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AGENDA
12-09-1996(donderdag)LedenbijeenkomstPlantagekerk,20.00 uur
Lezing over tijdmeting doorde heerF .J.Reithuit Ermelo (zie blz 15)
14-09-1996(zaterdag)OpenMonumentendag.Ditmaal eenfietstochtlangs de
verschillendekerkenvan Harderwijk.
05-10-1996(zaterdag)Excursienaar Huizen(N-H). Start met eigen
vervoerte 13.30uur. Zie verder blz 5.
12-11-1996(dinsdag) LedenbijeenkomstPlantagekerk,20.00 uur
Lezing over "Kunstzinnig levenop de Veluwe7"doorde heerKlaas Roodenburg.
15:11-1996vóór dezedalum uw kopij voor VlTfEPRAETffi voor hel
le kwartaal 1997bij hel secretariaal!
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dm vr:lagl " zicll ".cllicllt af?
Daarom een korte verklaring.
Hel gelleel is een l:1a1kundigevrijlleid gebaseerd
op hel logo van de verenigil1g, 'de Kogge'. Zoals
u ,veel komt dit val1 het oude sladszegel van de
Stad Hardenvijk.
Met de kogge, een schip uit de Hal1ze-tijd,
voeren Hardenvijker koopliedelI naar o.a.
Scalldil1avië om hal1delle drijvel1.
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Op de zuidpulli val1 het Zweedse sclliereilal1d Schonen, kreeg Harderwijk een
eigel1 'Vitte'. Dit is eel1 stuk lal1d waarop koopliedelI wool1del1el1 werklel1. Er
siolIdelI pakhuizen, winkels, kramen el1 \verkplaalsel1, voor bijvoorbeeld
til\\l\\erliedel1, sclloenmakers en kleemlakers.
Op de Vitte wool1de ook de voogd. Hij zorgde ervoor dal de bewol1ers zich aan de
wellel1 hieldelI. Hij was de rechter die bij ruzies besliste wie er gelijk had. Bij een
vechtpartij of diefslal moest hij als politieagellt optreden en proberen de zaak op le
lossen. Er golden dezelfde wetten en vrijheden als in de stad Harderwijk.
De kooplieden waren soms maandel1lal1gvan huis en hadden tijdens hun verblijf
op de Vitte elkaar veel te verlellen. Ook l1aterugkeer val1de reis werden er, als zij
elkaar in de stad trofTen, vele (soms sterke) verhalelI verleId.
De Vitte, eel1 plaats uit een ver verIedelI en ver weg gelegen val1Harderwijk. Hier
dus de relatie ft/tte -Kogge -Ilerderewich.

Is niet het gezegde: "Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen". Verhalen vanuit
de historie, van ver weg in tijd, vanuit het verleden. Typisch iets waar een
olldllcidkundige vereniging naar op zoek is.
Praats of een praaye (prnetje) is een kort gesprek over alledaagse dingen. Maar
ook een bezoek brengen of men zegt het over iemand die iets onbelangrijks
meedeelt. Een praaye is ook het gesprokene zelf, het kunnen verzinsels zijn of
,;erzollnen verhalen. een korte verhandelin~ maar ook een causerie.

J.

Beschouw 'VITTEPRAETJE' als een ntiddel om elkaar verhalen uit het verleden
te vertellen of mededelillgen te doen. Daar zullen best wel eens verzinsels bij zijn,
maar wij zullen met de ondertitel "door leden voor leden" proberen elkaar niets op
de mouw te spelden. Ook uw verhaal is belangrijk.
Laat u horen, enne...bedcltk dat niet iedereen verhalen hoen te kunnen schrijven.
Dat maken wij er evellteel wel vall.
Veel plezier met VITTEPRAETJEI

