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Vrou 'en van Urk 

Ho el er in Pen gemf>ente- of kerkeraad van het ïand 
Urk nimmer vrouwen een pi ts hebben ingenomen, en ze 
ook anderszins geen leidend positie hadden, is hun inv\oPd 
op cl gemeenschap bijzonder groot g wE>est. 
Omdat hun mannen, vissers zijnde, soms wekenlang af . ezig 
waren, rusttE> o d · vrouwen voornamelijk d taak van de 
opv ing van d · kinderen en moesten zij noodged ongen 
zond manlijk · hulp belangrijk beslissingen nemen, ook 
in finan "ël zaken en di · erden dan ook grot d l. door 
de o wen behartigd . 
Zo ontstond r een ta kverdeling die de Urker vrouw zo r 
zelfstandig en zei · maakte, dat bezoekns van he · 
eiland wel · · ns van een matriarchaat spraken. 
Nu is vanzelfsprekend d · e · vrou . dP andP · niet en was 
er bij alle ave · · · komst ' el zovPel verschil, dat we de Urk · r 
vrou en kunnen on lerbrengen in iverse categorieën 
Daarbij moet . el bedacht orden, dat er zelden sche · · 
grenzen te t rekk<'n zijn en er voortdurend sprak is van 
ove la pingen. Het onderscheid is van praktisch belang, 
omdat het ons de gel · enh · id geeft op bepaalde aspecten 
van het vrouwenlP en te · ïzen. 
Daarbij gaat het - o een enkele uitzondering na - vooral 
om vrouwen uit het niet al te verrE> Yerleden. 
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Een legendarische vrouw 

(De hummelmoeder) 
In zee, even buiten de vuurtoren en niet ver van de plek 
waar nog in de 17e eeuw een kerkje stond, ligt een grote 
steen. Dat is de Ommelebommelestien en "daar komen de 
kleine kinderen vandaan". 
De oudere benaming is Ommeldemoerstien en dat kan be
tekenen: steen van de Ommelmoeder, "hetwelk", zegt 
Mariap, "is overgezet zijnde Hummelsmoeder". 
Bij die Hommelmoeder moest de aanstaande vader zijn als 
het "zover" was. Bij nacht en ontij en in het zweet zijns 
aanschijns, vanwege het zware roeien tegen wind en stroom 
in, moest hij er het kindje halen. 
Daarbij diende hij voor een meisje de helft te betalen van 
wat een jongetje kostte. Kan dat laatste enerzijds gezien wor
den als een schromelijke onderschatting van de vrouwelijke 
kwaliteiten, aan de andere kant zou het kunnen duiden op 
de zichzelf wegcijferende opofferingsgezindheid van vrouwen 
en moeders. 
We kunnen die legendarische Hommelmoer zien als de oer
moeder, de niet opdrogende bron van alle Urker leven. En 
Urk is een vruchtbaar land. Twee voorbeelden: Toen een 
van de artsen, dokter Bregman, in 1979 na een 22-jarig ver
blijf afreisde, had hij niet minder dan 2300 baby's "gehaald". 
En toen Marrie van Riekelt Visser in 1982 overleed, werden 
er 14 kinderen en 200 klein- en achterkleinkinderen geteld. 
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Het vrouwtje van Urk 

(Symbool van lijd en en liefde) 
Met het vrouwtje van Urk bedoelen we het monument voor 
de in zee gebleven vissers: Een vrouw, zich afwendend van 
het water, waar ze vergeefs wachtte op de terugkeer van haar 
geliefden. 
Dat vrouwtje werd het zinnebeeld van al het leed dat de 
Urker vissersvrouwen in vele eeuwen moesten doorstaan. 
Daarom staat ze afgebeeld op de omslag van dit boekje, 
waarin zoveel van dat leed te lezen is. 
Maar tevens is die vrouwengestalte het opgerichte teken van 
de verering die mannen en zonen hun vrouwen en moeders 
toedroegen, en nog altijd toedragen. Bewondering en eerbied 
blijken tot in onze tijd. Geen rechtgeaarde zonen, al zijn ze 
reeds jaren getrouwd, gaan in de nacht van zondag op maan
dag varen, voor en aleer ze in de avond hun moeders hebben 
"genach t" gezegd. 

"Wij weten zo goed wat ze duldden en deden, 
de vrouwen van Urk met hun simpele zeden, 
tot leiding geroepen, tot dienen bereid, 
niet zelden geprezen, maar nimmer benijd. 
Er was voor het eiland geen toekomst gebleven, 
als zij niet het uiterste hadden gegeven, 
- door armoe en rampspoed veelvuldig bezocht -
als zij niet begrepen wat liefde vermocht." 
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Vrouwe van Urk 

(Toen het eiland nog een heerlijkheüi was) 
Zó werd in vroeger eeuwen de dame genoemd die over het 
eiland regeerde. Urk en Emmeloord vormden namelijk 
samen een zgn. heerlijkheid, d.w.z. een gebied waarover een 
"heer" het voor het zeggen had. Bij ontstentenis van een 
man, heerste dan wel een "vrouwe" over de twee eilanden. 
Dat was van 1438 tot 1476 Alijt van Kuinre. 
Mochten er arme eilandsvrouwen jaloers op de landsvrouwe 
geweest zijn, in werkelijkheid was haar leven één grote 
tragedie. Toen zij de tins aan het klooster van El ten niet 
kon betalen, werd haar gezin zelfs onder de kerkelijke ban 
geplaatst. Karel de Stoute ontnam haar de eilandjes en gaf 
die wederrechtelijk aan de burgemeester van Enkhuizen. 
Ook de dood ging haar woning niet voorbij. Zij was een 
zwaar beproefde vrouw. 
In het begin van de 17e eeuw was Barbara van Essesteyn, 
weduwe van Gerrit Zoudenbalch, veertien jaar lang vrouwe 
van Urk. Volgens de geschiedschrijver W agenaar was haar 
beeltenis in de kerk te zien, maar welke kerk dat was, en 
welke reden ervoor bestond, weten we niet. 
Had ze zich zó hulpvaardig tegenover de arme eilanders 
betoond, dat die haar afbeelding een ereplaats in hun kerk 
gegeven hadden? Zij bleef trouw aan het oude geloof en ver
zette zich tegen de reformatie van de eilanden. 
Uit haar tijd zijn in brieven heel wat historische gegevens 
bewaard gebleven over het eilandelijke leven. 
Wat over beide vrouwen bekend is, kan men vinden in C. de 
Vries: Geschiedenis van het eiland Urk, Kampen 1962. 
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Getrouwde vrouwen 

De Urker vrouw als echtgenote en moeder is een hoofdstuk 
apart, waar nog te weinig over bekend is. Hoe is haar ver
houding tot man en kinderen? Welke invloed heeft de voort
durende afwezigheid van de man van maandag tot vrijdag of 
zaterdag, en soms nog langer, op die verhouding en op de 
positie van de vrouw in de gemeenschap? 
Zijn de "weekendhuwelijken" schadelijk of juist bevorder
lijk voor het huwelijksgeluk en de opvoeding? 
Vrouwen zeggen wel eens dat ze blij zijn als de man thuis
komt en nog blijer als-ie weer gaat varen. 
Ongebondenheid van de jeugd wordt vaak geweten aan het 
verwennen van de kinderen door de moeders en groot
moeders en het ontbreken van vaderlijk gezag. Vaders willen 
in het weekeinde niet voor boeman spelen. 
De grote gezinnen hebben hun voor- en nadelen. Kinderen 
worden al vroeg zelfstandig ~ ze voeden elkaar op; ze komen 
ook wel eens tekort wat ouderlijke aandacht en zorg betreft. 
En er zijn veel grote gezinnen op Urk! 
Door de kwaliteiten van de moeders "draaien" ze vaak uit
stekend, maar er ontstaan ook gemakkelijk grote problemen, 
temeer naarmate de maatschappij en de mens in de moderne 
tijd meer en hoger eisen gaan stellen aan zaken als het wonen, 
de hygiëne, de gezondheidszorg, de recreatie en oudedags
voorzieningen. In hoeverre de moeders van voorheen zich 
zouden herkennen in de dochters van vandaag is een open 
vraag. 
De vrouwen van toen wisten zich te redden. Toen er in de 
mobilisatie van '14-'18 een tekort aan petroleum was en 
Trui van Ideman en Geert van Bartus de kapotte kousen niet 
konden stoppen, trokken ze ongevraagd en ongeweigerd naar 
het gemeentehuis en nestelden zich met de stopmand in de 
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secretarie: daar was het licht en warm. Een soort kraak dus. 
Opvoeden ging zoals het ging en nooit volgens een boekje. 
Eerstelingen en benjaminnetjes werden wel eens verwend, 
maar meestal was daar tijd noch geld voor. Bessies namen 
een deel van de opvoeding voor hun rekening. Hun taak was 
op de kleintjes te passen als mimme werken moest, en intus
sen aan de vijf- en zesjarigen het versje voor de zondags
school te leren. 
Een kunst voor de moeders was het 's avonds de kinderen 
snel "van de vloer" te werken ("Pissen, bidden, in op een 
bedde!"), dan kwam er nog een ogenblikje rust. In de loop 
van de dag werden de kinderen, als ze lastig waren, gepaaid 
met beloften, afgescheept met nietszeggende uitdrukkingen 
en bedreigd met straffen die zelden werden uitgevoerd. 
Klaagde een kind over dorst of buikpijn bijvoorbeeld, dan 
werd gezegd: "Zuk maar an 't puzzetouw!" "'t Zal wel 
over wezen as je oud beabetjen binnen!" "Meen aand zal 
aans mit joen gat karmis ouwen!" "As je vaor in eus komt .. !" 
enz. Ook "magische" afschrikking werd vroeger wel toege
past, als voorspeld werd, dat een hand uit de klok of de 
spiegel zou komen, of - bij verzet tegen de moeder - boven 
het graf. Een leugen stond op het voorhoofd te lezen. 
Grotere jongens die met andere kinderen overhoop lagen, 
werden al vroeg weerbaar gemaakt: "Niem je klomp maar 
van je bien". Maar in de kleine gemeenschap van dicht op 
elkaar wonende mensen bleef het meestal bij bekvechten. 
Het voortdurend gebruiken van loze beloften en bedreigingen 
heeft er misschien wel toe geleid, dat het "je an je woord 
ouwen" niet de sterkste Urker eigenschap is. 
Van sexuele opvoeding was eigenlijk geen sprake. De "voor
lichting" werd overgelaten aan de straat. Het hele terrein 
lag in de taboe-sfeer. "Moetjes" werden door de kerkeraad 
ernstig bestraft en door de gemeenschap als een noodzakelijk 
kwaad aanvaard. 
Aan de godsdienstige vorming werd meer zorg besteed. 
Aan tafel werd steeds uit de Bijbel gelezen, de meer ont-
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hullende gedeelten werden daarbij overgeslagen. Van jongs
af moesten de kinderen "'t leste woord" zeggen, en, als er 
even tijd was, ook wel navertellen wat er gelezen was. 
Al vroeg werden de kinderen meegenomen naar de kerk, 
en als ze wat groter waren, dienden ze te weten waarover 
gepreekt was. Zondagsschoolbezoek was verplicht in de tijd 
dat de ouders een middagslaapje deden. 
Ook het gaan naar de verenigingen werd sterk bevorderd, 
en dit bevorderde weer de spreekvaardigheid van de eilanders. 
Ook zingen werd graag gedaan. Dit opvoedingspatroon is tot 
op vandaag nog waar te nemen. 
Op straat ging het niet altijd zo beschaafd toe. De kinderen 
gedroegen zich daar vaak als "gedoopte heidenen", zoals 
een bekende uitdrukking luidde. En oök verder van huis 
was het gedrag niet altijd voorbeeldig. ("Een Urker moet 
overal z'n mark zetten"). Toch werd het eigen nest altijd 
weer verdedigd. ("Heilig Urk!"). 
Met alle gebreken en tekorten is er toch opgevoed door het 
voorgeslacht, en waar de liefde heerste, werd steeds weer 
het kwade door het goede overwonnen. Godsdienstige ge
sprekken met levenswijze mensen droegen veel tot de vor
ming bij, en wijze mensen werden er veel gevonden. 
Had de negentiende-eeuwse prediking een versterkt zedelijk
heidsbegrip gewekt, of was het de algemene preutsheid 
van het Victoriaanse tijdvak dat (naar buiten althans) van 
de man-vrouw-relatie niet teveel mocht worden gemerkt? 
Zeker is, dat in het eerste kwart van deze eeuw, en ook later 
nog wel, je zelden of nooit getrouwde mensen tegenkwam 
die gearmd liepen, zelf niet op hun trouwdag! 
Als man en vrouw naar de kerk gingen,_ liep de vrouw een 
paar passen achter de man, en in het gebouw scheidden zich 
hun wegen: mannen en vrouwen hadden hun eigen plaatsen. 
Toen dat schema langzamerhand doorbroken werd, werd er 
schande van gesproken. Meisjes op de jongensgalerij, dat was 
ongehoord! (Meisjes mochten trouwens ook niet zwemmen.) 
Een vrouw in verwachting wilde dat in veel gevallen graag 
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· rborg n houd · n, n d laatst maand · hi Id ze ich d · 
· 1 · 1 w rborg n, .~oms 

ElisabPth (Lu 1 vPrs 25) , n 
n igPnaardig b · o· p op 

kwam dan ook ni t in d 
kerk. 
D· led rdracht kon d · wenst 1 verhull n. En h t Ie( k 
wel, o naarmate · meN rh · ·m lijkt rd , zi h m · r 
nieuwsgierigh id opt•nbaarde . Dat levC'rd h t ialt>ct n 
cala van uitdrukking n op om d situaties te <.'hPt ·n. 

n u zich n· t aan d Is hi · Id n in duid · lij k 
g eg nd om tandighPd n zi h op st raat rtoonde, V\ t•rd 

r al gau opg· m· rkt : " Dat · d'r niet van d nbaore 
w ouwt, d kieng r<' n zuil· n · . van wo n, · mó. 
'r wat skam n". 
De og n an kind · · n werd · n imm rs 10 1 ng mog· lijk 
"dichtg naaid", n als wat vroPg rd n w m t · n 
kluitj t in h t ri t ges · urd, al oor het be k• n n s 
ont k nn n van d realiteit dP ·erk lijkh id 7ich ook m ar 
PnigPrm zou laten bezwf' rC' n. (Ee n gt dragspatroon dat 
ook and · tPrrf' inPn kan ord n aarg no . n). 
Kind · n hiPld · n dus al gau · op t vragen · n ging· 
hun ig · n h· im· lij k" weg. Dat moestt•n g· trou · vrou · n 
7i h toch ook wel van hun · ig· n j· ugd h1·rinn · rPn? HoP 
wa n tot hPt hu · lijk gekom- n? 
N' t Id · n ging d at o: Op h · t school pi in waren · al d · 
" kali tjes" wat oud · · kna n . AL jonge m 'sjes had
d · n · · · t hun vriPnd inn· n op d · kui d · aandacht 
g trokk n an op dP h k· n omhang· nd · jong ns n · · rd · n 

r k uzes voor h t l· n g· m akt. Dan volgd in h t h 
rdonk r d wand· lingen "om h t Top" en hPt ligg n 

aan h · t grazig· dijkj. . 
E n \·olgende f · was h· t . opp • n. Als de oud rs van 
et>n gP7. in m- t lein· kinderPn op zondagavond hun · igen 
oud· ging· n be k n om "genacht" te · · n, waren · r 
altij . wel meisjes tP ·ndPn om w lang op d · kl intjes te 
l· t ·· n. Nu, d · jo · n k · nd · n d ' adre · ook. En als 
d · m· isjes te di · n· n gin · n in laat n al. Am terdam n 
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Scheveningen · ten zij de weg \\ el naar de daar komende 
Urker botters. 
Door de schrale t ijd werd er vóór de oorlog m ei.tal niet zo 
gauw getrouwd, tenzï er haast bj as. De grote weelde · 
d na-oorlogse jaren h ft dat patroon veranderd. "Kienge n 
kregen kiengeren", zeggen de oud re vrou en hoofdschud
dend. 
Er zijn nu jonge moeders met reeds grote g z·n · · n, en 
groot moeders van nauwelijks v ertig jaar. Gelukkig zïn de 
leefon tandigheden v 1 beter dan vro· er. De (vaak riante) 

oningen zijn van alle mod rne gemakken voorzien en 
t ellen voldoende slaapkamers. Dat was op het eiland anders. 
Een oning telde t oe· in de 1 el niet m r dan t ee bed
sted · . Als in de bedstee van de ouders al n krib was aan
gebracht, n in de ande · slaapplaats drie, vier k " d n 
konden worden geborgen, en soms ook onder de bedstee 
(als daar geen kelder as) uimte was geschapen, dan waren 
de mogelijkheden m e, tal uitgeput . 
Op de donk re, stoffig zolder hing het vol m t netten. 
Kwamen er nog m · r kind n, dan verhuisde een oudere 
jongen al gau "naar boord" en een me· sj ging naar groot
moed , vooral als die \\edm\ e was. 
Heel wat kinderen hebben ·r hun jeugd in d bedst a hter 
bessies rug geslapen. Zo'n meisje kon als "flarkien" bessien 
ook wat h !pen bij het dage lijk e werk en \\ erd daarin dan 
ook onderri ht. Beabes konden de knaapj. s leren ho ze 
nette· moesten boeten en breien, en verslag doen van hun 
lev nservaring n. Dat all moet grote invloed hebb· n ge
had. 
Het gaf de moeders wat m. armslag. Die hadden, in n 
groot gezin, een z aar leven. Vooral het assen was n heel 
karwei vanw ge het stugg en moeilijk hanteerbare kleder
drachtmateriaal en watergebrek in droge zom rs (èn w"nters) 
vergroot ten de problemen. Er moest soms water per schip 
aangevoerd worden, of er werd sn uw gesmolten da \ n 
d bevroren zee \\ erd geschraapt. Alles moest met de hand 
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g· bf'uren f' n ook h t drog· n schiep probl· m n. liet verwer
k n van d was kon · · 1 t e , d i· dagen v· rg· n. En, · · p 
was · · duur art · · 1. 
Van huis uit · ren d Urker vrou .· · n schoon o woning 
· n wasgoed, maar de vaak heN send· armoed · bracht mf'e, 
dat in mmig· g. zinn· n de hygiën · wf' l · · ns wat · · wensen 
ov li t. Een goed "teelt" van haring · n ansjovis vaagd· 
dan i · · s all · probl· · · n f'g. 

Een brief 

Al hadd· n d vrouw n van het eiland vaak m tot hun 
elfde jaar het hoolonderwijs gevolgd, . · · 1 vrou · en istPn 
wel wat bri· Vf' n schrijven was. Als dienende meis} schrev n 
ze hun ouders, hun moede nam· · ook de · n op om hun 
dochtf>rs de wal w r nige l· tte · n te chrijven n t f' 
laü·n weten dat ze nog g· o nd maar arm aren thuis, dat d 
bo · ·er wen op d · he ing moest, dat aawk de "fik" aan 
z'n vinger had · n Janm•tjf' ook te di n· n v.ilde , · n . · nz. 
\V laten hi· r d · brie \Olg· n di in m i 1914 · · n vrou"" 
aan haar man in h · t · kenh . · chreef: 

kan u nog · · n verrassend · tijding m ded t> l· n . Zoals 
u weet lag h · t bottertj · al aan de dam, h· t volk was r 
al af, maar nu kwam · r berigt van ansjovis. 1 ·ouwk· had 

maandag 16000, ja daar was mooi vis gevang· n, · n toen 
kwam buurman al, vandaag mot>ten } netten in zf'e, 
j. vad· ook, · n nu is Pie-ter van J ohannes r op, diE' had 
nog 2 · pE'n, en di· O· of hij · r daar · · · bij mogt f' n 
Jan van BubbE' n buurman, want met die and ren wou 
hij niet, dus d · netten staan in · · · n vanmorg· hadd · n 
· er 4000 voor 26 guld · n, dus h· t was tog d f' moeite 

nog · rt. Er . arE'n · . · lf w· 1 van 10 · n 12 dui · d, 
maar bij d ·. hoogm h · bben wij ons tog ni · t te rf' k· nen, 
maar ik was best te · · n, ik had op ni · ts gf' rekent, maar 
v.ij kunnen zien, H'j sp · · kt · n het is r · n g· bi· t en het 

t · . Als · van d · "· · k nog een goed schotj · d o· , 
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dan zal ik u wel berigten. Vanmorgen beurde ik nog een 
rijksdaalder van Ale van Pieter, ik wou hem niet hebben, 
maar ik moest hem nemen, dus man, dat is misschien nog 
weer wat verligting voor u. Ik wou tog zoo graag eens 
even bij u kijken, als het van de week geen pinkster worde, 
dan had ik van de week eens gekomen. Als u weer an
sigten stuurt, moet u er maar enkel het adres op zetten, 
ik moest er 20 centen van geven, maar ik heb gewijgert 
aan te nemen. Anna heeft haren genomen voor 4 cent. 
Nu liefste man, nieuws is hier niet, van ons allen genagt, 
schrijf dadelijk nog eens terug hoe of het met u is, uw 
vrouw M. Loosman. 

