehuwd, visscher, geboren alhier in het jaar acht-
tienhonderdzestig en wonende alhier, zoon van de echtelieden Willem
Petersen, visscher en Reintje West, zonder beroep, alhier woonachtig.P
Waarvan wij deze acre hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons
en beide aangevers is geteekend.

w.g. C. Petersen w.g. H. Gebbink
H. Plat

Op de 16e mei kwamen Cornelis Peters en en Hendrik Plat weer op het
stadhuis. Ditmaal om te verklaren dat" op Maandag den vijf tienden Mei
dezes jaars des avonds ten acht ure alhier uit de Zuiderzee is aangebragt
het lijk van Kars Peters en, visscher, geboren alhier in het jaar achttien-
honderd-vijfenvijftig; hij was gehuwd met Willempje Klaver, zonder
beroep, alhier woonachtig, en zoon van Willem Petersen, visscher, en
Reintje West."
Bovenstaande akten zijn de ambtelijke weergave van een drama, dat
zich afspeelde in de nacht van 26 april 1882.
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De twee broers Kars en Albert Peters en met hun knecht, Jan Louw,
voeren op die dag vanaf de ree van Harderwijk ter visvangst. Al vrij snel
na het vertrek werden zij getroffen door een windhoos, die het schip
deed kapseizen. Albert zat in het vooronder aardappelen te schillen. Hij
verdronk vrijwel onmiddellijk.
Kars en Jan Louw konden zich redden op de onderkant van de schuit.
Ze waren niet ver van de wal, want ze konden het licht van de vuurtoren
zien. De hele nacht hebben beiden op het vlak van de schuit doorge-
bracht, waarbij in alle ellende Kars nog het vijfde vers van Psalm 42
gezongen heeft: "Maar de Heer zal uitkomst geven." In die nacht
passeerde een vrachtschip (de vissers spraken van een drogevaarschip-
per). In de familie Peters en gaat het verhaal, dat de vrouw van de
schipper haar man heeft gesmeekt om hulp te verlenen, maar de schip-
per weigerde. Naar verluidt zou de vrouw, toen ze bij aankomst in
Elburg hoorde, dat twee mannen waren verdronken, krankzinnig zijn

geworden.
De volgende morgen werd een schuit uitgezonden. Toen het wrak
gevonden was, liet men touwen neer om beide mannen aan boord te
nemen. Kars greep mis en verdronk. Jan Louw werd gered.

Mijn overgrootvader Willem Peters en vertelde in 1884 deze geschiede-
nis aan de heer HuIsman, die dit verhaal in een gedicht vastlegde. Om
dit gedicht te begrijpen is het zinvol enig inzicht in de familieverhou-
dingen te hebben.
Willem Peters en, bijgenaamd Willem Plat, was toen 59 jaar. Hij was
geboren op 7 september 1825 en huwde op 26 april 1848 met Rij nt je
West, die 15 oktober 1827 geboren was.
Samen kregen zij tien kinde~en, wier namen en wat mij verder van hen
bekend is hieronder is vermeld. (Opgemerkt zij, dat vermelding niet is
geschied in geboorte-volgorde, omdat mij die, althans op dit moment
niet bekend is.):

-Willem, net als zijn vader bijgenaamd Willem Plat, of ook wel
Dolle Lammert. Hij trouwde met Gerritjen Hagen. Hun kinde-
ren waren Willem, Reintje, Hendrik. De familie vestigde zich
vanuit Harderwijk in Eindhoven.

-Kees, trouwde met Aoltje-meu. Hun kinderen waren:

Grietje,
Reintje, die trouwde met Jan Jansen (de Tuinman)
Kars, die trouwde met Aaltje Goossensen
Willem, die trouwde met Geert je Mulder.
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Willem en een broer (waarschijnlijk Kars) emigreerden naar
Amerika.

-Willempje, trouwde met Cornelis Peters en (Kees Puup of Kees
van Leen). Deze Cornelis is één van de twee aangevers, genoemd
in de nog te melden overlijdensacten.
Hun kinderen zijn Kees (ook genoemd Kees Puup), wiens doch-
ter gehuwd geweest is met Hoeven uit Elburg en woonachtig is
in Amersfoort. Verder zijn me nog twee broers bekend n.l.
Willem, bijgenaamd De Brotte en één waarvan mij alleen de bij-
naam Mozes bekend is.

-Jannetje, trouwde met Otto Spies en woonde in Utrecht.
Hun kinderen waren Willem, die concierge was van een H.B.S., in Amsterdam, getrouwd met 'tante Siena' (Zij beiden vingen

mijn vader en moeder (Geerling en Jacobje) op, toen vader de vis-
serij moest staken en in Amsterdam bij het Spoor ging werken).
Jacob, Otto. Reintje en Lies. Lies was gehuwd met Willem van
Zo eren te Amersfoort.

-Garritjen, getrouwd met Albert Klaassen. Haar dochter Heintje
trouwde met Ponsen te Amersfoort. Uit dat huwelijk werden
Koos en Gerrie gebören. Gerrie trouwde met Gerrit van den
Berg te Amersfoort, die tegelijk met mij in de kerkeraad van de
Adventkerk zat.