*******************
Bij de stn."t...,door de voorzitter
U heen hel eersle nUllltner in hmlden van wal -naar hel besluur hoopl -hèl
orgaan moet worden van ons aller Herderewich.
Het is de bedoeling dat Vittepractje als kwartaalperiodiek verschijnt als het blad
van en voor ons allemaal. Eenieder die iets te melden heen dat past billl1en hel
kader van onze vereniging, krijgl de ruimle.
Herdere\vich heen eerder een blad gekend dat enkele malen per jaar verscheen, de
Kronieken, maar bij gebrek aan kopij is deze uilgave een langzame, maar zekere
dood gestorven.
Toch heen uw besluur -op instigatie van onze secrelaris -de moed opnieuw een
eigen blad te lanceren, omdat dit de band met de leden kan verstevigen, de
belangstelling voor actuele zaken kan gaande houden en imonnatie kan
verschaffen over die activiteiten, die vaak alleen bekend zijn bij direct
betrokkenen, bijvoorbeeld bij leden die de \verkgroepen vormen.
Ervaringen van zusterverenigingen wijzen uit dat van een verzorgde uitgave
\vervende krachl uitgaat en nieuwe leden heen Herderewich hard nodig! Voor een
'net jasje' en goede presentatie zorgt uw bestuur; voor een k\valitatief goede
ilU10ud zijn alle leden, dus ook uzelf, mede-verant\voordelijk.
Vittepraetje gaal van starl in hel jaar \vaarin een uilersl belangrijk werk van hoge
k\valileit beëindigd is, namelijk ons Jaarboek. Dit verscheen van 1990 t/m 1995.
Herderewich heell met deze zes edilies eer ingelegd.
De mensen die het vele \verk voor dil jaarboek hebben verï:et, verdienen alle lof.
Ik beluigd dan ook mijn \velgemeende dank aan mevrou\v Bollen en de heren Van
HeIl, De Jong en Van der Wiel.

Ik besluit metons Vittcpractjc succesloe te wensen.
Jan J. Hilbers

Mc()c()clillgcllllr
64
I. YmLdcJ!C-S.1UUIs1af!:t
De pennin~meester laat weten dat hij na ..jaar trouwe dienst, tijdeIIs de komende
Aigemelle ledellvergaderillg (febr 1997) 7..11aftreden ell ruet herkiesbaar zal zij 11.
Dit besluit wordt lIatuurlijk door het bestuur geëerbiedigd, maar zij ,vordt
hierdoor wel incompleet.
Tenminste, als zich voor die tijd geell kalldidaat (m/v) voor deze functie heen.
bcscllikbaar gesteld. Volgens de huidige pennillgmeester "ergl deze fUllclie zeker
ruel ,'eel (vrije) t~id.
Wie 0 ".ie voell iets "oor deze job? We makelI Ilel vroegtijdig bekend om de
,'ergaderillg de gelegenheid te ge,'ell in februari 1997 de beste te kumlen kiezen
rut ,'eel kandidaten. Deze pcrsooll moet tellslolle de huidige penrullgmeester
ve~'angell' Oh ja
in het bestuur heen.pas ééll vrou,v zittillgl
Dc secretaris maakl bckelJd dal er, nu VillcpraeYe verschijnl, in principe geen
losse collvocalies voor ledenbijeeJlkomslen meer verscllijnen. Als Villepraelje
uitkoml zal op bl7: I (bij de illiloudsopgave) de agenda voor hel komende kwarlaai
zijn opgcllomen. Indien nodig zal er in dezelfde uilgave nader aandaclrt aan een
agcnda-ondemerp worden besleed. Als u meleell hel gehele kwarlaai overnecml
ilJ uw eigen agenda/kalcndcr, bclJl u precies op de hoogle. Wel l<'I1 in de
pl:lalselijkc huis aan huis bladen en op de kabelkranl meer aandaclll worden
besleed aan de aclivilcilen val! Herderewicll. Kolnl u er niel uil, een lelcfoonVe
lI:lar de vcrelliging kali ook altijd nog.

2. YaJLde-ll:e1kgme-p..eJl:.
Dc 1ycrl(grocp OpCII Mol1l1mclI(clI()ag heen voor de tiende maal de Open
Monumenlendag I larder"'ijk georganiseerd op 14 september 1996.
Dilmaal in de vorm van een fietsroute langs de verscllillende kerken van
Hardenvijk ",elke voor deze dag geopend zullen zijn. Lel u op de aankondigingen
in de verschillende bladen.
K Lei.tleJ)js.t.o.rie.
De ,rerltgrocp Groente,.eiling heen Imar ,verkzaamheden argerond en zichzelf
opgehevell. Ilcl restlliaalleesi ti in ccn verslag op blz 9 e.v.
Hcl "'~chlell is lil! Op ~rrolldillg
vcrsl:lg door de heer J. Kooim:lll.

V~II de "erltgroep

callicolrabriek

mel een

De heer J. ,'an der Spek Irllcn ,velen dril zijn onder7:oek Jlrlrlr hel Lager Ondenvijs
Ic Hrlrdem.ijk vrlMf 1800, inmiddels vormen beginl rlrIn le nemen.
flij houdIons

op de hoogte.