't Dochtertje voegde er het volgende aan toe: 
Zeer geliefde Vader, hoe gaat het met u? Ik heb voor 33 
cent vijgedalen verkocht en Aaltje voor 8 cent. Ik zou gaar
ne willen weten wat ik van u krijg als gij thuis komt. En ik 
zou gaarne willen dat u met pinkster op Urk kwam. En 
Hendrik is blij dat hij een bal krijgt en Betje is zo blij dat 
zij een pop krijgt. Ze vragen allemaal aan mij hoe het met u 
gaat. En Riekelt vraagt of hij je helpen moet om de melk 
op te drinken. En Betje hoest nog zoo, zij vraagt elke 
dag aan mijn Moeder, waar is mijn Vader toch. En mijn 
Moeder heeft zooveel voor den Pinkster gekregen, dat het 
een lust was, allemaal snoepgoed. En mijn Moeder heeft 
een brief naar mijn tante geschrefen of ze met de Pinkster
dagen op Urk wil komen. Ik wou dat u maar thuis kwam, 
want wij krijgen elken dag opgewarmd eten. En de dokter 
vroeg hoe of het met u gaat. Mijn moeder heeft nog geen 
honger te lijden, want ze heeft nog 17 zak aardappelen 
in de schuur staan, ze zijn puik best. Vader ik wou zoo 
graag eens bij u kijken, maar ik heb geen geld. Vader ik 
zal veel voor u bidden dat u gauw genezen zult worden. 
Nu weet ik niet meer. Genacht van mij, u liefhebbende 
Anna. 

(Ter verduidelijking zij hier vermeld dat de man wegens 
een ernstige reumatische aandoening het vissen had moeten 
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opgeven en de vrouw een winkeltje begonnen was.) 

Een levensschets 

Marijtje Brands (1898-1981) liet haar kinderen een schets 
uit haar leven na. Meteen na de lagere school kreeg ze een 
dienstje voor f 1,50 per week. Dat was op Urk zelf. Een paar 
jaar later kwam ze in Edam in betrekking op een grote boer
derij. Ze trouwde met Riekelt ·Pasterkamp en kreeg 8 kinde
ren. Dat gaf grote wassen, met de hand en het wasbord, en 
water uit de kerkebak of van de boot. Ook kwam er ziekte 
in het gezin. Op 1 september 1926 stond er een kistje èn 
een wiegje op de vloer. Een vijfjarig meisje was na inenting 
overleden, een jongetje was er geboren. 
In de familie stierven veel personen op middelbare leeftijd 
en de vrouw des huizes zelf begon ook te sukkelen en moest 
ettelijke keren geopereerd worden, maar de kinderen waren 
goed voor haar: "En nu mag ik nog dankbaar wezen, dat ik 
nog ben zoo als ik ben. Als ik zie op anderen die ons al voor
gegaan zijn en die al weduwe zijn, dan kan ik de Heere niet 
dankbaar genoeg wezen", schrijft zij in 1974. "Het was 
wel een armoedige tijd, maar er was meer gezelligheid onder 
mekaar en dankbaarheid vroeger", zo gaat ze verder. "Ik 
ben de week wel eens begonnen met geen gulden in huis en 
dan dacht ik, ja, ik kan de huur niet op laten loopen, dat was 
1,80 in de week, en daar kwam Tijs Mink elke week om aan 
de deur, dat kon je niet op laten lopen, want de andere week 
kon je wel geen 3,60 hebben. 
Het is werkelijkheid wat ik hier schrijf. Die nog van mijn 
leeftijd in leven zijn, die weten het wel. Ja, toen heb je ook 
niet meegemaakt van zooveel kerken op Urk, en zooveel 
afgunst. De liefde is zoek en dan weet je het. Maar het is 
nogal mooi dat wij allemaal voor de ééne zelfde God ver
schijnen moeten, en dan zal er niet gevraagd worden bij 
welke kerk je behoorde, maar, heb je in mijn wegen gewan
deld en mijn geboden onderhouden? Maar ik stop er mee, 
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want je leeft nu · · een elvaartstijd. Het kan niet te mooi. 
Nu, eisen heb ik nooit gehad en medewerking ergens voor 
ook n ·et; drie ouwe kotten op een noorden, dat zon heb ik 
nooit gekend in hu· in al de jaren dat ' "j getrou d zijn. 
Daar zal ik het nu maar bij laten. Als mïn aardse h . ·s ve -
braken wordt, als ik dan maar een gebouw bi" God ontvang, 
da is m"jn bede en n"jn . ens, want dat is voor eeuwig." 



Vrijgezelle vrouwen 

Vrouwen op het eiland, die, om welke reden dan ook, niet 
tot het "doen" van een trouwdag kwamen, hadden het 
meestal niet gemakkelijk. Meer dan eens offerde een dochter 
zich op om haar ouders tot het laatst toe te verzorgen, of 
bij haar ongetrouwde broers te blijven . 
Meestal mocht ze dan wel in het ouderlijk huis blijven wonen, 
maar niet zelden kon ze maar moeilijk in haar levensonder
houd voorzien. De een werd naaister, een tweede ging uit 
bakeren, een derde begon een winkeltje, een vierde ging uit 
schoonmaken, enz. enz. 
Soms hadden ze een slavenleven, als telkens door zusters 
en schoonzusters een beroep op hen werd gedaan en ze de 
gezinnen in noodsituaties te hulp moesten komen, zonder 
dat daar een behoorlijke beloning of passende waardering 
tegenover stond. Ze werden beurtelings benijd en beklaagd, 
en moesten daar tussendoor nog wel eens insinuerende 
opmerkingen op hun ongetrouwde staat incasseren. 
Vergeten werd doorgaans de grote sociale betekenis die 
deze vrouwen in het volksleven hadden, door de (goed
kope) gezinshulp en bejaardenzorg die ze voor hun rekening 
namen. Ook knapten ze karweitjes op en ontwikkelden vaar
digheden waar de getrouwde vrouwen meestal geen gelegen
heid voor kregen. 
Door een harde leerschool werden het vaak vrouwen met 
karakters die zich wisten te redden, en ook in het vereni
gingsleven volop meededen. 

Vroede vrouwen 

De vroedvrouwen hebben op bijzondere wijze bijgedragen 
aan het welzijn van de Urker gemeenschap. Ze waren er 
lang vóór het eiland een geneesmeester rijk was. De vrouw 
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van de eerste predikant oefende er tussen 1629 en 1637 het 
vroemoerschap ui t. Een paar jaar later was er een zekere 
letjen Jans en tussen 1790 en 1811 een Johanna Geertruida 
de Bok en weer later Agneta Kraay. Het waren geen Urke• in
nen. D .· was ook Geert . J'.da Eenhorst niet. Ze moet anders 

el "verurkerd " z:· n, omdat ze in 1858, na veert : jaren 
dienst, nog : . '. et met het halen van kinderen wilde ophouden, 
zodat de provinciale commissie van geneeskundig onderzoek 
er aan te pas kwam. Toen werd "ou e Trui" eervol ontsla
gen met een pensioen van 150 gulden 's jaars u :t de emeente
kas , onde de strikte voorwaarde dat ze de vrou en niet 
meer zou helpen. 
Trui werd opgevolgd door Jannetje Hakvoort, wèl een Urkse, 
die algemeen werd aangeduid als Jannetjen de \ o emo · . 
Later kwamen de dames Kuyl, Hof en Post, geen Urkers 
van origine, en niet te vergeten Hendrika Smit, beter bekend 
als de vrou van Jan Woord. 
Niet minder bekend werden Jannetjen de baakster, Griet 
Sp"thorst, Jannetjen Anker, tante 1arij, Harmpje Bode, e.a. 
\\ at hebben die dames meegewerkt aan de groei van de be
volk '· g : van ruim 150 in 1637 (na de pest) tot tegen de 
elfduizend ':. 1982! 

Bedroefde en beproefde vroU\\. en 

"D o· ve tijding vanuit zee" maakte telkens weer bedroefde 
\ ou\'. e.: .. Als door de do ?n·:.ee, vergezeld van een ouderling, 
"tinge" werd gebracht, kwam er zware rou in de f milie 
om het verres van dierbaren. 
1eestal erden zulke vrouwen voor de rest van hun leven 

ook zwaar beproefde vrouwen. Immers, als de kostwinners 
waren weggenomen stond hun arn.oede en ontbering te 
\\. achten Sommigen bleven levenslang het rou hoedje 
dragen, anderen zochten steun in een tweede of derde huwe
lijk. 
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Het rouwen was aan strenge, ongeschreven regels gebonden. 
Gordijnen bleven wel een jaar en zes weken gesloten. Het 
afrouwen gebeurde in fasen. De hele familie deed in meer
dere of mindere mate mee, al naar gelang de graad van 
verwantschap. En omdat er in het vissersdorp veel familie
relaties waren, leek bij het niet terugkeren van een schip 
en z'n bemanning de rouw wel algemeen. 
Een vrouw die eenmaal de rouwhul droeg, kwam soms 
nooit meer aan het dragen van kant toe, door telkens weer 
nieuwe slagen, of ook door een niet meer wijkende piëteit. 
Neeltje Nentjes had verkering met Frederik Romkes. Ze 
zouden binnen enkele dagen trouwen toen hij, met de haven 
in zicht, door de zeilschoot overboord werd gegooid en 
verdronk. Zij is toen blijven rouwen. En zo zijn er meer 
onder ons bekend. 
Tot de vrouwen die wel héél veel leed te dragen kregen, 
behoren Marretje de Jongè en Brechtje Bakker, van wie 
wij achterin dit boekje een deel van hun levensgeschiedenis 
meedelen. 
Toen in 1968 door koningin Juliana het monument voor 
in zee gebleven vissers was onthuld en ieder de namen op de 
platen lezen kon, schreef Marretje daarover het volgende. 
"Het was voor mijn gevoel net of ik wat terug gekregen had 
van al de familieleden die ik aan het water had moeten 
afstaan: Teunis de Jonge, mijn grootvader, Meindert de 
Jonge, mijn vader, Jan en Willem de Jonge, zijn beide broers, 
Hendrik Kramer, de broer van mijn moeder, Jan van den 
Berg, mijn eerste man, en Jan van den Berg, diens broer, 
Riekelt de Jonge, mijn broer, en Jurie en Sjoerd van den 
Berg, twee neven, en dan verder nog twee van mijn neven 
uit Den Helder. 
Dat zijn er al twaalf. Ik kan wel zeggen, dat mijn hele familie 
bij de zee ligt. Alleen de broer van mijn moeder en mijn 
broer zijn weken later nog gevonden, en vonden op het 
eiland een laatste rustplaats. De wonden worden wel ge
heeld, maar de lidtekens blijven." 
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Toen zij dit schreef, wist ze nog niet, welke wonden er nog 
bij zouden komen door het verdrinken van haar schoonzoon 
en twee kleinzoons ... 
De dierbaarste wens van de nabestaanden was doorgaans 
dat de lijken geborgen en op het Urker kerkhof ter aarde 
besteld konden worden. Daar werd soms het laatste geld 
voor gegeven. Lamertjen van Klaos de Groot liet de vissers 
weten: Mensen, mensen, hoe kun je 't dulden. Ik geef je 
vijfentwintig gulden. Haal eerst mijn man en dan mijn zoon. 
Dan krijg je nog twintig gulden loon. 
Het leven van een vissersvrouw was vol van beproevingen. 
Haast niet aflatend waren de zorgen voor het dagelijks 
brood, de brandstof en de kleding. 
In tijden van besmettelijke ziekten, als kinkhoest, mazelen 
en roodvonk de kinderen teisterden, stond ze er meestal 
alleen voor. In stormgetij leidde ze een leven in vrezen en 
beven om het lot van de dierbaren. Ook haar eigen bestaan 
werd voortdurend bedreigd. Immers, door armoede en isole
ment schoten de medische middelen vaak ernstig tekort en 
was overlijden in het kraambed lang geen zeldzaamheid. 
Ook de kindersterfte was schrikbarend groot. We lezen in 
het eerste doopboek: 
"In het jaar na Christi geboorte 1712 zijn 16 kinderen door 
de H. Doop de Christenkerke ingelijfd. Van de gedoopten 
in dat en het voorgaande jaar zijn 9 in den Heere ontslapen 
in beide jaren". 
Zulke aantekeningen keren regelmatig terug en laten zien 
hoeveel kinderen reeds in hun eerste levensjaar overleden. 
Geen wonder, dat ondanks een hoog geboortecijfer de bevol
king eeuwenlang nauwelijks in aantal toenam. In 1636 
waren er 300, in 1720 en in 17 50 niet meer dan 389, en in 
1789 520. 
In 1864 stierven, volgens de notulen, veel kinderen aan rood
vonk, oogontsteking en een keelziekte en werd, mede in 
verband met de maatschappelijke omstandigheden, besloten 
tot een wekelijks biduur. In 1865 kwamen er de pokken nog 
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bij. In 1892 heerste er tyf . en werd de Van Al : henstichting 
voor d lijders inge 'cht. In 1918 was d · toestand niet veel 
beter door het uitbreken van d · Spaan gri· p. 

Verdachte vrouwen 

Het . erk· rd · blijf· vaak lang• bek· nd dan h · goede, voor
al wanneer er · rocesstukken bewaard zijn gebl · ven. Zodoen
d · staan d · oudste ons bek ·· d · Urk· r vrouwen niet in zo'n 
goed blaadje van ·· · hun (wan)gedrag. 
Geertruid Peters zorgd· in 1598 voor opschudding, toen 

· Grietken Peters, één van haar n· en kle 'nkinderen, ,, ild · 
onterven . 
. · · 1 erg• r was at gebeurd · in 1665. Dan word · n Lijsjen 

Jans · n haar dochter Geertruid Alberts beschuldigd . · 
moord op · en onnozel kraamkind. Behalv· d · vroedvrou 
moest ook Barteltje W ems een getuigenis afleggen. De 
verhoren bi· ven bewaard · n ook het signal · ment (d · ki· 
dij) van dE' beschuldig en, maar over d · afloop is niet c; met 
voldoend· zekerh · id te zeggen. 
Op Emmeloord (Noord-Schokland) werd in 1607 · n vrouw 
van tov· rij beschuldigd. 
Zoiets had we cht ook op Urk kunnen gebeuren. Dr. J.\\ . 
Lieftinck, di · in 187 4 het eiland bezocht, h · daar een 
s uig ve haal van op. 
Hij vermeldt het op Urk aanwezig · geloo aan heksen. Er 
zouden 82 toverkollen zijn met een oud· astma-lijderes aan 
het hoofd. 
Nu moeten zijn mededelingen duid · lijk met vele korreltjes 
zout genomen ,, orden, maar wáár is, dat nog in het begin 
van deze eeuw sommig· , zi h wat vreemd aanstell · nd · oud· 
vrou . en voor "kol" werden aangezi · n. 1. n zag ze liever 
niet in z'n huis o · at van wat ze gav •n, al W · rd hun overigens 
niets in d · weg gel gd en werden ze trouw in hun armoed· 
bed·· Id. 
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\ er end vrouw ·n 

Daarm e bedoel· n '· al di · vrou en op het · iland die ook 
buitenshuis de hand · · uit de mouwen moesten stek· n om 
in hun J. V· nsond · houd t voorzien. Allereerst . ij di · in d · 
· · o ndru kte hi· 1 · n bij d · verwerking van d · vis. \\'. noe

m· n h t klaren van d · · tten, het speten van haring, h · t 
koppen van ansjo · · n h · t (in eigen huis) · · Jl . n van gar 
nal · n. 
Ook als d · scheep· · op d · h · ing stond· n oor · · · grotE' 
beurt hi · !pen vrouwen ' el bij het hoon mak· n van het 
vooronder · n het schoo · hrobben . · d · h · • pshuid . 
En als · r op het eiland gewerkt moest word · n aan d · zee-

. ring (en d :r was vaak h · t g. al) of als er een huis gebou ' d 
· erd, dan w· rd · · ook vrou '· n als goedko · krachten 

bij h t•t h · ien en sjou v<. · n te w k gesteld . De loonlijsten ma
. n r melding van. 

'· · gev · · · n paar voorbeeld · n : In 1792 w rk · n er t i· ntall · n 
bij o.m. het mak· n van een dijkje "om de noord". Z· ver
di · nd · n 14 st ui . · rs · r d ag : · pe o n : Grietj · · Grubbels, 
Get•rtj · n Riekels, Aaltjen Willems, 1. rtj en Sijmens, Jannetjen 
Jelles, Lamert ·· n Lubbers, Ed · lans, Boe ten Jann , Akk· 
Re · kes n tal an anderen . 
A htE'rnam· · word · n in d · loonlijsten van d " jaren nog 
weinig g· vonden, maar dat is bij d · kerkbouw in 1867 
al and · rs. Daar t · ff· n we bij het w· k · : H· ndrikj · B ·1 

sen, Femm· tj- d · Boe , Naalk · d Boer, K· · t} Korf, Lum
met} orf, Zwaantj · Kor · , Harmp} · un, rouwtj · ,, un, 
Lummetj · Kramer, Trijnt} . , nm k· r, Jannetj · NE'ntjes , 

~ ina Pasterkamp, Aalt} Snoek en Gri· tj- Visser. Z· kreg· n 
veel minder uit betaald dan d · aan het karw· i · rk · · d · 
mann· n . als · ' t t(' verdienen vi· 1, ,, · n ze niet 
bang vuil· hand · n te mak · n. 
Ook nu vind · n nog · · l m- isjes ,, · k in d visverwerk· nd · 
indu tri · : · · n natte· n koud · bezigh · id . 
\\ · noem· · hier ook d · omlopend · vrouw· n. Dat · n 

25 



meestal n · isjes di · met d · bo en mand, met · ·eren o · koek 
langs d huizen ging· n om hun waar aan te bied· · . Zij 
ded n d voor d · bakkers - "nk· liers · · verdi nd C'n · 

· n kle" rtigheid mee . 
En laten w· d · huismoed · ni · t V· rgeten, die in een groot 
g· . in "nooit klaar" kwam· · . 
H· t g· boortecij f. r ligt op Urk bijzonder hoog en er wordt 
ve lal jong getrouwd . G· ·· n wond · dat · in d · krant n · · -
malen ·oto 's hijn · n an vij gen ties . ,\ · herinneren 
ons · van \ m. mp} Pasterkamp - Ras · n die van Bet 
Ilakvoort - Ruiten en hun nakomeling· n . 
Er · n ook vrou · n . ie louter I· · fd · n van liefdadigheid, 
d ". etensresten · n oud· ki · ren ophaalden aan de h . · · n. 
Beklag nswaardig · vrouw n, J. tterlij k · n iguurliJk aan d 
. · lfkant van h · t · iland, Aol· · n : · b · · hoe z. meer h · · tten, 
aan ·. w· 1 wat gegeven werd, maar oor wier nod n g· n 
werkelijke oplossing werd g· . ond · · . 