-Marie. Zij heeft, naar verluidt een tijd in Amsterdam gewerkt als
prostituée. Later is zij getrouwd met een blikslager en heeft twee
en twintig kinderen gehad.

-Reina, trouwde met Cornelis Hartendorp (Ome Nelis). Laatst
genoemde had een vishandel in Haarlem en was eigenaar van een
botter, waarop grootvader Aalt zetschipper was. De gevangen vis
werd in Amsterdam aan wal gebracht en door Hartendorp naar
Haarlem getransporteerd.

-Kars, in 1882 verdronken, was getrouwd met 'Wim-meu', die la-
ter hertrouwde met Jan Sul (Petersen).
De dochter van Kars en Wim-meu trouwde met Hannesen (T oat-
jen) Reintje en woonde in de dertiger jaren in Heveadorp bij
Arnhem.

-Albert, in 1882 verdronken.
-Aalt, mijn grootvader, werd geboren op 21 januari 1858 te Har-

derwijk trouwde met Jacobje Bakker, die in 1859 te Hierden
werd geboren. Hun kinderen waren Willem, Wiechert, Trui,
Aalt, Reindert,Jacobje en Peter.
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De tekst van het gedicht van HuIsman is als volgt:

Aan mijn vriend Willem Peters en. Ter herinnering aan onze kennis-
makin~ aan het strand te Harderwijk, Juli 1884.

't Was avond en het weder schoon,
De vloot op 't glooiend strand
Had al zijn netten nog ten toon-
gespreid in touwen want.

De zon neeg zich ten westen voort.
Men maakte zich gereed,
totdat het zeilreê werd gehoord
en 't schip het strand ontgleed.

Zoo maakten zich ter vaart ook klaar
twee broeders uit één huis.
de ene had een ouderpaar
en d'oudst' een gade thuis.

Hij smaakte pas een vrolijk jaar,
't Geluk van huw'lijkstrouw,
Het vormd' een aardig jeugdig paar,
Hij en zijn jonge vrouw.

Zij leefden saam gelukkig voort,
in eenvoud, maar geen nood.

Steeds had de Heer hun beê verhoord:
"Geef ons ons daag'lijks brood. /I

Zij vreesden saam den lieven Heer,
Die aan hun trouwvoll' echt
een pand, een kindje klein en teer,
maar dierbaar had gehecht.

De tijd bracht smart noch zorgen mee
op 't jeugdig levenspad.
Hun hoop was op de vruchtb're zee,
hun troost het bijbelblad.

De jongst' ook hij, hij leefde blij
met liefd' in 't warm gemoed, ,

de ziel van zorgen los en vrij,
met wangen rood als bloed.
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De tijd ging vrolijk dag bij dag
voorbij met zang en lied.
Hij lachte met een gulle lach
en dacht aan geen verdriet. :'è';" 'c".

Hij vond tehuis een blijde haard,
waar Moeders werkzaamheid
aan Vaders trouwe zorg gepaard
de "Voorspoed" binnenleidt.

Hij was zo goedig als gezond,
zijns Vaders evenbeeld,
die met een lach steeds om de mond
Dra in Uw vriendschap deelt.

Zoo leefden allen vrolijk heen.
Hun leven was geklel)rd
door alles wat gelukkig scheen,
doch hoor mij! Wat gebeurt?

Het was, zoo zeid' ik strakjes al
een vredig' avondstond.
De scheepjes staken zacht van wal.
De zon was bijna rond.

Deez' broeders saam dan met hun knecht
ontzeilden reeds het strand.
Voor 't laatst wordt nog "Vaarwel" gezegd
door 't wuiven met de hand.

Het avondrood vervult de lucht.
De wolkjes zijn gerand
met purper en het windje zucht
door 't lied van 't oever zand.

Hoor! Hoe het golvend water klotst.
Het schip wiegt heen en weer.
Het stijgt en daalt, het schudt en botst
van golf op golf ter neer.

De baren wakk'ren stevig aan
en spatten schuimend op,
en drijven langs den waterbaan
het schip in 't ruime sop.
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De eene golf na d'andre komt
al hoger opgestuwd. :\" '. \.,.
Hoor! Hoe de wind in 't zeildoek gromt e\\'\~1!:',\
en 't scheepjes voorwaarts duwt. ~J\'\'~\R:Ü r,~

Maar toch! Gevaar is er nog niet. \ié)t:j;, ë\\11\';,~ brlQ'J\~'--\
Daar ginder ligt de reê. \'i5',',( ;?"",tj::'.;,!~A
Wie al met angst zoo'n weertje ziet, JC,,\ <,'é

Geen echte zoon der zee.

Maar door een dwarrelwind ontstaat
een hoos, die weldra d'aard
in boeijen aan de wolken slaat
en vrees'lijk om zich waart-

Reusachtig ijlt het stormgevaart'

langs d'ongewisse baan,
waarin zij 't kleine schip niet spaart,
maar treurig om doet slaan.