~

3. YaILdc excursiecolllnlissie.
De excursiecommissieheen.als najaarsexcursiegekozenvoor een bezoekaan hel
Gooisedorp Huizen. Zie de mededelingop blz 5.
4. Verkoopoudekronieken.
Er zijll nog enkele oude krollieken te koop, alleelI voor lielliebbersl
Op iedere ledenbijeeltkomst heen de pellnillgmeester er wel een paar bij zich voor
de verkoop. Voor de prijs hoen u het niet te lateII.

WELKOM IN HUIZEN, DE STAD AAN HET WATER
Op zater~ag5 oktober organiseertHerderewich,de oudheidkundigevereniging
voor haar ledende najaarsexcursie.
De excursiecommissieheeft.na de lange rit naar Lier (B) in het voorjaar,gekozen
voor eendoel dichtbij en wel het zich stadnoemendedorp Huizen.
Huizen is al heeloud. De eerstenederzettingmoet er al in de 10deeeuwgeweest
zijn. Het eigenlijke ontslaanligt dicht bij het jaartal 1400. Huizen komt aan zijn
naam doordatde bewonersal vroeg in stenenonderkomens. huizen -woonden,
dit in tegenstellingtot omliggendedorpenwaar de bewonersnog in plaggelulullen
huisden.
Huizenis uitgegroeidvan eenkleineregemeentenaar eenwoonplaatsvoor 42.000
inwoners, schitterend gelegen aan het Gooimeer met jachthavens en eelt
boulevard.
Nieuw en oud Huizen lopen soepel in elkaar over. Dat Huizen vroeger een

vissersdorpwasis lang niet bij iedereenbekend,maar is heelgoedte zien bij een
wandeling door de oude Vissersbuurt,langs de oude haven en in de musea.Het
Bakkerijmuseum,het Huizer KlederdrachtMuseumen het Huizer Museum geven
een goed beeld van de bijzonder rijke klederdracht(met steedsgroter wordende
vrouwelUnutsen)
en de sfeervan het leven in die tijd.
Wal we lûervan te zien krijgen is aan de excursiecomnûssie,,ve laten ons
verrassen.Natuurlijk is er tijd voor eennatje en droogjemaar dan moetenwe ,vel
op lijd vertrekken. Hel vertrek is gepland op 13.30 uur vanaf de bekende
parkeerplaatsaan de Vondellaan/Cremerstraat
t.o. ,vinkelcentrumStadsdennen.
We rijden met eigen vervoer. Wilt u bij aanmeldingvoor deze excursie s.v.p.
opgevenof u ,vel of geeneigenvervoerheen en of u meerijderswill/kunl hebben;
zoja: hoeveel.
Natuurlijk bent ti er ook weerbijl

Resmné:
Excursie Huizen,
zaterdag 5 oktober 1996,
vertrek 13.30uur,
vanaf \viltkelcenlru1nStadsdenncn,parkeerplaatsVondellaart/Cremerstraat
Opgave: excursiecommissietel 0341 -421786 of 0341 -416828
Kostenf 10,00per persoon,te voldoenbij vertrek.
5
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LIERKE PLEZIERKE

e.,o". Land

Na de lewig {lP JO aprilotier de
ge.\"clliedenis11allVlaallderen en
deprotl;'lcie Alltlvelpen,
1vaar;'1de stad Lier eenplaats
!leeft getlolldell, Iva.~lIet op
zaterdag 27 april dé dag 1100r
een bezoekaall die stad.

Eell vel"slag:
OJlder eelt S!:lleltde ZOlt verz:ll11elden zicll roltd
"dageltl11clkers" voor de locll! n:l:lr de S!:ld Lier,
IIUisk:ll11erelt de bl:lu\ve hel11elhel plafond zijlt.
Me! bovenslMltde \vijze valt uildrukken is
.J1le!eenéén v:ln Liers grole zolten, Felix
7ïll/l"erll/an,~, de geestelijke vader van
Pallieler. geïntroduceerd.
Na ruil11 lwee uur rijden zal hel gezelschap
ilt tIel voorl11aligegra:lnpakhuis :I:Ilt de koffie
111eleen Liers vlaaike.
Voor sol11l11igen,
die grole goes!iltg haddelt,
W:lS deze lekker~_"
vlaai ,vel een
desillusie.