Dienende \ r u ·· n 

Als r op het eiland niets ~ verdi n · viel, gingen veel 
m· is} uit d i· · n "aan d · vast<' wal" . . o bev inden ich in 
no mber 1787 in d · h · berg "De ze . n Provinciën" te 
Durgerdam (kastelein Grubbelt Alberts Brands) Albertje 
Piet rs van Dokkum (17 jaar) en S" jntj · Bakk (20 jaar). 
In d · eerst h · lft van de 20ste · · uw waren \el· Urk · meisjes 
in di · nst betrekking op h · t boerenland van West-Friesland 

in de Hollandse st d · · . 
Nauw lijks d · lagere school gingen · al, door armoed· 
thuh:. g drong , naar d · wal om hun kleren te kunnen 
kopen en te sp · n oor · · n uitzet · n meubeltjes als d · 
tijd kwam dat ze gingen trou en. S · hts t ,, · · maal in het 
jaar, met d · K· rstdag · n · · op Pinksteren, kwam· n . · naar 
het eiland, · dat waren dan ook werkelijk hoogtijdagen. 
Oud· · Urk· r vrouwen kunnen nog ond· houd · nd van hun 
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Lopen met de bollenmand. 

Moeder en ochters. 



belev· · · n \ertellen, in het bijzonder d · meisJes di · in 
Ams erdam bij Jood&e families in betrekking waren. "Het 
Urkerland" wijdd · er in 1981 een SI cialP bijlage aan. Namen 
noemen is onbegonnen w· k. Hon er en meisjes hebb n in 
hun jeugd het eiland verla · , om na enig· jaren met · • 1 
rvaring en wat spaarcentjes terug te keren om een trouwdag 

te kunn n doen. En dan begon d · dienst aan n in het eig· n 
gezin. 

lier tjen i1, órt duur 'r mzm nze nor de boot ebrocht 
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Ier is j· kómfertjen, oenze 1erijtjen, 
ik eaw er · n nijt krepleppien in edoon, 
in · n mooi boezeltjen vor nor de Jare , 
in een ulletjen om nor d · kark te goon. 

Daor oor ik 'm toeten, waor binnen m'n dingen, 
n· · , ik bring jezelf wel effien nor de boot, 
o h keend, ong· rlest liep j. nog mit · · briebel, 
in nou, oenze Merijtjen, nou bin j. al groot. 

Ou j. maar goed, daor bij di · vreemden, 
t di · · · , l\. lerijtjen, dat valt niet miej, 

't wórt een mins niet · · . en in z'n l· n, 
j. bruurtjen èt 'tok niet makkelijk op ziej. 

Koem vor je beginsel eut oor, ~ erijtjen, 
' ·j eawen j. 't goeie bij ebrocht, 

in over d ·, moonden is 'tal ·er pienste , 
dan eaw ik • · n nijt oorezer vor j. ekocht. 

Ei j. dat pertretjen nou niet verge · · · 
in 't psalmboekien van d· zuundeskoel, 
in, oenz lerijtjen, lot j· niet linken oor, 
dink an Jannetjen van Naatjen van Roel. 

Dat 's d · t ,, ·ede toet al, oe· . · Merijtjen, 
Mall · mooien, ouw o · mit dat gekrE'et, 
ze zullen j · daor after Keuzen niet o · vreten, 
ier, dit is nog vor j. van j. ou ~ · · · t. 

In dink er omm· , bring Urk niet · · skaande, 
in ouw j. : · kop je ·· ·elbord, 



Met diender Jongkees en een bezoe/.,,ster van de "Kam er 
A'ant ". 

Toen de "Torenst ·. t " nog niet eens bestraal was. 



in skreef je mimme maar gaauw een briefien 
as er in dat diensien soms wat an skort. 

Nou, ier ei je nog een poes, oenze Merijtjen, 
gaauw, want 't touw wórt al los egooid, 
droog je tronen, in beet op je tanen, 
't is gien Urker meid, die 't daor niet rooit. 

Nou, daor gat ze dan, oenze Merijtjen, 
in kiek er 's an, nou lacht ze al wier, 
dag oor!, och, in nou kan ik wel kwinken, 
dag oor!, dag oor! in ik voel 'tier ... 

Zo zijn er honderden meisjes naar de boot gebracht. In som
mige, meest Noordhollandse plaatsen, vertoefden destijds 
hele groepen Urkerinnetjes. Ze gingen samen naar kerk, 
vereniging en catechisatie en pasten op elkaar. Zonder hun 
geloof uit het hart en hun geboorteplaats uit hun gedachten 
verloren te hebben, keerden ze vroeg of laat weer op het 
eiland terug, en dan duurde het niet lang of ze brachten zelf 
weer hun dochtertjes naar de boot. 
Ook aan deze cirkelgang is na de oorlog een eind gekomen. 

Hulpvaardige vrouwen 

Het eiland heeft ze gekend, de vrouwen die onderdak ver
leenden aan "ingevroren" schippers en gestrande schipbreu
kelingen. De nakomelingen van Trui van Frederik Hoefnagel 
(het Truisvolk) verwierven in dat opzicht een goede naam 
in de vissersdorpen langs de Zuiderzee . 
In de jaren zeventig van de vorige eeuw was er een weduwe 
die in een schuurtje aan Poolse Joden en zwervers onderdak 
verschafte en ze, als ze ziek waren, verzorgde. 
Het brengen van "bordjes" aan arme mensen is heel lang een 
traditie geweest. Meermalen waren het hele families die, als 
het op helpen en geven aankwam, een goede naam hadden. 
Zo hoorden we noemen Jannetjen van Appien en haar zusters 
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HANDELINGEN 9 vers l.6b. 
Zaterdag 28 November behaagde het den Heere 

na een smartelijk doch geduldig gedragen lijden tot 
zich te nemen 

ANNA HAKVOORT, 
in den ouderdom van 39 jaar, echtgenoote van 
Geert Koffeman. 

Haar nagedachtenis zal lang bij ons in eere blijven. 

Wed. B. Visser 
Familie H. Kramer-

Wakker 
Wed. H. Visser 
M. Visser-Post 
familie T. Hoekstra-

Kroon 
Familie Joh. v. d. Berg 
Wed. I<offeman. 
Familie F. Kramer-

Wakker 
Familie H. Wakker

De Boer. 
Familie 0. de Boer....-

Kapteln 
S. Wakker-W esterneng 
L. Kramer-ten Napel. 
A. Ras-Kaptein 
C. van Veen-Kaptein 
Familie H. Visser-

Kramer. 
URK. 2 Dec. 1925. 

M. Loosman-De Boer 
J. de Boer-Kramer. 
Familie J. Kramer 
Harmpje de Vries 
Familie M. de Boer-

Brouwer 
Familie T. van Urk 
Familie R. Post-Bakker 
A. Korf-Kramer. 
F. Snijder-Bode 
Wed. T. Korf 
D. Korf.-Romkes 
M. de Vries-Hakvoort 
Familie A. van Veen. 
Wed. M. Schraal 
J. van Willegen-Korf 
H. Brands-Westerneng 
Familie J. Loosman-

Nentjes. 
M. Baarsen-Hoefnagel 
Wed. Wakker 

DezP advertentie werd geplaatst door buren en klanten die 
de hulpvaardigheid van Anna kenden en hadden onder
vonden. 

31 



"Dorcas" (\ed. llen.) il 1932. ittend tweede van rechts 
is Grietje de Roo (S ithorst), de man is Ds. Blink Kramer, 
de foto is enomen in Paterswolde. 

"Vre e " vrouwen in Ur/...er dracht. 



Griet, Jaawkien en Marrie. En laten we de nobele vrouwen 
van zuinige winkeliers niet vergeten, die de nood van de 
klanten kenden en in stilte hielpen: Naatjen van Meandert, 
Anna van Geert, Griet van Klaos Kramer ... 
Andere vrouwen waren in een ander opzicht "redzaam". 
Aole van Geert werd geroepen bij dood en leven. Lumme 
van Andries de Gooier verdeelde rusteloos het water van 
de kerkebakken. Bape van Bessies Jan, die zelf al drie kin
deren had, nam vier wezen in huis, terwijl ze nog niet wist 
hoe ze die onderhouden moest. 
Het zal de oudere lezers van dit boekje niet moeilijk vallen 
hier zelf nog vele namen aan toe te voegen, en wellicht wel 
die van hun moeders en grootmoeders. 

Do re as 

Heel wat hulpvaardigheid werd betracht in verenigingsver
band. "Reeds in de vorige eeuw floreerde "Dorcas". De 
vrouwen die er lid van waren, lenigden veel nood door kle
ding te maken en die aan arme mensen te geven. 
In de zomer-, maar vooral in de winteravonden werd er van 
zeven tot tien uur voor gewerkt. Eerst werden er een paar 
verzen uit de Bijbel gelezen en werd er gebeden, waarna 
het naaien en breien begon. Dat werk was niet altijd gemak
kelijk, omdat ook zware Urker kledingstukken met de hand 
genaaid werden. Baaien hemden, zware broeken, lange, 
dikke kousen, enz. 
Tegen de winter zat de kast vol kleren en werden deze aan 
de behoeftigen gebracht. Elke vrouw trok er dan met een 
boezel vol goederen op uit en bracht blijdschap in meer dan 
een gezin. 
Wij herinneren ons Neeltje Nentjes, een zeer wijze vrouw. 
Ze bewoog zich op vele kerkelijke en christelijke terreinen. 
Ze was een dochter van Hendrik van Dubbele en zuster van 
de gemeenteopzichter Hendrik Nentjes en van Jacob Nentjes, 

33 



d lat ' re j- ugdl· id r. E ·n famili · di "goed bij" · s. 
En ook wa n lid Lubbt·tj omkes, latn ge rou · d m· t 
Lub \\' rst md, · n Truitj · Brou · · r, d · uw Paul 
van S ootPn, en Di· ntj van d · n Bt rg, gehuwd · t Albert 
Loo man, en F· mm· tje, d · zustt>r w· m d smid. 
Er wa n nogal wat "oud· · · id · n" bij, di · ·. t o laa · 
t rouwd n. To · n K · ltj- , na · · n kort huw lijk m t \ illem 
van annetj · n van App· · n, in h · t kraambed -ges o rv• n was, 
nam G· · rt " n van Annetj · n de 1 iding o 
Het knippt> n geschit>dd door Hiltj n van Tr9mp, g· t rou · d 
m t d d iak Frans van Kob . D • v · niging was · ig nlijk 
· n rl ngst uk d gen• o · rd d i koni , waar veel 

d iakt• nvroU \". E'n bij bE'trokken waren , J annt•tj · vrou · 
van H rik Snijd r . Dt vrou van Pi tE'r Ho kstra kwam 
af toe d got•d ren kontroleren. 
Andere lPd n die we ons h rinn n, '"' n Albertj Romkes, 

' arij van al · ki' van Jo hE'm, Wi pk van Jannes , Pietj 
Po · n vN d· r · n dochtt• van domin · \'an Anken f'n 
Ettj , dochter van m •estt>r Ni u huis. 
DE' laatste las na half tiC'n nog voor uit · n boek. Dan w· rd 
r · n kopj<' koff · gedronk· n n ging · · n huiswaart . 

Ook bij d · h rvormd· ge· · nt< bestond · · n d rgelijk 
nuttig· v · niging . T · nslott . J (l w• rd pas tot>g1 laten als 
j · zesti n jaar was. 
Ind ki d knipst r was n · t o Dorcas, maar p k k 

ippen kon · w 1. Ze wa wedu e n h · ft ontl•lba?'f' 
akkt>n oor mann n n jong ns g· knipt voor 5 nt 

pak . 'Z was in haar tijd onmisbaar. 
\ 1j beid n h · bbt•n owr Dorcas zo n uurtj- g. raat, met 
h t bo nstaande d als uiteind lijk resultaat. 

DP j 
rd 

punt · 
volg· n, 

Frans d Jong n htg note ." 

rgad · ring· n van de hHJ. nde wreniging · 
in d wintt'f druk tx>zocht n ' aren ware hoogtt>

in d · do · m •enschap. \\ latt·n hi · r twe ' v rslag · n 
nl. van het g· ·form rd · Dorcas uit 1911 · n van 



het hervormde Dorcas uit 1933. 

Den 28sten Dec. 1911 hield de Gereform. Jongedochters
vereeniging "Dorcas" hare gewone jaarvergadering. 
Na het zingen van psalm 89:1 opende de weled. Heer W. de 
Vries, die als leider dezer vergadering fungeerde, met gebed. 
In een kort openingswoord schetste de voorzitter het streven 
der vereeniging Dorcas. Stellen andere vereenigingen zich 
ten doel het geestelijk en eeuwig welzijn harer leden te be
vorderen, het doel van Dorcas is om de nood der armen te 
helpen lenigen. 
Uit het verslag der secretaresse bleek, dat hoewel de vereeni
ging met vele moeilijkheden had te kampen, ze toch dit 
jaar ongeveer 150 kledingstukken had vervaardigd. 
De penningmeesteresse bracht verslag uit over den financiëe ·· 
len toestand der vereeniging. Het budget liep over ongeveer 
f 150,- Opmerkelijk was het, doch tevens prijzenswaardig 
dat die gehele som is besteed, zoodat van geen batig saldo 
sprake kon zijn. Met een opwekkend woord aan de leden 
van de vereeniging zoveel mogelijk te werken met krachten 
en gaven, eindigde zij haar verslag, dat blijken gaf van nauw
keurigheid en correctheid. 
De verschillende samenspraken en voordrachten die ten 
beste werden gegeven, maakten deze avond tot een zeer 
genoeglijke . Nadat nog eenige waardeerende woorden werden 
gesproken door ds. Van der Vegte en den edelachtbaren heer 
Burgemeester, sloot dominee op verzoek van de voorzitter 
de vergadering met dankgebed. 

Febr. 1933 : De Herv. ver. Dorcas hield vorige week Dinsdag 
in de Bewaarschool haar jaarvergadering onder leiding van 
ouderling F. Brouwer. Verslagen werden uitgebracht, terwijl 
verder de avond werd gevuld met zang, samenspraak en 
voordracht, terwijl een kleine tractatie niet ontbrak. Een 
aangenaam gepasseerde avond, die door een slotwoord van 
ds. C.A. Lingbeek werd gesloten. Een groot aantal kleeding-
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stukken h· ft "Dorcas" kunnen gereed maken en d · zijn 
onder de daarvoor in aanmerking komend· n verdeeld. 

L'en lame Árm 

0 24 maart 1911 werd op Urk opgeri ht d · dameskrans 
" \ oor Armen Werken I Ons Doel" (VAWIOD). Een a 
d · initiati· fn, · : · · rs was mevrouw Smits, echtgenot · van 
de plaatselijke dokt · r. Een ande · medew rkst.er was F · n 
Jan ma (ge torven in 1922), dochter van h · t hoofd der 

hooi. 
De krans verwierf bek ndheid door \ · rlotingen van nuttig· 
n fraaie handwerken mor · · n Ji . fdadig d · 1: het ven.trekk· n 

· rsterk · nde middelen (melk, eieren en soep) aan zwak-
k n en herst · Il · nden. Onder d leden, grotend · Is van · m 
de kom- , wa door vert · k nogal wat · loop, maar telkens 
werd n de o · n plaatsen weer door ni · uwkomers ingenom· n, 
tot in de t eed · reldoorlog d krans, door o .m. gebrek 
aan materialen, ter ziel ging. 
Een paar keer ont looid · d · dameskrans ook and · activi-
t eiten. In m- i 1913 mr. IL S · · nge, voorzitter van 
De ENTOS (Et•rs :"Jed rlandsche T n oonst ing Op 
Scht>e vaartg bied) aan burgemeester Gravestein of Urk ook 

ïde meedoen . Deze o d · kerk rad n van d g f. 
d hr. g . gem · nte d · kerks hee ·es in bruikl· n af · 
staan . Dat g beurd , maar eerst rd n d UK 309 · n d 
UK 8 door d ame& an d krans hoongemaakt en opge
poetst n d P]s van nieuw· ze il n voorzi n, vóór ze naar 
Am. terdam · rden gebracht. 
Ook · 1914 werkte d krans aan n tentoonstelling m f' . 

n show van dui w nd pop · n uit binn· n- en buitenland, 
in de st id Utrecht , ten bate van d t bc-bestrijding. 
Urk zond vij po pen : · n visserman in daag dracht bij d 

huit uit d geref. kerk , en verder een man, vrouw n m· · " 
in zondags g· waad. Deze poppen w· rd n door particuli · ren 

37 



afgestaan. De dames zelf kleedden een pop aan als bakers
kind, liggend in een Urker wieg, en met luiermand. Het 
bakeren was voortreffelijk geschied door "Jannetjen de 
haakster". 
Voordat de groep poppen verzonden werd, was het geheel 
te bezichtigen in de west-vleugel van de school. Toegangs
prijs een stuiver. 
Op de tentoonstelling verwierf de groep een eervolle vermel
ding. Op Urk terug werd het inmiddels beroemd geworden 
bakerskind, samen met heel wat handwerkjes, verloot en 
verkocht. De loten kostten een kwartje. De onkosten waren 
f 5,06, de opbrengst bedroeg f 75,- Een groot succes. Het 
Witte Kruis kon toen een lighal voor tbc-patiënten aanschaf
fen. 

Klaas Weerstand. 

Vrouwen in droeve omstandigheden wisten de aandacht 
van goedgeefse plaatsgenoten wel eens op te wekken, door 
bedelbriefjes te schrijven, al of niet op rijm. Eén begon zo: 

Bet van Tjarkien, wil je eens zoeken 
om een oud laken en een paar doeken, 

want de tijd die is vervuld ... 

Uit het leven van Hente van Trui 

Frederik Hoefnagel bezat een winkel en logement aan de 
haven op Urk. Wanneer hij in 1859 sterft, neemt zijn dochter 
Trui het logement over. Het was bekend bij alle Zuiderzee
vissers uit die tijd. Bij slecht weer lag de haven van Urk vol 
met schepen van rond de gehele Zuiderzee. Vooral de Volen
dammers waren er kind aan huis. In deze omgeving groeide 
de in 1848 geboren Hendrika op. Op zijn Urkers werd ze 
"Hente" genoemd. Op 22 februari 1868 trouwt ze met 
Klaas Jellesz. Hakvoort. In 1880 verhuizen Klaas en Hente 
met hun kinderen naar Den Helder. Aan het eind van de 
vorige eeuw vestigde zich daar een grote groep Urkers. Ook 
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vier zusters van Rente en haar broers , 
Op 10 oktober 1887 is Klaas Hakvoort aan het vissen met 
"De Truitje" ter hoogte van Noordwijk. Een zware, snel 
opkomende najaarsstorm maakte het vissen bij de Noordzee
kust levensgevaarlijk. Een klap wind schept de botter bijna 
volledig vol met water. Jelle ; de zoon van Klaas, krijgt een 
dodelijke klap met de giek; Klaas zelf en de Nieuwedieper 
knecht slaan overboord en verdrinken. 
De botter wordt door de wind voortgejaagd langs de kust 
tot voor de haven van Nieuwediep, met het lichaam van 
Jelle aan boord. Op de morgen van de elfde oktober wordt 
de levenloze Jelle door vissers op de botter gevonden. Hij 
werd 19 jaar. Zijn Vader spoelt een week later aan op het 
strand van Noordwijk. Op 17 oktober om drie uur in de 
middag wordt hij daar gevonden, 46 jaar oud. 
Men stuurt vanuit Noordwijk het volgende bericht naar 
Den Helde1. 

"Den zeventienden October jongstleden is 
alhier een manspersoon aan het zeestrand 
aangespoeld, van de leeftijd van 45 à 50 
jaren. Het lijk is gekleed met een katoenen 
hemd en een blauwe gebreide borstrok, een 
rode onderbroek en een blauwe en zwarte 
tussen- en bovenbroek, twee zwarte boeze
roenen, een boven en onderbaadje hetwelk 
in de bovenbroek gestoken is. Zilveren 
knopen aan de broek en gouden aan het hemd , 
aan iedere arm een leren mouw met touwtjes 
om de arm vastgebonden, een zwarte halsdoek 
en twee ringen in de oren . Drie paar kousen, 
een paar gespikkelde , een paar grijze 
en een paar zwarte en een paar vetleederen 
laarzen, zoo goed als nieuw met spijkers op 
de zoolen die iets boven de knieën komen". 