Reeds één bloem rukt de stormwind af.
De jongste stort ter neer,
vindt in de koele zee zijn graf
en leeft voor d'aard niet meer.

Maar 'd andren redden 't leven nog
op 't omgekanteld schip
en drijven in het bruisend zog
als opeen losse klip.

Geen hulp! Alleen in zulk een nacht
te zijn met rouw in 't hart,
Wijl 't toren vuur hun angst belacht.
0, God, wat droeve smart!

Dáár is de Moeder, die hen beidt,
Dáár 't slapend lachhend wicht.
Hier droefheid, sterven, eenzaamheid.
Hier duisternis dáár Iicht.

Toch stijgt nog uit het golfgedruisch
als dichtmuziek omhoog
een bede voor de zijnen thuis
wier heil hem nog bewoog.
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Hij smeekt tot God om hulp en kracht.
Hij stamelt om gena
maar vraagt zoo'n stervensuur hem wacht
dan steun voor kind en ga.

Reeds kimt de schoone dageraad,
die land en zee bedaart
in zilv'ren druppelen dauw zich baadt ,;':}t)~);~J;;\O\1, ?;'
op bloemen en geblaart'. ,\,..;t-t" "'."',"i "~.,,," '"" I.c' ~1'" ."

Daar doemt een vaardig scheepken op. ,,"c, ~"".;;,6
Het komt al meer opzij.
Het dobbert in het ruime sop.
Helaas! Het gaat voorbij!

Ach, zonder hoop, maar toch getroost.
0, voorbeeld, zeldzaam schoon.
Een ziel, die zoo van liefde bloost,
Geloovend in Gods Zoon.

Hoe heerlijk, hoor! terwijl de glans
der uchtend nederdaalt
wordt eensklaps uit de golven thans
dit zegelied herhaald:

Ja, de Heer zal uitkomst geven,
Hij di 's daags zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied.

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht,
zingen daar ik Hem verwacht
en mijn hart, wat mij moog' treffen
tot den God mijns levens heffen.

0, treffend ogenblik te midden van de golven
te midden van 't gevaar, van dood en ondergang
de ziel in zulk een zee van diep ellend' bedolven
't ontrukken aan 't gevaar door zulk een zwanenzang.

Daar breidt een zeil zich schittrend uit,
ver aan de rand der zee.
Een koeltje stuwt het zacht vooruit.
Het voert de redding mee.
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Het nadert. 't Is reeds hier nabij.
Het laat de touwen neer.
De drenk'ling grijpt, valt, valt opzij.
De tweed' is ook niet meer.

Bewustloos wordt de knecht gered.
Bijtijds! En d'ander niet?
Wiens mond Gods grootheid in gebed
en zang weerklinken liet?

Reeds had de zee der eeuwigheid
uit deez' vergank'lijkheid
den zanger vriend'lijk voort geleid
ter eeuw'ge heerlijkheid.

Geheiligd in het witte kleed
van 't aardsche stof ontdaan
hief hij zijn stem misschien, wie weet?
reeds tot Gods grootheid aan.

Al viel zijn levensbloem ook af
daar boven leeft hij toch.
Maar voor den derden was zijn graf
een roepstem: red u nog!

Ach had de man hiernaar gehoord,
maar in het zoet venijn
der zonden leeft hij weeldrig voort.
Heet dat "Gered te zijn?"

De Zijnen kent de Heer alleen
Hij roept ze met zijn stem
en voert door 's levens storm hen heen
naar 't Nieuw Jeruzalem.

Hoe vreemd de weg en wijz' ook schijn
wie peilt zijn groot verstand?
Hij weet het wie Zijn kind'ren zijn
en voert hen aan zijn hand.

Al sluit de dood hun d'oogen digt,
al valt het scheiden zwaar,
daarboven blinkt het heerlijk licht
der gouden kandelaar.
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't Bestraalt 't gelaat van 's Mensen Zoon,
die ons Zijn huis bereidt
en na Zijn kruisdood op Gods troon
regeert met majesteit.

Zoo schreit dan, ouders! Schreit een traan.
op dubbel treurig graf,
maar grijp den staf der troost ook aan,

die God U tevens gaf.

Leeft lang nog samen eensgezind
in rust en wel te moe.
Dat wenscht een jonge warme vrind
U beiden hart'lijk toe.

Aug. '84 G. HuIsman.

(Mijn moeder, Jacobje Petersen, geboren 22 april 1901, vertelde dat 's
morgens na de ramp Wim-meu tegen mijn grootmoeder zei "Jabekjen,
wat het is weet ik neet, mer de luuken weien almer dichte en d'r is heel
geen wiend. ")

De auteur Geerling Petersen werd 13 mei 1927 geboren als zoon van
Geerling Peters en (geboren 4 januari 1902) en Jacobje Petersen. Hij
stelde het verhhal samen deels op basis van overlevering, deels aan de
hand van schriftelijke gegevens.
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