DE WEnElOOEnOEMOE

07.45 uur 39 Herdere\vicllse
,vaar de sappÎJJ,e
Nele-oevers de
'~-:!.~~.r.-
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ZIMMEnTOnEN

In twee groepen, ieder mel een bek\vame en
enlhotlsiasle gids, rap de sl;ld in. Langs de
«P;lardendrillk» en de Zinmlerlorelt, herinnering aan
een merk\v;l;lrdjge uur\verkran;l;ll, n;l;lr de serene
slille van hel Begijlthor.
In armeling een kleine, af le sltlilen, sladswijk.
Huisjes mel "rol ijk loegepasle heiligen-namen, luelle
"env;lrren mel heilige huisjes, een (brand- )sleegje hel
« HelndsmouwkeJ1», de rr;l;lie m;l;lr zeer aan
reslatlralie toe zijnde kerk en de kruiswegborden mel
ilt woord en beeld \vel zeer plastische beschrijvingen
van hel lijden v;ln de Ileer.

Vervolgens langs de ijzeren schaapskudde -symbool voor de scheldnaam
van de Lierenaren- naar de Sint
Gummaruskerk.
Gunmlarus,een edelman uit het naburige Emblem, een braaf man met
een 'k,vaai ,vijf met de veelzeggende
naam Grimmara, heeft.vele wonderen
op zijn naam slaan.
Het ,veer samenvoegenvan een doorgezaagde boom is daarvan niet de
geringste.
Voor rationele Hardenvijkers met
be,vusl of onbe\vust calvinistische
,vorlels is liet gemak waarmee onze
zuidelijke laalgenolen met waarheid
en verdichlsels omgaan, betoverend.
Enerzijds is er de openlijke t,vijfel aan
,vat Gummarus ,vordt toegeschreven
en aan het in Lier in 1496 geslolen
: Begijnhof
-Hoofdingang
huwelijk tussen Pltilips de Schone en
Johanna (de ,vaaJlziJlllge)van Castilië;
anderzijds is er de jaarlijkse Gummarusprocessie en is
er het feest melloelers en bellen ter gelegenlleid van de '
500e herdeltkingsdag van hel genoemde hu,velijk.
Heden en verleden lijken er een harmonisch geheel.
Dal de slad zijn verleden in ere houdl is ook le zien in
de wekelijkse visafslag, hoe,vel de Nele alleen nog voor
sporlvissers enige aanlrekklijk1leid heeft..
De lunch in het pakhuis «De Forlwm>, opgesierd I1lel
desge\venst het plaalselijke
Cavesbier was een
onlspannengebeuren.
's Middags slond ondenneer hel sladIJuis (1740-1745)
op hel programma. Van oorsprong de lakenhal (1367)
en laler vele malen vertimmerd.
In de 1131Valt hel gebou\v staal een werksluk van een
andere beroemde inwoner: Lodelvijk van Boeckel. Een
melaJen sculpluur Valt hel gevechl lussen een adelaar
en een draak.

...
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Pracillig is ook de eikélilloliten rococo-:
wenteltrap 7.onder enige ondersteuning. :
Het letterlijke en figuurlijke meesterstuk
van een schrijmverkersgezel. De rlladzam
werd door de gids ondubbelzimlig de u'1m
der illusies genoemd. Deels sloeg dil op
bou\vkundige zaken en kunstwerken die
niet zijn \Vlll zij lijken; lIet lIndere deel
sloeg op lIet werk van de ralld dal wel
eens meer droombeeld dlln werkelijkheid

is.
Opvllllend was de zelelopstelling: op één
r~j
de
forse
sloelen
van
de
bmgemeester(v) en de scllepenen.
Daarvoor in een hlllve cirkel de stoelen van de meerderheid. DlIaromheen in een
111I1\'e
cirkel, op de l\veede rang, de plaatsen Vlln de oppositie. De illusie van een
regenlenbestuur dat Sllmen met de meerderheid de dienst uitmallkt, of
werkelijkheid?
J,'î~,'
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;' Vroeg of laat is er iJl elke excursie heL
!:i:; chaosaspecL. Dat houdt Herdenvich
, ltIenselijk.
De plaals waar de bus zou sLaan,vas bij een
groep niet goed doorgekomen.
Dat
gaf
aanleiding tot heL nodige heen en ,veer
geloop en gerij. Maar ltIet een half uur
verLraging werd dan Loch de Lhuisreis

aanvaard.
-Dankbaar
keek het gezelscllap naar de borden
mngs de weg mei het opschrift 'Dit landschap
.,vordt u aangebodendoor de landbouwers'.
Eelt ludieke actie vrln de boeren legen verslening vrln heL landschap en de HST, de