Een visser uit Noordwijk zorgt ervoor dat het lichaam van 
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Klaas naar Nieuwediep wordt gebracht. Daar wordt hij op 
20 oktober begraven. Binnen é ' n w k moest Hente twee
maal een geliefde ten grave dragen. Met zes kinderen bleef 
ze achter. 
Op 28 januari 1888 wordt nog haar zoontje Klaas Je lle 
geboren. Het kind wordt niet ouder dan drie maanden. 
Hente gaat nu met haar k . deren terug naar Urk. Haar vader 
is al in 1879 overleden, maar haar moeder Trui leeft nog. 
Deze verkoopt het logement en gaat bij haar dochter inwonen 
in het huis naast het logement. Hier begint Hente een winkel
tje en maakt voor de vissers oliekleren, om zoals zoveel 
visserswedm\ en haar gezin in leven te houden. 
De vissers die vro er in het logement van Trui kw men, 
blijven ook Hente trouw. Ze kopen bij haar hun spullen, 
maar vinden er ook gastvrij onderdak. 
Op 6 juni 1896 sterft de moeder van Hente. "Ouwe Trui" 
bereikte de leeftijd van 81 jaar. 
In deze tijd wordt de naam van Henl een begrip rondom 
de oude Zuiderzee. Een Volendammer v· • r zei h ierover 
het volgende: 
"Hente van Trui : inderdaad de moeder van de Zuiderz · 
vissers gev. e en in het b '.j zonder voor de Volendammers. 
Dat is nie t zo een, twee, drie ontstaan, maar langzaam aan 
gegroeid. 
Hente v rloor op zee haar man en zoon. Nu haar man ver
dronken was moest zij met dat ·inkeltje in haar onderhoud 
voorzien en dat is haar volledig gelukt. Urk as niet groot 
en daarom ging zij de schepen af die in de Urker haven kwa
men om haar klandiz"e te v · ru'. men. 
Daar komt nog bij dat deze vrouw beschikte over een bov n
natuurlijke gave van naastenliefde en dat heeft haar zo be
mind gemaakt onder al de vissers van die t ijd. Als de vissers 
met stormweer Urk binnenliepen was Hent aan de haven 
om te vragen of zij misschien hun natte kleding zou kunnen 
drogen. Als de vissers door averij of and r redenen geen 
ijd hadden om eten klaar te maken kwam Hente altijd juist 
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op tijd met een pan warme pap. Het kwam ook wel voor 
dat de vissers door de storm 's zondags over moesten blijven 
in de Urker haven. De visserman hoopt altijd dat het weer 
wat opknapt en dan is hij met een paar uur thuis. Dat kon 
wel eens de reden zijn dat er geen voldoende eten aan boord 
was. Zo niet, dan zorgde zij dat het gehaald werd. Dat ging 
in verband met haar geloofsovertuiging gratis. 
Hente was goed voor de vissers, maar ook als velen voor haar. 
Werd er goed verdiend in de visserij dan waren er altijd wel 
wat schippers waar zij wel wat extra's van kreeg. Zij hield 
dat nooit voor zichzelf, maar vulde de achterstallige contri
butie van het potje van de kraamverpleging - waar zij penning
meesteresse van was - er mee aan. 
We weten immers dat het overal armoe troef was in die tijd. 
Maar goed, de vriendschap is wel het sterkste geweest door 
de jaren heen met de Volendammers. Dit kwam volgens mij 
doordat de Urkers en de Volendammers respect hebben ge
had voor elkaars geloofsovertuiging. Daar komt nog bij: 
driemaal in de week kwamen er een 25 hoekwant-vissers 
de nacht over liggen in de Urker haven, terwijl hun beug in 
zee stond. De jongens op de vloot vonden het erg gezellig 
bij Hente en als het even kon vergaten zij voldoende bood
schappen aan boord te brengen. Dat werd dan 's avonds 
aangevuld in het winkeltje van Hente en meteen zaten zij dan 
die avond mee te luisteren - onder een geurige bak koffie 
met koek - naar de sterke verhalen die door de Urker en 
Volendammer vissers werden verteld. Altijd zat haar huisje 
vol met vissers. 
Toen Hente overleden was rekende de familie op een grote 
opkomst bij haar begrafenis van de Volendammers. Maar 
dat viel erg tegen. Dat moet voor deze mensen een grote 
teleurstelling geweest zijn. Ik wil dit beslist niet goed praten 
maar wel weet ik dat er vele van haar grootste vrienden haar 
waren voorgegaan. Zoals: Kees Zwarthoed (Jent), Kees de 
Boer (Honekaan), Crelis Tuijp (Olike), Sijmen Mol (van Tho
mas) en Klaas Mol (Kompik). Deze laatste is gebleven op 
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Aole van "mij en Janne" en haar doch ter Jannetje van 
Dokkum. 



bij dP ramp in 1896, n vel , \el derE> n . 
IlentP van Trui was een vrouw d iP in haar leven · n eng 1 
is gPweest voor haar naaste". 

Op 10 oktober 1919 overleed Hente. O · dezelfde dag was het 
32 jaar geled· n dat haar man n zoon op zee waren gebl en. 
Ho geli fd ze o Volendam was blijkt wel uit het f. it dat 
daar d doodaanzegster rond ging, om haar sterven huis affil 
huis aan te zegg n. Ook werd oor haar nageda ht nis n 
Mis opgedragen . In de Sint Vin · ntius-kerk klonken to •n 
de volgend· woorden : " Neig, o Ileer, U oor tot onze ge
bed· n waardoor 'j sm· ek n l Uwe Barmhartigh· id af n, 
op at Gij de ziel van U dienaresse H· nte Hakvoort-Bakker, 
dien Gij bevolen h · bt uit d · ze wereld te tre en, in het rijk 
van vrede en li ht een plaat: geeft en haar st lt ond · U e 
heiligen". 
Haar kleinkind · re>n kunnen zi h nu nog he inneren hoe de 
. ol damm . rs geknield oor haar kist hun ro · nkrans 
bad · n . 
0 d dag van d begrafenis wa n niet all · nuit Vol· ndam , 
maar ook uit andere dorp n rond de Zuiderzee d · vissers 
gekomen, om s heid te · n van d vrouw di voor h · 
als een moeder was geweest. 
tt. t an Hen ·. Trui is nog steeds op het oude kerk-
ho , aan de Oostkant van het K rkj. , tP vind · . Na h ·1 

ov· rlijd n maaktt> de Stave visserman P. d Z ·aan over 
haar een gedicht dat nog t vind · n is in h · t Urk · r vi · rij
m . urn. 

Klaas · Vri· 

Griet Spitlzorst 

Grietj · de Roo werd geboren in Westerbork. Als kind moest 
ze reeds d hele dag in het v · n werk . T ze el jaar 
was stie en haar ouders. Een Dren · t schipper die o 
Urk brandstoff n ve kocht en koeien hield , nam d · klein · 
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Grietje mee naar het eiland. Ze moest om half vijf het bed 
al uit om te melken, het vee te voeren en de stal uit te mes
ten. Om negen uur volgde het uitventen van de melk. Haar 
eerste klant, Inte van Trui, werd als een moeder voor het 
arme kind in haar Drentse kleren. Een paar jaar later kwam 
haar pleegvader met nog een meisje thuis, Iske, een zwak 
schepseltje dat hetzelfde werk moest doen. 
Toen toonde Grietje al haar grote hulpvaardigheid. Ze sprong 
voor Issien in de bres en werkte voor twee. Het knechtje 
van de praamschipper ging haar met andere ogen bezien en 
kon haar tenslotte zijn Griet noemen. Hij heette Marinus 
van de Vegt. 
Zij kochten de praam op afbetaling en gingen turf varen. 
(Het model van het scheepje is nog in de oude Hervormde 
kerk te zien). Als ze in de Urker haven kwamen, deelde de 
oude blinde omroeper dat aan de dorpsbewoners mee, en 
dan haalden die een dubbeltje talhout, een kwartje turf 
enz. en Griet distribueerde de ontvangen centen over een 
aantal busjes: voor de veenbaas, voor bruggeld, voor levens
onderhoud e.d. Dan kochten ze, als het scheepje leeg was, 
mest van de gemeente om dat in de veenkoloniën te brengen, 
of grit en schelpen. 
Voor gezinsuitbreiding was het roefje aan boord te klein. 
Dat gaat zo niet langer, zei Trui van Ideman en ze verhuurde . 
aan het jonge gezin haar achterkamertje, en wat later ver
kocht zeilmaker Evertjen haar wijk 2 nr. 50. Rente en af
lossing werden verrekend met turf en talhout. Er naast werd 
een opslagplaats gebouwd. 
Met de veenbazen ontstond een jarenlang durende vriend
schap. De praam vertrok van Urk met grit en schelpen en 
keerde terug met baggelaars, en Griet was de baas aan de 
wal. Ze ging ook petroleum verkopen en ... kinderen bakeren, 
en daarin behaalde ze een grote faam. 
Dat kwam zo: In 1918 openbaarde zich op het eiland een 
vreselijke ziekte, de typhus, die veel slachtoffers maakte. 
Een achterbuurman stapte op een avond bij Griet binnen 
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en zei: "Ik kan het niet meer aan, m'n dochter ligt in haar 
ongemak in de bedstee en ik ben zelf zwaar ziek ... ". "Ik 
kom!" zei Griet eenvoudig. "Niet doen", waarschuwden de 
buren, ,je waagt er je gezin aan". Maar Griet hielp en ging 
nauw samenwerken met dokter Lugtenborg. Ze legde heel 
wat doden af. Toen de dokter zelf ook ziek werd, kwam er 
een militaire arts. Eerst werd de school ingericht als zieken
barak, later het leeggekomen interneringskamp en er werden 
strenge hygiënische maatregelen genomen. De buren die 
gewaarschuwd hadden, werden erin opgenomen, het gezin 
van Griet leed geen schade. En toen er ergens nood kwam bij 
de geboorte van een kind, toen werd Griet haakster. 
Vele kinderen volgden en de dokter respecteerde haar. 
Hij nam pas een boodschap om te komen aan, als de bood
schapper door Griet zelf gestuurd was. Ze hielp niet alleen 
Urker vrouwen, maar ook die van schippers in de haven en 
opzichters bij de Zuiderzeewerken, en ze regeerde met stren
ge hand en een liefderijk gemoed. 
De gegoeden betaalden een gulden per dag, maar 't ging ook 
wel eens zo: "Vollek, ier binnen wat gedroogde vissies", 
of "Ier is een boezel vor Griet". 
In de crisistijd was de armoede groot. Toen sprak zij er met 
dominee Okken over, om door middel van een naaivereni
ging enige verlichting voor bejaarden en weduwen te be
werken. "Dorkas" werd heropgericht. Medeoprichters waren 
de vrouwen van Arie de Wit en Pieter de Boer. 
Het werd een interkerkelijk clubje dat samen kwam in 
"Obadja", en heel wat pakjes hebben allerhande nood ge
lenigd. 
In haar ouderdom bleef groot leed in het gezin haar niet 
bespaard, maar rustig en getroost heeft ze dit leven verlaten. 
Ze had iets begrepen van het grote gebod van de liefde, 
door Gods grote liefde. 

Abram Ras. 

We noemen in dit verband ook Niel van Flip (Neeltje Kale) 
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die van Schokland kwam. Zij stond zieken en gewonden met 
raad en daad bij. Ze was een breuken-specialist en had ver
stand van "zweerderij". Zachtzinnig was ze niet, maar ze 
wekte vertrouwen. Ze legde windsels aan en adviseerde 
breukbanden. Daarnaast deed ze veel naaiwerk voor anderen. 
Zij overleed in 1938 op 83-jarige leeftijd na een arbeidzaam 
leven. Haar werk werd gedeeltelijk overgenomen door Marrie 
van Reier. 

Willepien van Willem van Wouter 

Willempje de Vries trouwde in 1910 met de bakker-veehou
der-winkelier-vrachtrijder-viskoper Klaas van Urk. Het huwe
lijk werd kinderrijk: 5 jongens en 7 meisjes. Gezin en bedrijf 
brachten mee dat de vrouw des huizes hard en langdurig 
moest werken, maar niets was haar teveel. Was er geen mel
ker, dan ging zij met het juk op de schouders naar de weide. 
Moest er gehooid worden, zij hielp mee. Bij het kalven van 
een koe (en dat was vaak nachtwerk) was ze beschikbaar. 
Ze hielp het brood opmaken en in de oven werken. Kwam er 
een vracht en was er geen vrachtrijder aanwezig, dan nam 
zij het "zielhout". Ze hielp in de winkel, maakte de manden 
voor het uitventen klaar, plakte en verfde het huis, repareer
de de straat ... , niets was haar te veel of te min. 
Aan het gezin kwam niemand te pas. Ze verzorgde het eten, 
maakte de kleren. Een jurk voor de meisjes? Een lap gekocht, 
uit de hand geknipt, onder de naaimachine, en in korte tijd 
was het projekt klaar. Al met al werd het vaak nachtwerk, 
maar je kon 's morgens zo vroeg niet komen, of ze was al 
weer bezig. 
Toch, het bijzondere van deze rusteloze vrouw was wel haar 
groot gevoel voor gebrekkigen en minder bedeelden; ze was 
buitengewoon barmhartig en gastvrij. Niemand klopte ver
geefs bij haar aan om onderdak. Het was in de tijd dat "kas
tjesventers", scharenslijpers, colporteurs e.d. naar het eiland 
kwamen, maar in de twee uur dat de boot lag hun boterham 

47 



n ". t konden bescharrelen, · n moest n overnachten. Het 
hotel konden . · ni · t be tal · n en d · hotelhoud· r had ze ook 
lie · ni · t, maar bij Willempjo kond· n ze t erecht, soms in 
h· t hooi, so op · · n bed op o ld · . 
Ze kregen er · ten en d rin ken, · n, als ze wat ild · n betal· n, 
. · i ze: "G· bruk dat mar vor jo · . uw n". 
Enig· k· ren is z ook bestal · n, en mist dingen waar z, 
w er aan g. hecht . Dan zeid· n d · huisgenoten: , 1ins, 
ouw er nou mie o ! · wieten ni· t wat je in eus aolen!", 
maar . · n . olg· nd · keer haald · ze toch d · hand w· · r over 
het hart, zelfs nadat ze beroofd . erd van de uitzet van een 
van haar doch ·· 
. ' d · door het grot g· zin haar woning · n huis van 

aanloop, maar daar mopperd· z niet over. Ab · maar geven 
· n hel·. kon. Bij voorkeur . ht . · ook, wat h · t per o · · " l 
betro , men n di · minder · · t gav• n bed· · Id waren. Zij had 
begri voor hen · n sprong \oor ze in d · bres als i· mand . · 
bee wild · nem· n. Het zichz· l · weg ··fer n haar · · n 
twe d natuur ge ord· n. 
Het verdriet ging haar niet voorbij. Z verloor · · n zoontjo 
aan h · · nvlieson · · king en, in n tïd van drie jaar, . ·er 
vol .· ,., n kinderen aan tbc. 1. kunt sl hts vermoeden wat 
dat voor h al moed· hee ft · ·. k· nd. Z lf overleed · , 
na · · n kortstondige ziekte , op 72 jarig· J. · ftijd in 1963. 
D predikan · di· haar goed gek· nd had, sprak bij de begrafe 
nis tere ·ht over d · . · woord · · : " oor zov· · l gij dit · · n van 
d · Mijn· minste broed· rs gedaan hebt, zo h· bt gij dat 
M .. gedaan." 

E . rt d · Boer. 

o ba an Jan Brouw rez haar Doel 

Van grote betekenis voor h· t '· lzijn op Urk was (en is) de 
dameskrans "Het Goede Doel". Bij de oprichting valt d · 
naam: Jacoba Brouw . Z 'j was vijftien jaar to n ze on 
te sukkelen. 1 • n jaren as . · ziek. Een paar keer verto · ·d · 
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ze in een rusthuis . meestal was ze thuis, nu eens op de been, 
dan weer te bed. Ze had tijd om na te denken en langzamer
hand kregen die gedachten de gestalte van een goed doel. 
Een paar maanden vóór haar overlijden vroeg ze een twintig
tal vrouwen bij haar te komen en zond ze een nichtje met 
een briefje langs alle winkels. De opbrengst viel mee en de 
gevraagde dames richtten een werkgroep op: Het Goede Doel. 
Dat doel was: de bestrijding van de zo gevreesde ziekte, de 
tuberculose, door het maken en verkopen of verloten van 
goederen. 
Coba zag nog het begin van de werkzaamheden en legde toen 
het moede hoofd te ruste. Ze maakte de eerste verkoping, 
die een groot succes werd, niet meer mee. 
Het vervolg was nog indrukwekkender. We noemen van de 
oprichters in 1932 Marretjen Rippen, juffrouw Jantjen, 
Bape van Veen, Jannetjen van Ide Koffeman, Willepien, 
Annetjen en Marretjen van Jan Brouwer, Marrie van Siene, 
Inkien van de Durgerdammer, Mette van Chris, Jante Baar
sen. En later waren er bij betrokken Aole van Veen, Klaosien 
Visser, Kleane Aole, Aole van Jaawk Loosman, Geertjen en 
Mina Gerssen, e.a. 
En wie kent niet de mensen die er zich nu nog voor inspan
nen? Het zijn vaak weer familieleden van de overledenen. 
Ieder jaar kreeg het Groene Kruis tweeduizend gulden en de 
benodigde spullen. Ook werden gestichten en tehuizen re
gelmatig bezocht, o.m. sanatorium Sonnevanck, waar des
tijds veel Urker patiënten verpleegd werden. Deze werden 
verrast met o.m. vers gerookte paling. Doktoren en ver
pleegsters werden dan niet vergeten. 
De aal werd door de vissers belangeloos beschikbaar gesteld. 
Toen "Het Goede Doel", dertig jaar bestond, kreeg het 
een reis aangeboden door het damesblad "Libelle". 
De krans had toen al meer dan een ton gelds opgebracht. 
In 1981 bestond de dameskrans een halve eeuw. De opbreng
sten werden steeds hoger instellingen als nier- en hartstich
ting werden bedacht, maar ook gehandicapten, het bejaar-
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denhuis, de ziekenboot van het Rode Kruis en ook Ethiopië 
en Polen werden niet vergeten. 

Stientjen van Jan Brouwer. 

(Een adv rtent"e) 

Zaterdag, 9 Jan . j .!. overleed in de hope des eeuwi . levens, 
na een zeer lang, doch tevens zeer geduldig gedragen lijden, ons 
aller vriendin 

JACOBA BRO \\'l R 

Trooste de Heere hare familie. 
\\ e hopen met Gods hulp de taak, die zij zich gesteld h a.cl , het 
houden van een bazar ten bate van de bestrijding van de T .B.C. 
in haar naam te volvoeren. 
De goederen, die inkomen ten bate der Bazar kunnen nu ge
zonden worden aan een der onderstaande leden van het uit
voerend comité . 

Tante 'larij 

L. KRA'v1ER 
A SNOEK 
M. v.d. BERG - de jonge 
J . PENDERS - Ras 
M. RAS 
S. \\AKKER - \ esterneng 

Marijtje Ras, onder ons bekend als Merijtjen van Aole van 
Merijtjen, moest net als alle Urker meisjes al vroeg te d :enen. 
In Enkhuizen heeft ze jarenlang gewerkt bij de familie 
Hellenbroek, aar z:j het best naar haar zin had. Maar toen 
moest ze weer naar het eiland komen om haar ouders t e 
verzorgen, en toen haar moeder in 1925 overleed trok ze 
bij haar vader in. 
Maar ze moest toch wat verdienen, en daarom hield ze het 
gemeentehu· schoon en ging ze werken b ij burgemeester 
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Marijtje Ras gerid
derd door burge
meester Schipper. 

Coba va z Ja z Brouwer. 