Wf!rf.KleIne
Nele

hoge snelheidstrein.
Excursiecommissie en secrelaris: daltkvoor uw inspanning.
En voor hen die niet meegingen: jammer, ,vij mislelt u en u misLeveel.
mj dc volgende exc\lrsie rekellen wij Op u!!,~ .'~ ~I
.I

/
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De groenteveiling van Harde.'\vijl{
door J. van der ~pek
Door oplettendheid \'ml de heer M.Kapper.r is het archief van de voormalige
'CoiJperal;eJ'e groellle-' el' aarllappelveilu'g
H arllenvijk el' O",streke,,'
behouden geblevelI. Een team, gevormd door wijlen mevroulv Molenkamp en de
herelI C./;:Falch en M. Kappers, onder,,"teulld door mevrouw Kappers-van Rallden
heeft met veel zorg hiel"lIit eell o"erzicht van de ge.s-chiedeni,,"van de veilillg
gedi,rtillèerd.
Op mij nlstte de taak er een ,'erhaal vall te makell.

Tuinbouw ronlllIarllcn,'ijk
Hoe\,'el I Jardenvijk algemeen als oud-vissersplaats bekend is moet erkend worden
dat een belangrijk deel van de bevolking zijn beslaan vond in de land- en
tuinbouw. In de eerste helft van deze eeuw werden de gronden rond de stad nog
voor dit doel benul. De Stadslveiden spreken voor zich. In de Stadsdelmen werden
vooral aardappelen en rogge verbouwd.
De slreek tussen Friese
gracht/Hierdenseweg en Verkeersweg ,vas het domein van de tuinders. Zij
kweekten groenten, [ruit en op beperkte schaal bloemen en planten. De teell vond
voornamelijk plaats op de koude grond, deels onder zogenaamde éénruiters (platte
glasbakken) en later in een paar kassen. De kwekers vonden er met hard ,verken
een doorgaans karig beslaan in. Aparte vermelding verdient de teeIl van bessenvooral zwarte. Een grote kwekerij van Vitringa lag lussen de Friese gracht en de
Doelellllluur/-straat. Ook aan het Haakse pad en op de plaats van het huidige
Weideheem stonden flink ,val bessenstruiken.

Tuinllernbedrijrvnnlle

gebroeders Vnll SIranIelI

ann helllnnksepad
Op de voorgrolld éélmlilers

De oprichtin~ van de groenteveiling Ilardenvijk C.o.
Inilialiefnemer tot de opricllting ,vas de heer O. van der Wal. Hij was in 1918
benoemd tol dir.ççteur van hel gemeentelijk levensmiddelenbedrijf, dat in de
Vijhestra:lt enliller op de Vjsmilrkt was gevesligd. Dit bedrijf hild tot doel de door
de Eersle Wereldoorlog ('14-' 18) ontslane voedselschilarlse voor de Hilrdenvijkers
en de ruim 3000 hier verblijvende Belgen zo goed mogelijk op le vangen.
Op een bijeenkomst Valt tui nders op 9 april 1919 werd een voorlopig besluur
gevoflnd besl:lilnde uit de heren Hulsleijn, bloemist uit Erntelo;
J. Hieler, fruilkweker ailn de Hoge,veg; O. van der Wal; J.Kruithof, tuinder van
H1li7.e IlIl1shorst; J.Jansen, fruilkweker a:ln de Stadsdelmenweg en Th. van
MiI:lnen, froitk,veker a:ln de Weib\ugl:l:ln.
Zij zorgden vervolgells voor sl:llulell en een huisholldelijk reglemenl. Zij lielell
geen tijd verloren ga:ln, want mop 24 april 1919 werd in lokaal Obadja de eersle
algemene Iedellvergadering gehoudell. De 38 aan,vezigen keurden slaluten en
reglement goed, stelden de contributie vasl op /2,50 per jaar en een
veilingpercentage van 5% voor leden en 8% voor niet-leden. Als dagelijks besluur
,verd gekozen: de heer Kruithof, voorziller; Van der Wal, secrelaris en Hieter,
vice-voorzitler, tevens veilingmeester. De heer H.Hoeve, sladsomroeper, werd
benoemd tot afslager, tegen I % van de opbrengst. Het bestuur ,verd op pad
geslllurd om een ruimIe van de gemeente te huren. Na ellkele mishlkte pogingen
slaagde het bestuur er vrij snel in de boterhal aan de Markt te huren. Op vrijdag
13 jlllli 1919 werd de eersle veiling gehouden. In 1919 werd al een omzet van f
59.812,- gehaald.
Waarom sloeg het idee om een veiling op te ricllten aan?
Tot dan toe moesten de tuinders hun produclen zelf zien af le zetten aan de
handelaren en particulieren. In deze verbrokkelde markt was hel voor de tuinders
moeilijk een goede prijs te krijgen en soms ook om hun prodllcten kwijt te raken.
Silmen slerker in de markt slaan was het offer van 5% veilingkosten waard.
Hel succesdeed het aantal leden toenemen tot 96 in 1920.
Toelladerillg tot de bessenverelligillg -eCII yerelligillg vall bessellkwekersmislukIe. Hun voorman, de heer Vitringa, voelde lliets voor een samengaan. Hel
W:lS misschiell ook niel handig geweest hem lliet te betrekken bij de oprichlillg
van de veiling. Later -in 1923- hebben de bessenkwekers zich loch aangeloten.

Wel en ,vee vnn de veiling
De eersle jaren kampte het bestuur met verloop onder de bestuursleden.
1111920 vertrokken de heren Van der Wal en lansen naar elders.
T.Kappers k,vam in de plaats van Van Maanen. Voorzitter Kruilllof\vas in
ieder geval een constante factor en dat 26 jaar zo blijven. De administratie
kwam ook ni el geruisloos van de grond. De heer Van Dijk was als
admillistmteur aangesteld.

10 -

De UI 1919 benoemde kascontrolecommissie (Hemel~en, Hieter, Kappers) kreeg
geen inzage iJl de boeken. Na eeJl besluit de geldeJl bij de administrateur \veg te
halen en bij de pemlingmeester oJlder te brengen st.'lIlIe een njeu\ve
kascontrolecommissie (Verllleer, Kruithof, Kappers), die constateerde dat de
boekhouding le inge\vikkeld \vas opgezet om een oordeel te kunnen vellen.
In 1921 \verd de boekhouding omgevormd naar het model van de Nijkerkse
veiling. Ook dil model leidde niet lot een verbetering van controleerbaarheid. In
1922 \verd de adJlunislraleur dan ook ontslagen. In zijn plaats \verd de heer Veen
-een beroepsmiljtair- benoemd. Daarlllee \vas het leed geleden \vant tol zijn
overplaatsing in 1927 heeft.Veen de admiJlislratie tollevredenheid gevoerd.
Maar ook de leden zorgden regelmatig voor problemen. Buiten de veiling om
verkopen en zo de 5% kosleJl in de zak houden \vas een steeds \veerkereJld euvel.
Na \vaarschuwingen \verdeJl leden geroyeerd. Via een geJleraal pardon \verden
ook \vel weer zoJldaars toegelaten. Als een rode draad loopt dit door de
geschiedenis heen.
In 1922 \verd besloleJl een eigen veiliJlggebou\v le stichten. Men kon een terreiJl
aan de stadsbleek in erfpacht krijgen en de gemeente bood barakken van hel
BeIgeItkamp le koop aan. Er \vas echter slechts f 850,- iI1 kas. Toch waagde men
de stap. Arcllitect VaJl Lonkhuizen maakte een oJll\verp. Moed \vordl belooJld ,
\vant men slaagde eriJl f 4200,- bijeen te brengen.
1922 \vas bovendien een goed jaar voor de veiling: er was een batig saldo van
f 1113,-. De heer Smulk huurde in het nieuwe gebou\v een hoekje voor de verkoop
van alcoholvrije drallk. Op 20 april 1923 \verd het veilinggebouw geopend. Wal
nog ontbrak was een afmijnloeslel, iI1 de volksmond een veilingklok genoemd. Na
een jaar van uitstel wegens financit:le redenen werd iI1 1924 met een lelung een
afmijnloeslel gekocht. Er \vas ook een koperslribune met drukkJlopjes nodig om
de klok stil te zetten. In 1928 \verd hel gebou\v vergroot. I n de jaren '30 \verd er
electrische verlichting aangebracht. Hel besluur zette zich ook iI1 voor
verbeleril1gen, en serviceverleIung aan de bedrijfstak: illkoop van goede zaden,
van aardbeienplanlen, van rietmatten voor de ééJlruilers. Ook \verd er een excursie
naar de glasluil1bouw iI1 Vleulen georganiseerd en een luil1bouw-wil1lercursus.
Kruilhof gar hieril1 groenle-voorlicllting, A.Hemelljen bloementeelt en de heer
Van Poolen, hoofd van de school te Leuvenum gaf scheikunde. 's Heerenloo \verd
toegestaan reclllstreeks als koper op te treden op de veiling en met de FINOfabriek werd een contract voor hel leveren van soepgroenten afgesloten.
De T\veede Wereldoorlog liet ook de veiling niet onberoerd.
Er \varen verplichte leveranties aan de bezetter, streng loezicllt van de
Crisisconlroledienst op het leveren van de volledige productie aan de veiling en
evenzovele ontduikingen daarvan door z\vart verkopende k\vekers. Zaad en
kunslmest \varen teJlslotle bijna niet meer le krijgen.
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Na de oorlog trad de terugga lIg ill voor de groelltetcelt elI dus ook voor de veilillg.
De Hardernijkse kleillscllalige bedrijven gillgell steeds meer achterlopell bij de
grote teeltgebieden elder ill het land. Gr{}ssiers kochtell daar in ell leverden aan de
winkeliers alhier. De zollell vall de kwekers zagell ill vele gevallell geen brood
meer in voortzetteIl vall liet harde bestaan van hun ouders, gingen ander werk
doen ofbegonllen ergells allders (VIcutelI, Zutphen) een bedrijf.
De stadsuitbreidillg slokte tenslotte de grolld op. In de opeenvolgende naoorlogse
uitbreidingsplanllen is overigens goed te zien dat de tuindersgrond lang is
ontzien. Diverse malen is er in de loop der jaren collIact geweest met het bestuur
van de eierveiling om tot sl1menwerkillg te komell. Daar bestond steeds de wells
zelfstandig te blijven. In 1947 tenslolte was de economische situatie zó veranderd
dal beide verenigingen samellsmolten met als werklocatie hel ~ebouw van de
groel1leveiling.
Hier houdt in feite de