Gravestein. In de tijd die ove· bleef was ze naaister. Heel wat 
Urker pakken en rokken zijn door haar vervaardigd. Toch, 
haar hart trok naar de verzorging van moeder en kind. Zij 
ging helpen bij bevallin ·en en bi f daarna nog veertien dagen 
om voor het gezin te zorgen. Daarbij oogstte ze veel waar
dering. 
Ze \\ as vooruitstrevend, gin · met de tijd mee, en was uiterst 
proper. Voor haar was de tijd van kinderen-in-het-pak en 
kapertjes-dragen al lang voorbij. Haar faam bracht mee, dat 
ze ook bui ten Urk te bakeren gevraagd werd. Had ze de 
moeder geholpen, na verloop van t:jd volgde ook de dochter. 
Een keer riep een dochter van ds. Rispen (die op Urk gestaan 
had) haar naar Brussel. 
Vriend 'nnen van de kraamvrouw, die op visite kwamen, 
dachten dat de Urker dracht het costuum van de Hollandse 
kraamverzorgsters was! 
Toen ze 65 jaar werd, was ze als baakster 35 jaar in het vak. 
Ze werd, met haar naaste familie, op het gemeentehuis ont
boden en daar werd zij tot haar grote verbazing geridderd. 
Burgemeester Schipper speldde haar het lintje met de medail
le op, en dat was zeker verdiend, ze liet haar gaven niet 
ongebruikt. 
Marijtje was bijzonder creatief: de mooiste d: ngen kw men 
ui t haar handen. Een tijd lang nam ze in Hoorn les in kant
klossen en deed ·n Brussel met goed gevolg examen. 
Ze gaf ook haar krachten aan tal van verenigingen : Het 
Goede Doel, Dorcas, de zendingskrans en de vrouwenvere
niging. Ze bleef ongehuwd. 
Tengevolge van een hartkwaal moest ze haar werkzaamheden 
sterk inkrimpen, en dat was een zware opgave: "ik heb een 
ziekte voor luie mensen", verzuchtte ze wel eens. 
Op eerste kerstdag 1963, nadat ze nog twee keer in de kerk 

as gev" eest, kwam onverwachts voor haar he sterven en 
was er een einde gekomen aan een rijk en erkzaam leven. Zij 
werd 68 jaar. 
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Toen tante Marij het lintje ontving, verraste Mariap van Urk 
haar met het volgende gedichtje: 

Om hulpverlening in het uur dat elke vader siddert, 
is nu, na 35 jaar, Marijtje Ras geridderd. 
Zij, vaardig met de babyspons, draagt, waardig, 

nu het ere-brons. 
Zij deelde lang de lakens uit aan moeders, en ... haar mannen, 
en droge luiers zonder tal aan Marretjes en Jannen. 
Zij, die veel waat'ren heeft bedijkt, kreeg een 

medaille uitgereikt. 
Ja, er zijn kotters in de vloot, waarvan al de matrozen 
nog gedraineerd zijn door Marij en bij haar aanblik blozen. 
En daarom, beste allemaal, kreeg zij dit 

vorstelijk metaal . 
Zij pakte vele baby's in, maar liet er nooit één stikken; 
wie ging er zó met spelden om en zorgde niet te prikken!? 
Zij, die zichzelf niet heeft geteld, kreeg thans een 

lintje opgespeld. 

Alie Roos. 

Elisabeth Hofer (van vreemde herkomst), oftewel Leesien, 
liet haar zoontje elke week een nieuwe hul bij de hullen
maakster halen, zodat het kind zich verwonderde dat zijn 
moeder zo vaak een nieuwe muts nodig had. Ze hadden 
een winkel, en het was een arme tijd. En toen merkte Gerrit 
wat er zaterdagsavonds soms gebeurde, als er een arme we
duwvrouw om een halve cent schapemelk in de winkel 
kwam. Zo'n vrouwtje kreeg dan meer dan eens een hul of een 
boezel toegestopt, zodat ze zondags naar de kerk kon. 
Griet Hoekman stuurde niemand van de deur, en als zij wist 
dat er ergens nood was stuurde ze haar dochters er met een 
mand met spullen heen. En zo waren er meer. Wie is niet 
trots op z'n moeder als hij vele jaren later een goed getuige
nis over haar hoort geven? 
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Handvaardig r• •Uwen 

DiE' waren (en zijn) er vel · : kni t · , naaisters, hulleplooi
stE'rs, brei ·t rs, karpoezen- · n middeld · maaksters. Mariap 
deed er destijds in "Urker Ambachten en B drijven" re ds 
een boekje over o · • n en noemd · tal van namen . 
.'.\ aar vrou '· n n m- isjes waren · rtijds ook vaardig in hE't 
het klaren van d · netten, h · t haring · · ten en ansjoviskop · n, 
zoals nu nog in het garnal · npellen · n visfileren. 
Als r mann hand n tekort waren, hi lpt> n potige vrou · en 
ook bij het hPien van pal n het inhalen van d · · n. 
Ook het "omlopen" met ei ren, brood en kruid · ni· rswaren 
was H ou enwerk, en". he doodaan · n. 
T n w . n · n e ken werd niet opgezien. Lui zijn d · 
Urker vrouwen nooit ge. · · t, n · nmin " schoonhandig'. 
Dat kan med verklaren dat het · 'land na d · poldE>ring g. n 

rgeten uitho kje van het nieuw w rd, maar Ik · 
crisis Ü' boven kwam en bi· · bruh.en 'l lev· n . 
. etil arbeid werd op st raat n aan de hav ns v · cht en 

bit> n nogal wat oto's van bewaard. 
Er was ook w · k dat door z'n karakter d aandacht van 
burg buitenlui ok . .'.\farretjen van J aawk van Piete 
di haar hel lange ]. v ( o )wink ltj- dree . Gri t 
van 'erij di dan vijftig jaar klederdrachtstoffen v 
kocht. Jante , di w " 1 vijf· ntvd ntig jaar begrafeni ndern · m 
st ·r was. Li Post · n g wiekste zakenvrouw. Riemd van 
~ann di · tallo w Urker pakken h ef gemaakt, n · 
ann t·tjen van Klaos van Trui, nz. . · nz. 

Vrom• vrouwen 

Vrou n hebben in het g(>("stelijk 
v· 1 gro inb · gehad dan d 
uitsluitend mann· n ud · n do n 

kerkelijk 1 ven n 
k· k · raadsbanken m t 

oed . De ge chiede-
nis h · ft "moeders in , " " g kend, waar ambtsdragers 
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wel bij in de leer konden en soms ook gingen, vooral als 
het om vrome ervaring en bevinding ging. Misschien ook 
geen wonder als we nagaan hoe er juist door de vrouwen 
geleden is als de ene slag na de andere hen trof. Bij de 31 
personen die in 1836 de akte van afscheiding tekenden, 
waren 11 vrouwen. 
Daaronder waren 2 weduwen, maar ook 3 gehuwde vrouwen 
zonder hun man. De vrouw van Willem Kramer was ds. 
De Cock persoonlijk uit Genemuiden gaan halen. Zij heette 
Jannetje Molenaar. Haar zuster Heiltje (weduwe) stelde haar 
woning beschikbaar als kerkruimte. 
Het piëtisme, vóór de afscheiding van 1836 in huiselijke 
gezelschappen gevoed, bleef daarna ook min of meer naast 
de kerken voortleven. Toen er in de gereformeerde kerk een 
orgel geplaatst werd (1911) trok Neeltje Snoek zich uit die 
gemeenschap terug en las zondags met enige verwante zielen 
liever in de huiselijke kring een stichtelijke predikatie. 
In de kring van de toenmalige christelijke gereformeerde 
gemeente was Ede Bos, geboren Post, jaren lang een geeste
lijk middelpunt. 
En, bij alle kerkelijke gemeenschappen brengen gemotiveerde 
vrouwen jaarlijks veel geld en goederen bijeen om het kerke
lijk leven zo goed mogelijk te laten verlopen. Zending en 
liefdadigheid staan daarbij hoog genoteerd. 

Een nagelaten geschrift 

Toen Jannetjen van Hessel in 1919 overleed, vonden haar 
kinderen in het gereedliggende bundeltje doodskleren een 
schrijven van haar hand, waarin zij een en ander van haar 
levenservaring meedeelt. 
Het is voornamelijk een verslag van haar geestelijke worste
ling om tot de zekerheid van het geloof te komen. haar ei
gen onwaardigheid tegenover des Heeren rechtvaardigheid, 
haar gedurig zoeken van Gods aangezicht en haar liefde tot 
Jezus, groter dan die voor man en kinderen. 
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Toen zij begeerte kreeg lid van de gemeente te worden om 
des Heeren dood te verkondigen, bracht dat haar opnieuw 
een diepe innerlijke strijd, tot zij op haar gebed als antwoord 
ervoer: Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. 
Maar zekerheid en ruimte wisselden weer af met dagen van 
twijfel en benauwdheid. Zij schrijft, dat zij in haar spreken 
maar weinig voor de zaak van Jezus durfde uitkomen, maar 
dat Hij dagelijks haar Leidsman op de weg was en het haar 
aangenaam was alléén haar werkzaamheden te verrichten. 
wel eenzaam, maar met God gemeenzaam; en dat zij met 
Hem omging als een vriend met zijn vriend, vertrouwend, dat 
de getrouwheid Gods haar niet begeven noch verlaten zou. 
Zij eindigt haar geschriftje met aanwijzingen voor haar be
grafenis en een vermaning voor haar kinderen: 
"En nu, geliefde kinderen, deze les wil ik u allen nog mee
deelen: Weest eensgezind onder elkander. Vooral zij, die 
den naam des Heeren belijden, moeten niet alleen één zijn 
in de belijdenis, maar ook één in het leven. Niets is treuriger 
dan oneenigheid en twist onder de kinderen na den dood 
hunner ouders. Daaruit komt niets anders voort, dan ver
wijdering tusschen broeders en zusters. Volgt de voetstappen 
van uwe Moeder op, dan zal er nooit geen twist onder u 
komen en ge zult er vrede bij vinden bij den Heere en voor 
uwe zielen. Weest om Gods wille liever de minste, dan dat ge 
in naam van waarheid en recht u zelf den vrede berooft, den 
naaste bedroeft en de gemeente verwoest en oorzaak zijt 
dat de Naam des Heeren door u ontheiligd wordt. Houdt 
psalm 133 vers 1 steeds in gedachten. En als ge zoo onder 
elkander leeft, dan zal God Zijn zegen er over doen gedijen ... 
en dat ik u allen in den hemel mag wederzien. Dit is hetgeen 
ik u allen toewensch. 
Uwe Moeder Jannetje Bakker." 

De kinderen lieten het geschriftje vermenigvuldigen en 
voegden er aan toe: "Van hare geboorte tot aan haren dood 
heeft zij de moeiten des levens in ruime mate ondervonden. 
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Nauwelijks ter wereld gekomen, slechts drie maanden oud, 
werd hare Moeder weggerukt, zoodat ze de moederlijke zorg 
en liefde nooit heeft genoten. Toen ze ongeveer 7 jaar was, 
trad haar Vader in 't huwelijk met eene vrouw, die op Ter
schelling woonde, zoodat ze hare verdere kinderjaren op dat 
eiland moest doorbrengen. Doordat ze op 20-jarigen leef
tijd huwde met Hessel van Urk, kwam ze weder op haar ge
boorteplaats. Uit dit aanvankelijk voorspoedig huwelijk 
werden 6 dochters en een zoon geboren, waarvan drie doch
ters, de eene op 11-jarigen, de tweede op 18-jarigen en de 
derde, reeds moeder van een zevental kinderen, op 44-jarigen 
leeftijd overleden. 
Nadat ze op 38-jarigen leeftijd weduwe was geworden, her
trouwde ze eenige jaren later met Teunis Bakker, uit welk 
huwelijk nog een zoon werd geboren. Toen ze 58 jaar oud 
was, moest ze andermaal het weduwenkleed aantrekken, dat 
ze gedragen heeft, totdat de Heere haar op den leeftijd van 
70 jaren opnam in Zijn hemelsch Vaderhuis. Eene kortston
dige ziekte (longvliesontsteking) maakte een einde aan haar 
veelbewogen leven.'' 

Bij onze informatie hier en daar naar vrouwen die veel voor 
de bevolking hebben betekend, kregen we, bij het noemen 
van namen, heel wat keren te horen: 
Dat was een vrome vrouw. Dat was een echte christin. Die 
had wat voor een ander over. Die deed in stilte veel goeds. 
Die kon, in haar eigen verdriet, een ander nog troosten. 
Zij is velen tot zegen geweest. Zij was arm naar de wereld, 
maar rijk in haar geloof. 
Daar moesten wij het van hebben. Hun werken volgen hen. 
Dat vind je zo niet meer. De tijd is nu heel anders ... 
Inderdaad, de tijden zijn veranderd, maar gelukkig zijn er nog 
vele dochters die het voorbeeld van hun moeders navolgen. 
Wie weet, wordt daar later nog eens een boekje over open 
gedaan. 
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Nanne de slachter 

"Voor mij is mijn bessien Jannetje Timmerman - Hoefnagel 
een baken in zee geweest, door haar woorden, door haar 
gebed voor ons, en door haar werk voor de kerk hier op 
aarde. 
Vrouwelijke ouderlingen waren in die tijd nog ondenkbaar, 
maar zij was er eigenlijk al een; op dat gebied ging ze haar 
eigen gang. 
Ziekenbezoek stond altijd op haar (niet geschreven) agenda. 
Vaak ging ik als jongen met haar mee, als ze zondags, tussen 
de diensten in, op bezoek ging. Alleen als de zieke "minne
tjes" was, werd ik niet meegenomen. 
Die bezoeken hebben een diepe indruk bij mij achtergelaten. 
Stel u voor: een kleine schooljongen, op een stoofje gezeten 
in een hoek van de ouderwetse Urker kamer, en Nanne voor 
de bedstee van de zieke. Dan hoorde ik de gesprekken aan 
van hart tot hart, en soms alleen maar van hoofd tot hoofd, 
zo te zien. 
Een hoogtepunt in haar "ouderlingenbestaan" was de be
vestiging van een nieuwe herder en leraar. Zo herinner ik 
me zeer goed de komst van dominee J.J. Bouwman in 1921. 
De zondagavond na de intrede, ja hoor, daar zaten naast 
de brede schare van kerkeraadsleden en sommigen van hun 
vrouwen, Nanne en haar kleinzoon. En, dit moet ik zeggen, 
ze kon praten, maar ze verstond ook heel goed de kunst 
van het luisteren. 
In alle eenvoud wist zij in het maatschappelijk leven haar 
plaats te vinden. Daar hoorde ook het "doodaanzeggen" 
bij . Dat deed ze in compleet costuum, het rouwhoedje 
incluis, en ik mocht stoelen helpen klaar zetten in het "ouwe
mannenhuis" voor de aanspraak. 
Nanne's bezit was niet groot: een goed bed, een half kastje, 
een stoel, een stoof, een Bijbel. Tot haar dood vond ze in 
haar ouderdom een zeer verzorgde toevlucht bij haar dochter. 
Haar bijnaam kreeg ze in de tijd dat ze in betrekking was bij 
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slager Meindert Woort. Ook zij had haar lek en gebrek, 
immers zij was een mens van gelijke beweging als wij. 
In haar weduwenschap kreeg ze slechts drie gulden onder
steuning, maar ze liet mij een parel van grote waarde na. 
Nooit vergeet ik de woorden waarmee ze van ons is heen
gegaan: "Jezus alleen!" 

Jan van Flerik. 

Ouwe Willepien 

'k Zie nog dat oude mensje naar de kerk toe strompelen, 
Ze liep erg slecht, moest op een stokje hompelen, 
Maar 'n kerkgang overslaan, dat vond ze toch geen werk. 
Op zondag dan was 't oudje tweemaal in de kerk. 

Daar zat ze 's winters in een vrijwel onverwarmd gebouw. 
Het kerkboek op de schoot, de handen blauw van kou. 
Het ergste was: haar voeten op die vloer van koude stenen. 
Gelukkig wou haar buurvrouw haar de stoof wel even lenen. 

Als d' oude Anna in de tempel zat het "bessien" daar. 
Voor haar gevoel was ze hier dichtbij "Oenze lievenaar". 
Zij wist zich zondares, maar door Zijn bloed gekocht. 
En daardoor was 't, dat zij zo trouw de kerkdiensten bezocht. 

Ze was als velen toen straatarm, dat lieve "ouwe bessien". 
Het spreekwuord zegt. de muizen lagen dood voor 't kes

sien ". 
Haar kinderen, arm als zij, konden haar ook niet geven. 
En daarom zong zij vaak van: Zalig hij die in dit leven ... 

Dit arme oude vrouwtje was 'n schatrijk kind van God. 
Rijk in haar Heiland en tevreden met haar lot. 
Geen bittere armoe roofde haar die innerlijke vrede: 
God was haar vader en Hij hoorde altijd haar bede. 
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Grietje1 van 't skoeltje z. 



In kinderlijk geloof liet z '. j haar Vader zorgen 
Voor'" roggebrood van heden en de turf voor morgen. 
Hij stelde nooit t leur, hielp haar steeds uit de nood. 
De God, die raven zond, ffj gaf haar "brand" en brood. 

En zoals zij, zo leefden hier \ oorheen veel mensen. 
Zij vreesden God en hadden we " ig aardse wensen. 
Arm naar de wereld, maar rijk in hun God en Heer 
Leefden zï uit Gods hand, begeerden ook niet meer. 

Knappe HOU en 

Ove de aantrekkelijke schoonheid van veel Urker vrouw n 
en de charmes van hun dracht is meer dan eens door bezo · 
kers zeer arderend geschreven. 
Zo Th. tolkenboer in "De Nede landsche Nationale Kle€'d · -
drachten" in 1917. Er zijn, zegt hij, op Urk bijzonder schone 
vrou . entypen, en, zo er vrou · en zijn die de Hollandse 
dracht weten te dragen, dan " n het di · van Urk. Want de 
Urker dracht onderscheid · zich niet door kleur of · l op
schik. Ze is zeer eenvoudig, ze heeft geen on-nodige details , 
maar haar erkelïke aesthetische waarde ligt in het ras dat 
ze draagt. Het natuurlijke figuur komt door deze dracht 
zeer tot zijn ht en de Urke vrouwen doen alles om hun 
natuurlijke gaven · de · nog m r te doen uitkomen . De wil 
om zelf gezien te worden blijkt duidelijk uit de ze waarop 
de Urk r vrou · haar klei maar prachtige hulletje draagt . 
Opmerkelïk is daarbij het echt vrouwelijk raffinement waar 
mee het oorijzer gedragen ordt. De knop, waar dat nat ·o 
nale kleinood in eindigt, komt bij de Urker meisjes midd· n 
op de wang , di ht b"j de mond. taar doordat in het oor
ijze zekere vering zit, drukt die knop kuiltjes in de wang, 
om op die "jze de natuurlïke charme van het g zicht nog 
m e te doen u"tkomen. Men behoeft werkelijk n·et naar 
Parijs t e gaan, om zekere gehe"men van het vrou wen-toilet 
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te leren doorgronden. Een Parisienne zou van een Urker 
vissersmeisje nog heel wat kunnen leren .... 
Al even lyrisch schrijft D.J. van der Ven in "Neerlands 
Volksleven" nr. 248, n.a.v. de folkloristische feesten in 
Arnhem in 1919, waar ook Urk vertegenwoordigd was: 
De Urkers zijn olijkerds. De knapste meiskes met starende 
droomogen en de pienterste vrouwen hadden zij op hun 
zegewagen gelokt. Al paling schoonmakend, of grabbelend 
in het grote ansjovisanker, waarin de vis zo nodig jarenlang 
bewaard kan blijven, moesten zij wel de aandacht op zich 
vestigen van duizenden bewonderende ogen. Geen wonder! 
Onder de Urker vissersmeisjes zijn echte beauty's, die hun 
natuurlijke charme met vrouwelijk raffinement zeer wel 
door hun kleding weten te verhogen. Hoe schijnbaar toe
vallig komt het donkere haar uitgolven van onder de blanke 
"hulle", nietwaar? Hoe puriteins wilden de meiskes hun 
onder het hulletje uitkomende "toppe" recht afknippen en 
hoe is dat quasi-ingetogen voornemen omgezet in een mo
dieuze verzorging van een tot even boven de ogen neerval
lende ponny-coiffure! Wat hebben zij partij getrokken van 
de gehele hoofdversiering oin die effectvol aan te wenden. 
Het zal ongetwijfeld voor de heer Th. Molkenboer een 
verrassing geweest zijn, dat hij op de Urker vishandelwagen 
in volle bedrijvigheid dezelfde jonge knappe vrouw aan het 
palingsorteren zag, wier portret in zijn werkje over de natio
nale kledij de ereplaats in de lange rij foto's ontvangen 
heeft met het veelzeggende onderschrift: "Dit is een van de 
beste voorbeelden van het aesthetisch geheel, dat in onze 
Nederlandse nationale klederdrachten verkregen wordt, als 
mooi ras en mooie kledij samengaan" 
Tot zover Van der Ven. 
Knap in de zin van geleerd konden de vrouwen van vroeger 
niet zijn, omdat de mogelijkheid zich door scholing te be
kwamen, volkomen ontbrak. Ze moesten het in het verleden 
hebben van intelligentie en ervaring, en op die manier waren 
velen op oudere leeftijd echt wat je wijs noemt. 
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Tegenwoordig zijn er heel wat meisjes die diploma's hebben 
behaald en een universitaire studie hebben gevolgd. Je zou ze 
geleerde vrouwen kunnen noemen. 