geschiedschrijving van
de opeenvolgende
secretarissen op. Op 5

oktober

1947

voorzitter

deden

A.Jansen,

scerelaris W.Bos

en

bestuurslid Mons het
licht uit. De niemve
gezamenlijke

veiling

heeft nog gefunctioneerd
tot 1972. Toen kocllt de
Veilinggebomv
gezienvanafdeIlierdenseweg
gemeente het pand op.
rotoMK,pre"
In 1977 werd het gesloopt ten bellocve van de aallieg van de verlengde
Selhorstweg. Over enkele jaren 7.(11er zelfs geen open plek meer zijn die
herinllerillgen oproept aan de grote groelle loodsell.
Impressie van een veilinv,cIag
In een illlervieuw met de heer J.Tromp, oud-groenlehandelaar in de
Lullekepoortslraal, hebben wij een indruk gekrgen hoe een koper de veiling
beleefde. .
"De kwekers zetten voor de veiling hun producten op hun vaste plaats in
de
veilinghal. De kopers bekeken de waren op kwaliteit. De naam van de kweker zei
ook al veel. De kopers wisten wie goede grond had, zorg aan zijn producten
besteedde en al or niet [oetelde met gewicllt e.d. De kopers hielden bij de inspectie
van de waren ook elkaar in de gaten. Door wel or juist llÎet aandacllt aan een
bepaalde partij groente or fruit te geven, kon men wel eens een mede-koper op een
dwaalspoor brengen over de eigen iilleresse en hem zo bij het veilen net te vlug af
zijn. De lege kisten werden intussen bij de kistenknecllt ingeleverd, die daarvan
aantekening hield.