Taalvaardige vrouwen 

Er waren in het verleden (en zijn in het heden) heel wat 
vrouwen die "wel ter tale" kunnen worden genoemd. Zij 
waren in staat zich in meer of minder imponerend rijm uit 
te drukken. Helaas bleef van vroeger bitter weinig bewaard. 
- Jannetje de Vries voltooide in 1872 een door haar vader 
gemaakt berijmd verhaal over een barre tocht van "uitge
vroren" vissers door en over het ijs van Ameland naar Urk. 
- Nanne de slachter zette met groot gemak haar wensen en 
verzoeken op rijm, hoe primitief ook. 
- Van Mariap van Urk werd driemaal een bundeltje gedicht
jes en prozastukjes uitgegeven. 
- Aole van Arrepien van Ideman beschreef haar eigen leven 
in de roman "Snibbetje". (A. Olofsen - Korf). 
- Vele anderen waren (zijn) in staat op bruiloften en jaar
vergaderingen met een berijmde wens of dito jaarverslag voor 
de dag te komen en geliefde predikanten in- of uit te luiden. 
Zo laat, als er ergens rouw of vreugde is, Marretje Bos - Rom
kes nog wel eens van zich horen. 
- In dit boekje nemen we op wat Marretjen de Jonge over 
haar jeugd opschreef. Alleen het dialect is wat gesystemati
seerd. 

Uit "Snibbetje", van A. Olofsen - Korf 

Op de stoep van Marretje's winkel zit Snibbetje met haar 
trouwen vriend, een roden kater. Ze zit daar met de korte, 
stevige beentjes opgetrokken, de kin steunend op haar 
knieën. Een klein hoopje mens, dat met grote ogen verdrie
tig voor zich uitstaart. Marretje is druk bezig. Fors en struis 
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Staande: "Snibbetje"(mevr. Olofsen- Korf). 



komt zij aan de deur en zij let niet op het verdriet ige kin
dergezichtje . 1 ·etj · heeft geen tijd. 
"Alla," zegt ze, "gaon van d 'e drumpel of, das vuus te koud . 
Toe, goan an 't spuulen, Albert·e ." 
Snibbetje luistert niet. Dat doet ze nooit, als 1imm· haar 
bij de " Pmde naam noemt . 1aar als Lumme enkl 1 maar 
zegt : "Snibbet'e", dan d ,a· t zij dadelijk haar hoofdje om en 
kijkt ze bedroefd naar haar oudere . uster. En dan wij · · Pn 
klein wijsvingertje: "Daor .... daor .. .. !" 
Lumme komt gauw bij haar en Lumme begrijpt dadelijk 
wat de oorzaak · van Snibbetje's verdriet. 
N · het huis zijn ' erklui bezig. Zij slopen n schutting 
en beroven Snibbetje van haar liefst e speelplekje. Daar bij 
die schutting had ze urenlang zoek gebracht in de oude ver 
bruikte vlet van buurman Albert, en d · ::e heerlijkh · id zal 
nu voorbij gaan. 
De ka · P knipoogt tegen de felle zonnestralen. Voelt hij 
iets van Snibbetje 's gro · verdriet? Of wacht hij t evergeefs 
op de st evig· greep in zijn nekvel waarm· Snibbetj · h· m 
iedere morgen in de vlet hij · ? \\ at hebben de kater · n 
Sn "bbetje een fantast ische reizen gemaakt met die drooglig
gende wrakke schuit! Grootse tochten ' aren het. Het meisje 
en de kater roken naar vis en teer. Alleen de hong· r dwong 
hen , de steven huiswaarts te ,, enden . Het is zo makkelijk 
om met en vle · op he · droge afvaart · · aankomst te regelen 
naar de kriebeling in je maag. Je ben- je eigen baas . En nu ... 
Snibbetje begrijpt er nie · van, dat er burgem· sters zijn, 
die kinderen en katers in hun schoonste spel kunn · · ·oren, 
alleen omdat er ruimte gemaakt moet word n voo. een 
nieu e g. ".\ el trach · Lumme het haar uit te leggen, dat die 
moo ·e weg van het dorp naar de haven · · n grote verbetering 
zal ' ord· n, maar Snibbetje billijkt haar argumenten nie· . 
De oude vlet van Albert was haar liever. 
Marretje komt terug van het kippenhok. Met minachtende 
blikken kijkt zij naar he · lijzige gedoe van de erklui. 
"Alsmaar klauwen an de broek en drentelen om schop of 
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hamer!" gromt zij verachtend. Nee, dat is niets voor Mar
retje . Een mens moet voortgang in zijn lijf hebben, opschie
ten, doorzetten! Kort zegt ze tegen haar jongste kind : "Hou 
op met toeten, Snibbetje; as er niks argers is"." 
Het helpt niet, Snibbetje blijft ontroostbaar. Het duurt een 
hele tijd eer haar nieuwsgierigheid het wint van haar boze bui. 
Pas als het schaftuur slaat trekt zij op onderzoek uit. Dit 
bevredigt haar niet. En weer klopt zij aan bij Lumme, die 
immers overal raad op weet . Wat moet Snibbetje nu begin
nen, nu de oude vlet zo maar is weggesleept? 
Lumme denkt na. Zij strijkt met de grove werkhand over 
haar voorhoofd. Grijpt dan Snibbetje's hand en zegt : "Kom 
an dan." 
Even later zit Snibbetje als een prinses in de ijskist, die Lum
me op een kruiwagen naar het huis rijdt. 
"Daor dan. Is dat nou gien mooi hussien?" 
Een kist met twee hokjes is het. 
"Van Taote!" juicht het kind. 
En Lumme, die de kist vlak voor het winkelraam zet, knikt 
haar lachend toe: "Justement!" 
En ze moppert voor zich heen: "Zo, nou kan ik metien 
kieken nor durlui." 
Maar het ouwelijke trekje verdwijnt en vrolijk lacht Lumme 
als zij ziet, hoe koddig Snibbetje op en in de ijskist probeert 
te klauteren . Lumme is blij, dat zij haar kleine zusje weer 
getroost heeft. 
En elke dag wordt die troost groter. Want al gauw trekt 
Snibbetje mee in de bonte rij die elke middag naar de haven 
gaat om de aankomst van de boot af te wachten. En als op 
een winterdag het nieuwe hoogje met sneeuw en ijs bedekt is, 
dan heeft Snibbetje eindelijk vrede met de nieuwe weg. 

Onderwijzende vrouwen 

Mejuffrouw Hofstra uit Sneek was de eerste "tante" van 
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de bewaarschool. Later was dat Wiebechien Boterkooper 
uit Kuinre. Maar het meest bekend werd Grietje Nentjes, 
uit een oud Urker geslacht. De eerste juffrouw van de lagere 
school heette Lolkje Nicolai. Zij is door vele andere dames 
gevolgd. We noemen slechts juffrouw Jantje (J. Penders -
Ras), die zich in school en vereniging geliefd maakte. Zij 
overleed in 1941. Verder juffrouw Vissertje (Harmpje Vis
ser), die ondanks haar handicap vriendelijk en volhardend 
aan grote eerste en tweede klassen het lezen en schrijven 
leerde, en dat meer dan 38 jaar lang. Na haar overlijden in 
1970 werd een school naar haar genoemd. Haar zuster 
Stiene gaf lange tijd handwerkonderwijs en ging zo in het 
spoor van Trientje van Veen en juffrouw Regula Kagei, 
die in dat opzicht naam maakten. 
Naar Grietje Nentjes werd voor enige jaren een kleuterschool 
genoemd. Over haar kregen we het volgende berichtje: 
"Mej. Grietje Nentjes vierde j.l. Dinsdag, 2 april 1912, haar 
25-jarige jubileum als onderwijzeres aan de Chr. Bewaar
school alhier. Zij gaf bij die gelegenheid een heel aardig 
feestje aan de kleinen. 
Een 65 kleuters, allen netjes op z'n zondags gekleed, werden 
getracteerd op chocolade, koekjes en allerlei lekkers. Het 
was waarlijk een genot dit vrolijk volkje in hun blijdschap 
en vreugde op Tante's feest te zien. Er werd genoten. 
Enkele commissieleden brachten haar bij die gelegenheid 
een bezoek in de school en complimenteerden de jubilaresse 
met dit heuglijke feit". 
We willen hier ook de dames van de zondagsschool niet 
vergeten. Op een foto zagen we: Marretje Hakvoort, Meina 
Kok, Nellie Brouwer, Marretje van Veen en Neeltje Kramer. 
En na hen kwamen vele anderen. 

Reeds vóór de oorlog openbaarde zich op het eiland de be
hoefte aan vervolgonderwijs voor meisjes. In 1930 gingen 
al een keer per week vijf meisjes met de boot naar Enkhuizen 
om daar knippen en naaien te leren. 
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Breiklas van juffrouw Jantje ( 1927); bijna geen klederdracht. 

Spelende vrouwen. 



Als vervolg daarop werd op Urk een tweejarige naaicursus 
gesticht met bijbehorende avondcursussen. 
De eerste leraressen waren de dames Weijma en Blom. En dat 
leidde weer tot de oprichting van een heuse huishoudschool. 
Die heeft intussen al weer honderden gediplomeerde leer
lingen afgeleverd; en o.m. het nog weer later gestichte be
jaardenhuis "Voor Anker" profiteert daarvan . 

Zingende en spelende vrouwen 

Moeders zongen schoot- en wiegeliedjes voor hun kroost 
en onder hun bezigheden psalmen en geestelijke liederen. 
(Dat was vóór de komst van radio en tv.) In "Excelsior" 
zongen vele vrouwen mee. Later werd het dameskoor "Laus 
Deo" opgericht. In de verslagen van "Lydia" en "Talitha 
Kumi" en de opvoeringen van "Dindua" toonden meisjes 
en vrouwen hun spel-kwaliteiten. Toneelstukjes en tableaus 
waren vóór de oorlog erg in trek. Bij optochten zorgden de 
meisjes voor de mooiste uitbeeldingen, en graag trokken ze 
naar plaatsen rondom de Zuiderzee als daar feestelijke mani
festaties waren. Urker vrouwen waren van huis uit niet som
ber van aard en ze wisten de handen uit de mouwen te 
steken, maar voorspoed en vrolijkheid duurden gewoonlijk 
maar kort. 
Ware rampjaren (we noemen slechts 1868, 1883, 1904 
en 1918) legden een zware druk op de bevolking. Door 
armoede en tegenslag, door dienstbaarheid en rouw, was de 
fleur van de jeugd maar al te gauw verdwenen. Door rigoureu
ze rouwvoorschriften en sombere religieuze opvattingen werd 
op spontane blijdschap nogal eens de domper gezet. Op het 
roomse Schokland werden in 1792 hoge gasten nog door 
dansende en zingende vrouwen met kransjes van groen en 
bloemen begroet. Op het naburige Urk was dat toen al 
ondenkbaar. 
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Vreemde vrouwen 

Wie meent dat er geen vreemd bloed in de Urker gemeen
schap kwam, doet er goed aan de oude registers maar eens 
na te pluizen. Als we beginnen bij 1711 vinden we achter
eenvolgens Eeffien Albers (uit Emmeloord), Antje Foppen 
(de Kuinder), Hermpje Hendriks (Enkhuizen), Evertje Ja
cobs (Emmeloord), Cornelisje Klaas (Kuinder), Willempje 
Alberts (Durgerdam), Dieuwertje Hendriks (Enkhuizen), 
Grietje Gabriëls (Enkhuizen), Auckje Cornelissen (Ameland), 
Ebeltjen Wiltschut (Enkhuizen), Hendrikje Louwesen (Beula
ke), Bartje Jans (Kuinder), Annetje Rondhuis (Denekamp), 
Luutje Harms (Hattem), Jeltje Schilsma (Kuinre), Sjoukje 
Lubbers (Kuinder), Taetske Feersma (Makkum), Wiepkje 
Tiemens (Makkum), Trijntje Vos (Blokzijl), Femke Jans 
(Nijemirdum), Neeltje Visser (Durgerdam), Niesje Cornelis
sen (Enkhuizen), Baukje Willems (Oudemirdum), Aartje 
Jans (Tessel), Aaltje Jans (Lemmer), Zwaantje Menardi 
(Nijemirdum), Ytjen Claas (Lemmer), Acke Jansen (Wijckel), 
Wiepje Comelissen (Oudemirdum), Trijntje Grado (Makkum), 
Tijtjen Harkes (Bakhuizen), Ariaantje Hendriks (Blokzijl), 
Margreta Roelofs (Börgen), Antje Andriessen (Oudemirdum), 
Acke Repkes (Molkwerum), Marijtje Staas (Durgerdam), 
Merrijtje Alberts (Bovencarspel), Zwaantje Hasman (Vollen
hove), Hillegien Egberts (Zwartsluis), Jannetje Mol (Olde
triene), Marretje Graaf (Durgerdam) , Hilligje Jans (Kuinder), 
Henrica Egberts (Amsterdam), Jacobje Jansen (Enkhuizen), 
Jannetje Claassen (Kuinre), Zwaantje Harsma (Zwartsluis), 
Geertje Backer (Huizen), Evijn Winter (Durgerdam), Wijberen 
Hendriks (Hindeloopen), Lies Harmens (Enkhuizen), Dingena 
Rosendaal (Enkhuizen), Teetje Bartels (Enkhuizen), Marijtje 
Pieters (Enkhuizen), Anna ten Broek (Amsterdam), Wigcher
tje Vrieze (Genemuiden), Marijtje Bakker (Durgerdam) en 
Cornelisje de Ruiter (Blokzijl). 
En daarmee zijn we dan gekomen tot 1785. Al met al nog een 
hele lijst voor driekwart eeuw, en dat voor een zo kleine be-
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volking: 389 bewoners in 1720 en 520 in 1789. 
Wie er de kaart bij neemt kan interessante conclusies trek
ken. Vaak waren het "jonge dochters'', soms weduwvrouwen. 
Niet altijd hebben ze aan de groei van de bevolking bijge
dragen, maar duidelijk is wel, dat lang niet alle Urkers "van 
enen bloede" zijn. We hebben de paar predikantsvrouwen 
niet meegeteld. Dat waren in 1711 Johanna Cantor, in 1720 
Susanna Condet, in 1730 Gerhardina Donker en in 1780 
Elisabeth ten Broek. De vrouw van de schout in 1711 heette 
Catharina van Marlag. Met deze dame (net als met haar man) 
boterde het niet in de kleine gemeenschap. Zij kleedde zich 
naar de mode met een fontange op het hoofd (een hoog 
kapsel met linten en strikken) en daar namen de eilanders 
aanstoot aan. 
Eens was ze nageroepen: "Daar loopt de juffrouw met de 
fontansie". En er zou aan toegevoegd zijn : "Bent gij dronken 
en lust gij wel een soopje?" En de schoutsvrouw had geripos
teerd: "De juffrouw die de fontansie dragen, zullen jou voor 
den duivel jagen!" en nog zo het een en ander. Het werd 
onvermijdelijk een kerkeraadszaak. (Geschiedenis van het 
eiland Urk, blz. 240). 
De "vreemde" vrouwen gedroegen zich niet gelijk. Vrouwen 
uit wat men dan wel de werkende stand noemde pasten zich 
vrij snel aan en namen dialect en klederdracht over, zodat 
men al gauw niet beter wist of het waren Urkers. 
Vrouwen van dominees, dokters en ambtenaren "verurker
den" niet zo gauw. Ze bleven in de regel ook niet zo lang, 
hoewel er toch nog al uitzonderingen op die regel voorkwa
men. 
Er waren er die zich geheel afzijdig hielden van het dorpse 
bedrijf, maar anderen zetten zich in voor het welzijn van 
de kleine gemeenschap en deden mee aan het verenigings
leven, en daar werd met respect en waardering over gespro
ken. Ze gaven meer dan eens de stoot voor hoognodige 
veranderingen, als het weer eens leek alsof de tijd op het 
eiland had stilgestaan. 
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Ook nu zijn er zulke vrouwen. We hoeven geen namen te 
noemen, onze Urker lezers weten wel wie we bedoelen. 
Ze werken belangeloos en inspirerend op heel het brede 
culturele, sociale en maatschappelijke terrein. Wij willen in 
dit boekje die "vreemde" vrouwen zeker niet vergeten. 

Vrouwen in den vreemde 

Door armoede gedreven moesten wel vrouwen het eiland 
verlaten om elders een bestaan op te bouwen. Dat viel ze niet 
gemakkelijk, want, "Urk is van kleven!" 
In crisisjaren zijn er gezinnen naar de Zaanstreek, het Nieuwe
diep en IJmuiden vertrokken. 
Soms huisden ze in wrakke schuitjes en hadden vooral de 
vrouwen het moeilijk, maar vaak waren ze dan nog weer een 
toevlucht voor andere dorpsgenoten. 
Urkers aan de wal waren ware trekpleisters. Een voorbeeld uit 
vele: Het huis van Klasien van Griet Hoekstra (en vóór haar 
Marrie van Griet Hoek en na haar Willepien van Tunis van 
Jaawk Boos) was in Scheveningen een trefpunt van dienst
meisjes en vissers. 
Deze vrouwen hielden door hun gastvrijheid en gezelligheid 
heel wat jongelui van de straat. 
Jannetje Nentjes - Post had meer dan veertig jaar een bekende 
vishandel in Nijverdal. Zij bleef de Urker dracht trouw en 
was door haar werkkracht, liefdadigheid en opgewektheid 
een goede propagandiste voor haar geboorteland. Ook in 
andere plaatsen ontstonden goed beklante en vertrouwen 
verkrijgende Urker vishandels. 
Griet van de ouwe schipper wist zich op haar manier in haar 
woonplaatsen bemind te maken. En zo waren er veel meer. 
Hebt u Pietertje, de vrouw van Klaas van Urk, schipper van 
de reddingboot op Terschelling, nog gekend, en waar vonden 
u en uw ouders aan de wal een "ussien van anloop"? 
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Praktische vrouwen 

Eilandvrouwen, wetend van een mogelijk isolement, zagen 
's zomers de winterbloemen al in de ramen. Zij droegen de 
beurs en hun mannen verwachtten van hen een praktische 
instelling en een vooruitziende blik. 
Sommige mannen gingen zo ver, dat ze zelfs geen cent op 
zak hielden en voor scheercenten en kerkegeld de hand bij 
de vrouw ophielden en zich zondagsavonds het voor de week 
nodige "builtjesgeld" lieten toedelen. 
Ongelukkig de man wiens vrouw "een gat in de hand" had, 
of zo'n "nauw keelgat" dat er wel een schip met zeil en 
treil door kon, vanwege de lekkernijen waaraan het geld 
wegging. Er werd op gerekend, dat bij een komend helling
beurtje van de schuit, de schippersvrouw tenminste een 
aanbetaling "achter het linnen" had. Een visser schreef op 
z'n schip: Gelukkig in 't vissen, gelukkig in 't verkopen, 
maar een zuinige vrouw, daar moet je op hopen! 
Praktische vrouwen. Een voorbeeld: Anna (we noemen verder 
geen namen), een schippersvrouw, had een man, die, als hij 
zaterdagsavonds schoon en verzadigd aan tafel zat, een harte
lijk en lang dankgebed kon uitspreken. 
Op een keer, hij was net begonnen, hoorde zij gestommel 
in het achterhuis. "Daor gat m'n grusien", dacht ze, wetend 
dat er hongerige jongelui in de buurt konden rondzwerven, 
tuk op het "eerlijk wegnemen" van een pannetje vlees. 
Zonder alarm te slaan, zette ze op kousevoeten de kapers 
na, en deze, in het nauw gedreven, verborgen haastig het 
pannetje in een "uffien ". Maar de schippersvrouw wist het 
snel te vinden, keerde in huis terug, grendelde de deur, en 
zat al weer eerbiedig aan tafel nog eer haar man het amen 
uitsprak. Toen hij bevreemd haar verhitte gezicht opmerkte, 
sprak ze verontschuldigend: "Ja, jie wazzen in de giest, maar 
ik eaw je vleas eredded". 
Met de dood werd ernstig rekening gehouden. De kleren van 
de man (het rode hemd en de kousen) werden door de vrouw 
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met initialen gemerkt, wat in geval van verdrinking, en vinden 
van het lijk nog vele weken later, het identificeren mogelijk 
zou maken. En de armoede moest al heel groot zijn, als er 
in de kast geen "doodgoed" klaar lag, want hoe onverwacht 
kon de dood in de visserswoning binnenkomen. 
Weduwen legden zelden het hoofd in de schoot . Met een 
bewonderenswaardige veerkracht richtten ze zich op en be
gonnen opnieuw de harde strijd om het bestaan, door bij
voorbeeld een winkeltje te beginnen. Er waren rond 1920 
nog heel wat van die weduwen winkeltjes, in de tijd dat je met 
een schelling nog boodschappen kon doen. Een kilo aard
appelen kostte vijf cent en een pond roggebrood zes. Een 
eierkoek had je voor een cent en een dikkertje voor een 
stuiver. 
Mensen haalden voor een cent mosterd en een knol voor 
een cent of drie. Voor dertien cent had je een pond gort en 
een roodkooltje voor zes à zeven cent, enz. enz. 
Alleen vlees en zuivel waren veel duurder en die produkten 
werden dan ook vaak in de gezinnen node gemist. Vis (ge
kookt, gerookt, gebakken, gezouten en gedroogd) was er 
gelukkig veel meer . De verwerking was grotendeels vrouwen
werk. 