Als de veilillg begon nl1mell de kopers hun vaste -jal1rlijks gekochle- pll1l1ls in
l1chler hun genummerde dfllkknopje.
Ik hl1d ntlll1mer 4. De veilingmeester,
11111
van Os, begon iedere veiling mel de producten van een l1ndere kweker, ZOdl1l deze
bij toerbeurt als eerste, in de middenmoot of 111slal1lsle al1n de beurt kwam.
Lopende de veiling konden de prijzen immers nogl1I eens wisselen. Zo werden
risico eli kl1nsen eerlijk verdeeld.
De veilil1gmeesler hing de prijs op boven de vemachle
ml1ximl1le opbrengst,d.'v.z.
hij brl1chl de ,vijzer Vl1l1de klok op dl1l pul1l el1liel hem dl1nlefllg 10pel1lol
een koper hem met eel1 dfllk op zijl1 kl1op tot slal1l1 bracht. 111de klok lichlle dan
het koperSntlmltler op. De veilingmeester noteerde koop, prijs el1 koper op Itel
veilil1gbriefje
voor de latere l1rrekening. De koper hield vanzelrsprekend
ook
aal1lekel1ing van welke kweker hij ,,'al hl1d gekocht elt tegen welke prijs. Zo
werden mie aangevoerde partijen l1rgewerkl. Een enkele keer werd een le late
al1ltVOer, b.v. aMbeien, voorgereden voor de koperslribune, zodm ieder de waren
alsnog kon zien. Wij ,varen met goed 40 kopers, meest groenlehl1ndelaren uit
Hardef\vijk, Emlelo. Nul1speel, Elspeet en enkele grossiers. Naar goed ttederlands
gebrtlik hadden ,vij een kopersvereniging.
Lidmaatschap kostte een k,vartje per
,veek. Ik heb dat een tijdje moelen innen.
Geen dankbl1ar werk ,vant ik moest SOlIIS meerdere malen terugkomen voor dat
elte k,vMtje. Wij konden het overigens goed ntel elkaM vinden. Elkaar le slint ar
zijll bij lIet mijnen, ,vas een sport. Goed inkopen voor eel1 collega die niet op de
veiling
kon komen hoorde er eveneens bij. En via de vereniging
invloed
tliloerenen op hel veilingbesluur.
Wij hielden immers met het betalen van de
"eilillgkoslen
mede de veiling in stand. Er was drie Itlal1l per ,veek veiling, op
nmandl1g, ,voensdl1g en vrijdagmiddag.
'n de tijd van de verse groente werd er ook
"cl 's morgens vroeg geveild. ontdat de huisvrouwen Oltl 12 uur verse groente op
tarel ,vildell hebben".
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LEZING

'I'IJDME'I"'ING

door de heerF.l. Reilh
op donderdag 12 september1996(zie agendablz I)
In onze tijd is het niets bijzonders meer om de tijd in honderdstenvan één
secondete meten. Voor ons is het dan ook haastonvoorstelbaar,dat ollZe verre
voorvaderengeenellkele behoeftehaddenom de tijd te wetenof te meten.Er was
geensprakevan jaartallen, maanden\vekenof dagen.Laat staanuren, minutenof

seconden.
Hoe heeft dit fenomeenzich ontwikkeld? In het begin waren er slechlskalenders
en nu zijn er zelfs aloomklokken.Daartussenligt 6000jaarl
Daarover gaal dil verhaal. Hel begint in Mesopotamie4000 v Chr en eindigt in
Nederlandin 1912, loenook wij de inlernalionaletijdzonesgingenerkennen.
In de loop van de presenlatie worden ook instrumenten voor mechanische
tijdmeting aan de orde gesleId, tot op het moment dat Cluistiaan Huijgens in 1657
het slingeruurwerk construeerde.
.,

Wat u op deze avond gepresenteerdwordt is beslist geen diepgravende,
welenschappelijke verhandeling. Het is een verhaal van een amateurklokkenliefuebber"die geboeid is door de ontwikkeling op het gebied van
tijdmeting. Voor een paar gulden koop je vandaag een quartz-horloge met een
zeergrote ingebouwdeprecisie.Maar daar ging heelwat aanvoorafl
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HOLLAND
We waren vroom, gereforlneerd, en overdreven
de psalmen staan ons nog in het gezicht geschreven
we waren preuts met sjieke katholieke klokken
we droegen hoog-gesloten halzen, lange rokken
toen kwam de nieuwe tijd met eigen nieuwe wetten
en Holland barstte uit historische corsetten
we bloeiden open en \ve kropen uit de sclmlpen
en uit het \vater, uit de molens en de tulpen

de vissersjongenging de hippe vogel spelen
en boerderijenwerdengeurendebordelen
maaraltijd meldt zich nog eenlog en stug verleden
kom je dingen legendie we vroegerdeden
de blauwgeruilekiel is àlle snelgekrompen
er groeidenveelte hoge hakkenaande klompen
en daaromloopt geenland ter \vereld al zo talIg
zo eigemvijsle lobbenmet'de overgang'
TOOI!
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