Winkeltjés van vrouwen 

Je kon voor allerhande boodschappen een halve eeuw gele
den terecht bij : Marrie Gnodde, Trui van Inte, Marretjen 
van Tuus; Arrepien van Ideman, Iltjen van Lukesien, Merij 
van Lubbertjen, Marrie van Indrik, Pietertjen van Jannes, 
Jannetjen van Klaas van Jannetjen, Iltjen Post, Jaawkien 
van Klaas van Knielis, Aole van Essel Klaas, Bape van Wip, 
Marrie van Klaas van Tiemes Albert, Jannetjen van Jacob, 
Annetjen van Geertjen, Firn achter de kark, Iltjen van Abram, 
Arrepien van Tromp, Bape van Fraans, Albertjen van Tjouke, 
Marrie van Naat, Jaawkien van Ealt, Sijtjen Woord, Jante 
Baarssen, Marrie van Reier, Lange Luppien, Marrie van Lukas, 
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Trien van Boutjen, Nanne van Inte, Mette, Pietertjen van 
Fukkien, Inderkien van Essel Post, Marrie Groen, Nanne van 
Tiemen van Eerden, Akkemie, Zwoontjen, Niel van de 
Poep, Griet van Lub, Firn van de spaarbank, Nanne van 
Geert, Annetjen van Jan Brouwer, Aoltjen van Essel Wakker, 
Marrie van Luppien, Klompen-Grietjen, Aaf, Griet Spit
horst, Derkien van Ean, Ant van Marrie van Rinse, Trien van 
Johannes, Agien van Meandert van Agien, Firn van Ave 
Tuune, Willepien van Sjoert, Bet van Tjarkien, Dient van 
Albert van Jelletjen, Nanne van Bet, Arrepien Bode, Ede 
Bos, Marrie van Merij, Willepien van Aalt, Bet van Marrie 
van Naatjen ... 
Dit zijn winkeltjes door vrouwen gedreven, of althans naar 
vrouwen genoemd, waar je terecht kon voor eenvoudige 
levensmiddelen, textiel, turf, petroleum, melk, groenten, 
tabak, sieraden, snoepgoed, klompen, hullen, enz. enz. 
De winkeltjes naar de mannen genoemd (ook een hele lijst) 
vermelden we hier niet, ook al stond de vrouw meestal de 
klanten te woord. Tijdens en na de oorlog zijn ze merendeels 
in snel tempo verdwenen. 

Geëerde vrouwen 

Mannen erkenden graag de kwaliteiten van hun echtgenotes 
en sneden er tegen elkaar over op. Een zekere Lub Kramer 
zette op z'n schuit zelfs dit gedicht: 

Dat ik nu schipper bin, 
Dat had ik niet gedacht, 
Het was mijn vrouw haar zin, 
Die had het in haar macht. 
Des daags gaf zij mij raad, 
Des nachts riep zij mij wakker, 
En hare rechte naam 
Is Derkien van Geert Bakker. 

Een ander gaf zijn vrouw dit grafschrift mee: 

78 



Hier rust een dierbre vrouw, 
Een pronkjuweel der vrouwen, 
Godzaligheid en deugd 
Was in haar te beschouwen. 

Mannen werden (en worden) talloze keren genoemd naar 
hun goed bekende vrouwen of moeders: Jan van Jenne, 
Garrit van Sijtjen, enz. 
Ook vrouwen werden niet zelden aangeduid met de naam 
van hun moeders: Marretjen van Derkien van Nanne van 
Trui, Arrepien van Lubbe, Marrie van Marrie van Niel van 
Jan van Diene, Aole van Sijt, Merij van Grietjen, Riemde 
van Jan van groot' Aole, Lumme van Knielia, Nanne van 
Bet, Aole van Jelle Marretjen, Klaosien van Ede, enz. enz. 

Vissersvrouw 

't Is avond en zij zit alleen, 
De kind 'ren zijn naar bed; 
Ze heeft net voor zichzelf alleen 
Een kopje thee gezet. 

Ze luistert naar de radio, 
De vissersband staat aan, 
En dan opeens hoort zij zijn stem, 
Het is goed te verstaan. 

"Hallo, hallo, als je me hoort, 
We vissen nog op zee. 
Welterusten als je slapen gaat, 
't Is alles hier oké." 

't Is avond en zij is alleen. 
Maar zij voelt zich toch blij: 
Zij hoorde eventjes zijn stem 
En weet: "Hij denkt aan mij." 

Hendrik Kramer (overl. 1976). 
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Bij 1• ·nd " · vrouwen 

Eig· nlijk waren al de hi · rvoor genoemd · vrouw· n "bijzon
der" n he verm· Id n waard. w. noem n hi r nog: 
E i an S 111 11 . Een eig· ardige vrouw. Ze was zo goed als 
analfabeet, maar · kenen kon . . uitstek· nd . . arenlang was 
:1.e · Hoorn in bt> trekking g· weest , maar na · · n voorg· · om n 
huw· lijk dat toch niet doorging, d f in haar armoedige 
woning o het eiland een · · nvoudige handel in zilv n · n 
goud · n oorwe · · n, · · t nam · rin · n · n sigare 'jpjes . oor 

rio ·ng n, doekspeld · n, boezelhaakj. krappen voor 
k kbo ken. . · · zat in 't schem rdonk · r uit · · en naar 
pru.:.e · nd · jonge stelletj. di· wel · · ns trou · . Jan · n kond· 
hebben. Dan 'st ze hoe ze het aan moe t akken, en in haar 
lag· , armoecL kamer aan d · ,jonge jongensweg" zijn h · 1 
wat · rio · g· n gesloten en ring n · .d. op afbetaling g· kocht. 
Ze zorgd wel dat . · het V· huldigde binn · nkreeg. En o 
wist · , als vrou all · · n · n op haar mani · , door h · t harde 
J. ven te geraken. 
Arrepi 11 Je s/..,a . scharre ld · haar chral ko tje op door op 
dP h · lling als · . n mansk rel hui ten te s ·hrobben . . · · rookte 
ook wel een · ijp, o w rd o verteld. '. an h · t strand kon 
zand en grit word · n g· haald, dat aan de huizen of aan de 
grithandel werd verkocht. 
A ole va11 \a, . n " t'du · · , ging voor de kost uit · · n 
s hoonmaken . .' P bakte · n verkocht st roo teken · · oli · -
bollen. Ook deeld· ze voor d · diaken· n "d· gift" uit: \\' . 
duwen en W ·. • n ging·· · r met d · kruiwag· · h· · n om d · 
hun · o bed· · !de porti· aardap· · ien, kool n turf te hal· n. 
In tijd · n dat · r . · aangevo E'rd erd om v rw" rkt te word · n 
(haring, ansjovis, garnal· n, mos&el · · ) .· a ren d · inko · · · n 
wat ruimer voor all · nstaand· n · n . · duwen, maar breE'd 
hadd· · · het noo 't. 1. kunt · rbied h· bben voor d · ' erk
kracht · n volharding waarm- · veel vrou en het hoofd bov· n 
water wisten t houd · n. 
Lange Lup, boren na d · dood v n haar vader · n naar hem 
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genoemd, hield er voor de jongelui een "dichte" winkel op 
na en bediende vooral op zaterdagavond haar klanten. Ze 
verkocht o.a. snoep en koek. Van winkelsluiting was in die 
tijd nog geen sprake, en wat "op de pof" gekocht werd 
bleef wel eens "roepen" om betaling. 
Christien Verstelle was een zeer belezen vrouw. Toen in mei 
1940 over de dijk Duitse soldaten in aantocht waren, toog 
zij met de omroeper door het dorp. Hij belde en zij ver
telde op de hoeken van de straten de geschiedenis van de 
burgers van Dinant, die voor hun verzet gefusilleerd werden, 
en zij waarschuwde de geagiteerde bewoners van Urk aan de 
over de dijk komende bezetters geen verzet te bieden om 
erger te voorkomen. 
Jans van Harmen, op 93-jarige leeftijd in 1937 overleden, was 
haar hele leven een flinke vrouw. Ze hield van opschieten en 
kon tot op hoge leeftijd breien als de beste. Toen ze zwaar 
ziek was en er gewaakt moest worden, kwam ook de beurt 
aan twee opoe-zeggers. Die konden evenwel het waken niet 
volhouden en vielen in slaap. Ze werden wakker doordat 
er in de kachel gepookt werd, en ze hun grootmoeder op 
de knieën ervoor zagen liggen. Op hun verbaasde vraag 
wat ze toch deed, antwoordde ze: "Och, ik dink, de jongens 
zullen 't wel koud eawen." 
Toen ze begraven werd en de dragers halverwege van plaats 
verwisselden, merkte een van hen op; Als ze nog leefde zou 
ze zeggen: "Vurt, vurt, opskieten!" 
Haar werklust was inderdaad spreekwoordelijk in het dorp, 
en haar wijsheid. Als er iemand trouwde zei ze steevast: 
"Keend, je kregen een goed leven, as je er maar an <linken, 
dat as de iene prot, de anger z'n moend moet ouwen." 
Wenste iemand haar op haar verjaardag nog vele jaren toe, 
dan zei ze. "Och, iene is voorlopig wel genoeg." 
Martha van Pieter Hoekstra haalde, toen de vrouwen voor 
het eerst mochten stemmen, nalatige vrouwen zelf van huis 
en probeerde ze politiek bewust te maken. 
Mina van Willem van Wouter had een groot gezin, toch sloeg 
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ze geen kerkdienst over. Als andere vrouwen haar vroegen, 
hoe ze dat klaar speelde, zei ze: "We stoon vroeg op. Klaos 
wast alle gezichten of, in ik snij brood. In zo et iederiene 
z'n taak. Je moeten vor je giestelik leven net zo arde warken 
as vor je natuurlike bestoon." 
Nanne van Inderkien van Geert. In 1982 nog actief en dank
baar "voor anker" in het bejaardenhuis: veertien kinderen, 
70 klein-, 150 achterklein- en 5 achter-achter-kleinkinderen ... 
Geertjen van Griet van Boutjen was vele jaren hoofdverpleeg
ster in het toenmalige Nederlandsch Indië, o.m. in Sabang 
in de jaren twintig. Ze schreef in de Urker courant van die 
tijd brieven uit Indië en ook een feuilleton: "In het licht 
zijns aanschijns". Ze zei eens: Ik spreek Engels en Maleis, 
ik schrijf in 't Nederlands, maar "ik dink in 't Urkers". 
Zij was de tweede vrouw van Knielis van Tromp die de 
"Geschiedenis van het eiland Urk" beschreef, en bood na 
zijn dood het manuscript ter uitgave aan. 
Marretje Hakvoort werkte lange tijd in een Zaans zieken
huis, en Heiltje Romkes was in Gorredijk een zeer gewaar
deerd wijkverpleegster. 
Hiltje Snoek kreeg reeds op zeer jeugdige leeftijd een onder
scheiding, toen ze met gevaar voor eigen leven een jongetje 
van de verdrinkingsdood had gered, en Klaasje Ras - Visser 
hield met niet minder risico's in de oorlogsjaren een joodse 
vrouw verborgen. 
Marijtje Bakker - Brands werd in ruime kring bekend en ge
waardeerd om haar werk voor het Rode kruis en het zieken
schip de Henri Dunant, de boot die zo vaak in de Urker 
haven afmeerde. En telkens weer werd er wat voor de patiën
ten georganiseerd en werden ze aangenaam verrast met goe
de gaven. 
Ook aan de bejaardenzorg gaf ze haar beste krachten. Op 
Merijtje kon je aan. 
En wie kent Sijtje niet? Sijtje van de Magneet! Als jong 
meisje diende zij met 86 andere Urker meisjes in Amsterdam. 
Haar vader maakte als jongeman (nu al een eeuw geleden) 
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drie keer een reis naar Nova-Zembla, maakte aantekeningen, 
kaarten, globes en kompassen en verzamelde realia. Sijtje 
werd er de hoedster van. Zij zelf, een Oranje-fan. maakte 
poppen in klederdracht voor diverse vorstelijke personen, 
en bracht ook heel wat aan kleren en foto's bij elkaar. Haar 
winkel werd haast een museum. En over haar ervaringen en 
ontmoetingen kon ze boeiend vertellen. Hoevelen heeft 
ze niet in Urker dracht gestoken voor een foto of een feestje? 
Inderdaad een merkwaardige vrouw, met een hulpvaardig 
gemoed. 

Het leven van Bessien Fem 

Ze woonde tegenover mijn ouders en was dus de buurvrouw, 
maar de hele buurt noemde haar: Bessien Fem. In haar liefde
vol hart was plaats voor klein en groot . Toch maakte ze wel 
onderscheid, want voor haar en haar man, bèbe Okke, was en 
bleef ik "et jongetjen". Hoe dat kwam zal uit het vervolg 
van dit verhaal blijken. 

Bessien Fem en haar man waren allebei geboren in 1834. 
Een bijster gelukkige jeugd was haar niet ten deel gevallen. 
Toen ze drie jaar oud was, stierf haar moeder, Aaltje Ger
ritsd. Post op een leeftijd van veertig jaar. Aaltje liet een man 
en vier kleine kinderen achter. 
Een jaar daarna, in 1838, trouwde vader Lubbertjen Kramer 
opnieuw, en het gezin werd verder uitgebreid met nog vijf 
kinderen. 
Als oudste dochter in een groot gezin leerde Bessien Fem 
reeds vroeg de zorgen des levens kennen. Haar oudere broer, 
Jannentjes, was verlamd aan beide benen en zijn verpleging 
vorderde veel geduld en liefde van zijn drie jaar jongere 
zusje. Zo groeide Bessien Fem in een wereld van zorg en 
armoede op, in een gezin waar felle conflicten niet uitble
ven. 
Toen ze 27 jaar was, trouwde ze met Okke de Boer, een 
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ferme vissersknaap. Haar verlamde broer nam ze m naar 
haar woning; in 1851 was haar tweede moeder de weg van 
alle vlees gegaan en ze wilde haar vader en zu t rs niet met 
de zorg voor een invalide belasten . Een gelukkige tijd brak 
aan. Na drie jaar huwelijksgeluk werd een zoon geboren, in 
1864. Een tweede zoon volgde in 1867, een dochter in 1870 
en de jongste zoon in 1872. 
Lubbertje, Gerrit , 1arretje en Jannentjes vormden een 
viertal, waar vader Okke t rots op was en waaraan moeder 
Fem al haar zorgen besteedde. De kinderen groe:den voor
spoedig op en gingen de n na de ander op school bij mees
ter Gerssen en m • ste : Koffe m n . 
De jongens werden vissers, evenals vader Okke dat was. 
Ze waren oppassend en spaarzaam, zodat Lubbert n Gerrit 
al op vrij 'eugdige leeft:jd n eigen schuit bevoeren , die 
ze samen hadd n gekocht. Jannentjes kwam bij een andere 
schipper aan boord als derde man. Lubbert vond in Naatje, 
de dochter van Jann· Romkes, een passende levensgezellin, 
te · wij l Marretje de huisvrouw werd van Albert \\ oort, de 
zeilmaker. 
Zo naderde het rampjaar 1889. 
Begin augustus kwam Jannentjes, die nu 17 jaar was, 's zater
dags thuis. ffj kon met zijn schipper n · t goed overweg 
en dat gaf aan boord nog wel eens strubbelingen. "Mimme, 
ik ben bij mijn schipper weg", vertelde hij. Bessien Fem 
schrok er van. "Jongen, dat kun je toch niet doen? Je bent 
toch tot Kerstm· \l erhuurd?" Jannentjes lachte e .· n 
beetje om. "Verschi · maar n i t, mimme, 1k heb geruild 
me Jelle, de derde man van mijn bro · . Jelle gaat maandag 
met zijn oom naar z ·• en ik ga bij mijn broers varen." Zuch
tend van oplucht ing gaf mimme haar fiat en ook toate maak
te verder geen bezwaren. Zo voeren de drie broers dan op 
dezelfde schuit. 
De vreugde van Jannentjes was helaas van korte duur , in de 
laatste week van september stak n hevige storm op. Heel 
Urk ve keerde :n angst en vrees. Een dag later zagen de men-
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sen, d "· aan d · wes · ant ui · · ht hadd· n op d · Zuid · rze , 
d · h(•l loot nkomen uit d · ri hting Ni· u edi· p; als na 
· n storm d h · l· vloot g· lijk tijd ig naar Urk kwam, bet •k· n-

de dat ramp n ong· luk. T· }. •n tele foon waren c-r to •n 
nog niet op ht' t "land. To · d · vloot g m •erd lag, ging 
d · dominec> w !dra rond om d " ting· ., te breng n. \ \ aar 
d domin · binn· n ging, g· k] P<•d in h t zwart m t d hog 
hoed op, bracht hij · n bood hap rouw. Et•rst bij 
:-.Jannc> van Trui ; haar oon achtti- n jaar, T unis, ou 
niPt · · n. To · bij Bessi· n F m; haar dri · jong· ns 
wa n gt>blt Vt•n. Fem · Okk waren ontzt.>t · n erslag· n, 
dri kostelijk jong· ns w· . Il t mPd l· · n was groot, maar 
bracht g t roost. Naatje van an · , de vrouw van Lub
bt· rt, rwachtt haar · rste kind . D(• slag te mor 
d tenge · jong· vrouw; to(•n na · n p dag n d · lij n van 
Lubbert n G ·rrit aanspo Id · , w rd d bt>id b rs in 
· n dubbt>le kist naar Urk o · brach t. 0 28 · p mbt>r 

werd · · op h ·t oud · ker o be-gra n n te "jl d klok
k n ki •ptt·n, s ·honk tj h t }. v n · · n dochtt>r. 
Naatj o rl · ·d haar man ni t lang n ht>t ki ine doch ter
tje , naar haar vad Lubbt>rtj g no(•md, wN d door :-.Jaatjes 
sl'.'hoonm · .er li · d · rijk rzorgd . 
"Ht•t was · · n grot t roost voor mij in di ware dagen", 
w rtelde bessi· n F· m mij latPr. Bèbe Okk· k · d · slag ni· t 
t boven, ijn g est kwijnd · . H" " is ni · t m er naar · 
g· wt est. Hij bi·· · in zijn hofJ · m t d tw · bomen · n als 
bessi n F· m teg· haar man i: , ' oet j niet · ns naar 
de ha · n?" as ijn droefgeestig antwoord: "Ik ht>b niks 
mt'N op de ha .en." 
Bessien F· m was el'n g· · tkrachtig· vrouw. Zij stak d 
hand •n uit d · mou · n, to t>n d · •rst w· · n smart · n 
rouw oorbij wa · n . . · moest nu voor haar man en ki · in
dochter h t brood V· rdien· n, maar . · si zich er door, 
al was h · t l· en haar tot · · n last g· ord· n. Vaak kwam 
mijn moed· r, d ·· niet sterk was, h · lpl'n. Als moed · dan t t> 
bed lag · n ik als tw· · jarig· · · ute stond te brullen oor h · t 
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dichtgebonden hekje, tilde ze me over het hekje heen en nam 
me mee naar huis. Als het tijd was om te gaan slapen, werd 
ik onder hevige protesten mijnerzijds weer teruggebracht. 
Toen bèbe Okke op 13 september 1903 stierf, had hij een 
verkruimeld koekje in zijn dode hand; bewaard voor "et 
jongetjen". Zo gingen jaren voorbij, maar elk jaar zo om
streeks half september kwam de oude N anne van Trui bij 
bessien Fem op bezoek. 
"Ik moest naar je toe, Fem", was steevast haar begroeting. 
Dan zaten daar die twee oude vissersvrouwen hun doden 
te herdenken. 
Eerst huilden ze samen en dan werden al de slachtoffers van 
'89 en vroegere jaren opgenoemd. Met hun zonen waren ook 
Gerrit van Meindert de koolboer, Willem Ruiten en zijn 
oomzegger Jacob van 10 jaar gebleven. Om beurten noemden 
ze de slachtoffers van vroegere en latere rampen op; daarna 
ging de oude Nanne weer getroost terug naar haar winkeltje, 
dicht bij de haven. 
Bessien Fem moest in 1904 haar huis verlaten; de Gerefor
meerde Kerk kocht het, om het gelijk met de oude bouwval
lige pastorie te slopen. Op die open plaats werd toen de 
nieuwe pastorie gebouwd, die nu nog dienst doet als jeugd
gebouw. Die verkoop verliep op een eigenaardige manier. 
Mijn vader, Piet Brouwer en nog een paar vrienden zaten toen 
in de kerkeraad. Er werd een voorstel ingediend, dat Bessien 
Fem voor het afstaan van haar woning een schadeloosstelling 
zou ontvangen van vrij wonen en drie gulden per week, zo 
lang ze leefde. Dit voorstel werd aangenomen. Zelf heb ik 
als jongen die wekelijkse uitkering wel voor Bessien gehaald 
bij de diaken, die dat jaar de kerkelijke kas beheerde. Was 
die diaken tevens winkelier, dan kreeg ik een lijstje met 
boodschappen mee en bleef er van de drie gulden niet veel 
over. Bessien Fem was zeer geliefd in de buurt waar zij woon
de, met haar kleindochter (Lange Luppien) . De buurvrouwen 
liepen in en uit om een praatje te maken of om raad te 
vragen. Zij was niet alleen een lieve christin, maar ook een 
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vrou " met n helder verstand, die in alle mogelijke zaken 
raad wist te geven. Tot in hoge ouderdom bl f ze Bessien 
Fem voor de hele buurt . 
Het afscheid, d t mijn vrouw en ik van haar namen, zal ik 
n '. et li ht vergeten. Bessien Fem was al lange tijd bedlegerig, 
toen wij op onze laatste vakantiedag "genacht" kwamen z -
gen. De deur stond als alt:jd open, maar Bessien sliep toen wij 
b·nnen kwamen. We wachtt en een paar minuten, maar Bes
sien werd niet wakker. Ik raakte haar hand aan en vroeg toen: 
"Bessien, ben je wakker?" Ze slaakte een diepe zucht en me 
haar ogen nog gesloten vroeg ze: "Bin jie doar, oenze Gar
rit ?" V rt '. jaar w het geleden, dat haar drie jongens door 
het wreed geweld der z e verslonden waren, maar met haar 
vijf en negent · jaren leefde ze nog in dat verre verleden . 
Een paar maanden later, in de septembermaand, werd ze 
opgeroepen om haar plaatsje in te nemen in het Vaderhuis 
met de vele woningen. 1ijn vader leidde de begraf enisd '. enst. 
Hij sprak naar aanleiding van Jesaja 28 vers 28: "Het brood
koren moet \ erbrijzeld worden, maar Hij dorst het niet 
gestadig dorsende en Hij br kt het niet met het \\iel zijns 
wagens en Hij verbrijzelt het niet met zijn paarden." 
\\ e hebben haar te ruste gelegd aan de zuidzijde van het 
kerkje aan de zee in graf no. 376. 

,3En b.r !.r.r was tti.rt m.r.rr" 
Jan van Loo. (Volkleven nr. 15). 

De jeugd van Br clztje BakA.er 

In dezelfde kamer waarin ik je dit vertel, hebben m"jn vader 
en moeder gewoond en hier zijn m '.jn broers en ik ook ge
boren en getogen. Als mei je van negen jaar werd ik al van 
school genomen en mo t ik, hoe jong ik ook was, mijn 
moeder helpen. Dat k m zo: Mijn vader, Hendrik Evert 
Bakker, was op n maandagmorgen tegen het e ·nde van 
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no · mbt•r van h· · j 1903 g · n, maar hij kwam ni· t 
]. · nd in huis te rug. Hij V· rdronk in h · t Noord · · kanaal 
vlak voor de Or njesl .". · n bij Am.t rdam. D Hun · 2, · · n 
vrachtboot, o r teg· n ijn roer · n d · h· lmst o sloeg h · m 
overboord. Op h· t og· blik van h t ong· 1 k was mijn ad · r 
all·· n aan d k. Mijn oom Dubbel· lag in d · kooi, omdat het 
ijn tijd was om t t• rustl'n, n mijn oudst(' b Ew rt, · n 

Jong· n van et•n jaar o twaal f , d · d· rd man, was oo juist 
in h · t voorond· . Dat wam omdat hij daar n t d · pruim
tab t.k t •ru ,bra ·h t di · hij voor vad r, d ". z · in et> n ruimpje 
had, uit ht·t kast} g· h d had . ' aar to •n Ew rt bo n kwam, 
·as ad r ni · t · · r. \'. at moest hij dot•n? Hij begon 

sch u n o hard hij kon, maar r k m g· n antwoord. 
Hij haald Dubbel uit zijn slaap, maar di · st ook o u 
ni t wat hij · r· an had n · t h m t< doen st ond. 
Z ni · t s n hoord · n ni ts n d boot was doorge
st oomd naar d sluis. Aan d · k was alles st1j van d vorst 
n h<·t bl'gon tt- sn· u · n . Z kond · vad · r ni t m· · r · 
n brachtl•n n Il ndig na ht door. Om · n uur o f ht, 

n t•n in d morg n b1ram oom Toon m· t zijn huit op d · 
sluis aan n di · riPpt•n r. aan. Hij vro dir et h h t g ko-
men n ging· n naar d · sluis. Er kwam n nog mel'r 
sch n uit n •r k am n h · lang h m r m n 
o d slu · n staan. D sluiswachter bi·· k d aanvaring g i· n 

h bbt.>n. De kap ·t in van d boot strePd · oor, dat hij 
n ts h t ong Ju gt•zie n had, n dt> kwam voor h t 

ht n daar kwam toch uit dat hij huid had n w rd hij, 
naar gt•hoord ht>b , tot tw· jaar g ang nisstraf o r-
det•ld. 
H t ongt•luk g" bt•urd op 4 d · mbe , d ag d mijn vad · r 
jarig was n wij in huis daar blij o r raatten. D slag wam 
hard rnor on aan. Oom Pi tt•r n oom Albt•rt h · bbt•n vad 
twe dag n lat •r g ond n, in h t prik !draad an de kant 
van h t ka naal, di ht bij d ~luis, and hadd n w h · m oo 
ni t · ns m r dood in huis g· · n. 
Zt• brachtt•n hPm in · n grotr drf' n · lingenkist op Urk · n hij 
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werd op zaterdag na sinterklaasdag begraven. Hij was nog 
maar 37 jaar oud . Toen brak een harde tijd voor ons allen 
aan. Mijn moeder bleef zitten met een groot gezin: acht jon
gens en een meisje, en ze bleek nog in verwachting te zijn 
ook; acht maanden later werd er nog een jongetje geboren! 
Het werd bij ons een jammerdal, we konden nergens wat 
van krijgen en het was armoe troef. Ik sjouwde als kind water 
aan uit de kerkebakken en uit de pompen en moest veel 
ander zwaar werk doen. We kregen niet veel voor ons li
chaam, maar we moesten er doorheen. Met de brandstof 
ging het nog wel een beetje, maar we moesten dan ook 
alles verbranden wat hier en daar aan brandstof maar te 
vinden was. Met de brokkels turf die we nog op de zolder 
hadden, moesten we zuinig aandoen voor als er zieken 
waren, en die waren er die winter veel op Urk. Ze hadden 
koorts en waren doodziek en er was gebrek aan drinkwater. 
Het leek wel een pestziekte. 
Mijn moeder verkocht uit bittere armoede het achterhuis 
om voor winterkleren te kunnen zorgen en we probeerden 
ons er door te slaan. We haalden wagens vol mossels en maak
ten manden vol schoon voor een dubbeltje. De schelpen lagen 
buiten tot de geveltop toe. Met garnalenpellen gingen dagen 
en nachten heen en we leden honger en kou. "Kinderen" zei 
mijn moeder eens, "zoek alles maar op wat branden kan, als 
we eerst maar weer wat warmte hebben". 
In de ansjovistijd liep ik 's morgens om 4 uur al over de 
smalle plankjes van de dam uit te kijken, en als er ansjovis 
werd aangevoerd ging ik dadelijk naar de hang om te koppen 
en in te leggen tot 's avonds 7 of 8 uur. 
Mijn moeder was dan vaak ongerust over mij, maar als ik 
met 1 of 2 gulden thuis kwam, was dat voor haar wel een 
tientje . Maar je stonk soms zo dat je niet naar een winkel 
dorst voor een boodschap. Als mijn moeder 's avonds de 
deur op slot deed, zei ze vaak: "Ziezo, de Here heeft van
daag weer voor ons gezorgd, en we zullen wel weer zien wat 
de dag van morgen ons met Gods hulp brengen zal." 
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En Ik dag had g o · aan ijn ig zorg· n. 
D · jong s rd grot •r n ging· al v n . KI ren 
an vad(• w rd · n door ons wat rkl· ind n da · ded n 
o naaimachine, op o · hand . Soms kwam n · na 

dri· o w e · n vies en \- uil r t huis o nd dat 7. · 

C(•nt rdiend hadd , want het zat d · · rlui to <'n h 1 maal 
niPt . Zt' n · 1 bij go i· hip · , maar di • kond 

r oo ni ts aan do · n. 
' ijn b rtj was · knap krull bol n na d g boort 

kwam domin · · Van Ank· ons al op d · dag be k1 n . 
H1 ' s bij ons lt•e ·d · in alles · t ons m · n bad 

· t ons. Ou Geert van led · n ornelis Post n in di 
ijd ouderlingl·n · ook d · k · · n o gedurig o z k n. 

Het n li v m· n . Ik · t nog •t·n k· · r dat ons 
k n troosten n dat mijn moed r t 1 · me Z<'i: "Haal 
gauw t i bij l\ larij · kluts d ' · ven oor z. " n dat 
d · ik natuurlijk. Ik had n· t d · morg· n · · n zak} ijn zand 

ht•t randj g haald dat aan h t log· · nt verkocht 
oor et•n dubbeltje . Z g· bruikt E"n dat zand om o d \ ] r 

u• o · n. Ik haald oor dat dubbelt} toE'n vij · i· n, 
zodat moed r ook wat on krijgen om aan te sü•r n. Wij, 
al kind , waren al lang blij al · · · n s rogg· brood 
kreg n . 's l\!iddags att•n vaak pokk k , di · kon moed· r 
toch o J. kk ko n n roe 
Als mijn b · rtje van 10 n 11 jaar we •r ging· n 
maakte ik d · bo(•] oor h n aar aL · thu is k · n 
ma kt ·n lol m t me, oo al hadd n of ni ts 

rdi d. To ging n aanmonste n voor d logg n 
kn 25 guld voo hot n daarm ging naar d 

"nk 1. Er wa n \ eE'l kl n nod ig n di kond ni t kon-
tant bt>t ald word n. \ m t n h t oli ·goed op o 
hand n : broek, buis n ko n n tten h t op d old · 
in d o li . H t was · n h 1 gesm r, want h t moest dri 
k r g beuren n dat voor t · of dri pakken. DiE" w •rd n 
dan op restokk n het old nstt•r uitgesto · om t 
drog . J kunt bt grijp •n wat voor to · 1 i h afs Id 
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als het dan ineens begon te regenen. 
We moesten alles uitzoeken om aan een beetje eten te komen, 
want honger is een scherp zwaard. Naar school ben ik niet 
meer geweest. Als er geen garnalen en ansjovis waren moest 
ik water halen, de kleren spoelen en ophangen en moeder 
zoveel mogelijk met alles helpen in huis. We kregen te maken 
met veel ellenden; rode en blauwe mazelen en tyfus waren in 
die tijd op het eiland en ieder huisje had zijn kruisje. 
Wij waren altijd weer blij als het zondag was, dan hadden we 
rust en kregen wat meer te eten, want 's zaterdags ging ik 
naar de slagerij van Meindert Woort om wat overgeschoten 
rommel: koe-ogen, zwoerd en zo, er was altijd wel wat. 
Moeder maakte het goed schoon, en met veel water en wat 
peper hadden we toch een lekkere sju en een goed maal 
eten. Toen er een lieve gezonde jongen geboren werd en moe
der goed gezond was, waren we allemaal heel blij en moeder 
zei: "Ziezo, met de zegen des Heren dek ik ze nog allemaal 
onder mijn vleugels". 
Ik hielp moeder met alles en weet nauwelijks dat ik jong 
geweest ben, maar ik kon al gauw werken als een paard, en 
breien en naaien leerde je haast vanzelf in zo'n groot gezin. 
Eerst werd er voor de jongens gezorgd en dan kwamen we 
zelf pas aan de beurt. We zijn wel nachten in de weer ge
weest om alles voor elkaar te krijgen, maar we merkten de 
zegen des Heren. We liepen thuis vaak met een en andere 
klomp om het de jongens aan boord maar goed te geven ; die 
moesten nieuwe klompen hebben. En met de kleren was het 
al net zo gesteld. De hele week moest ik toe met hetzelfde 
halsje en met een licht schortje, want meer kleren had ik niet 
in huis. 
Nu had ik van een zoutzakje een schortje gemaakt en dat 
deed ik dan voor als het zaterdag werd. Dan waste ik mijn 
kraplapje en mijn boezeltje uit en liet het lekker bleken op 
het veld en drogen, en 's zondags was ik de mooiste weer. 
Als het er al eens af kon, ging ik naar Marrie van Lucas om 
wat "poppelapjes" voor twee of drie cent een lapje, en daar 
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maakten we dan weer een kraplap, een diezek of een paar 
zakdoekjes uit, en zo liepen we toch nog knap. Net als de 
andere meisjes ging ik evengoed naar de zondagsschool en 
de meisjesvereniging en daar hoefde ik me niet voor mijn 
kleren te schamen. 
Toen ik 16 of 17 jaar was begon ik hier en daar voor een paar 
uur wat te werken bij mensen in huis, want moeder kon me 
niet de hele dag missen. Nou, dan kreeg je een dubbeltje of 
een vierduit, want er werd niet zo goed betaald. 
Een poosje later ben ik naar Sijbekarspel naar een boer en 
boerin gegaan. Het waren beste mensen en ik had het er goed 
van eten en drinken. Ze hadden 14 koeien en nog wat vee, 
en ook daar was het hard werken voor een gering loon. Ik 
diende zes maanden om mijn eigen oorijzer en gouden speld
jes op te sparen. Het was eerlijk werk, maar met de lonen 
stond het wel wat anders dan tegenwoordig. Het verdiende 
geld was bloedgeld, alles moest in huis en stal blinken van 
schoonte, het koper moest blinken als de zon. Je moest het 
zand uit de sloten wel drie keer wassen om het wit te krijgen 
voor de dwarsstraten. Ik moest hard werken, maar ik dacht 
dat ik het goed en lekker had, want je wist toen ook niet 
anders en zoals ik al zei, ik was in huis bij erge lieve mensen, 
ze wisten soms niet wat ze voor me moesten doen. 
Maar daar kreeg ik een brief van thuis, dat mijn lieve moeder 
te bed lag en niet buiten mijn hulp kon, zodat ik zo gauw 
mogelijk weer in huis moest komen. Mijn mevrouw was er 
helemaal van ondersteboven dat ik weer weg moest, maar 
daar was niets aan te doen. Ik vond het zelf ook naar en ging 
niet met mijn zin terug. 
Toen ik op de Urker boot was, wilde niemand geloven dat 
ik het zelf was, zo dik was ik in die paar maanden geworden. 
En toen ik om het hoekje van de kamerdeur kwam zei mijn 
moeder: "Wel kind, wat heb jij al die tijd wel te eten gehad 
dat je er zo goed uitziet." Maar ik was alle goeds alweer ver
geten toen ik mijn zieke moeder zag, want zo is de liefde, 
daarin gaat het niet om mooie dingen voor jezelf als de an-
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der je nodig heeft. Mijn moeder had wel geleden door mijn 
afwezigheid, want ik was het enige meisje in een groot gezin. 
We hadden nog wel een tweede meisje gehad, maar dat was 
heel jong gestorven. En zo begon het zwoegen en ploeteren 
op Urk weer opnieuw, daar kunnen de jonge mensen van 
tegenwoordig zich geen voorstelling meer van maken. Maar 
wij waren tevreden en lief voor elkaar. Als mijn broers 
thuiskwamen, waren ze zo blij dat ze me zagen, dat ze me in 
de hoogte staken tot de zolder toe en toch waren het ook 
voor de jongens zware tijden. We dronken wat zwart cichorei
water als koffie en je had er niks bij. Als de jongens thuis
kwamen, bakte moeder gauw een doosje met Urker steken, 
lekker bruin en zoet, en dan hadden we wat om in de mond 
te stoppen, en dan hadden we een plezierige dag, want we 
waren niets gewend en met weinig tevreden. We zongen dan 
ons hoogste lied. Van zakgeld wisten we niet af en er werden 
geen bankbriefjes op straat gevonden en je moest al blij 
zijn dat je wat te eten had. 
Je keerde elk dubbeltje twee keer om voor je het uitgaf en 
het brood ging tot de laatste kruimel en korst op, er werd 
niets weggegooid. 
Als ik zo aan mijn jeugd denk, nu ik al een stuk in de tachtig 
ben, zeg ik: "Wat zal ik de Here vergelden voor al de goed
heid, die Hij mij in een lang leven gegeven heeft!" 

We vermelden nog dat Brechtje verder een zeer bewogen le
ven heeft gehad, waarover alleen al een boekje te schrijven 
zou zijn. Haar man en drie kinderen verdronken op zeer tra
gische wijze. Daarna overleden nog een zoon en een dochter. 
Andere familieleden keerden niet uit zee terug. Ze werd 
geboren in 1893. 

De jonge jaren van Marretje de Jonge 

De eerste teed 
Ik bin ebeuren in een klean ussien niet vaar van de paolen 
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in m'n taote in m'n mimm wazzen arg bied mit m'n. 
Ze legden m'n in een : getjen mit een gruun kliedjen 
e over in ok nog n gerdintjen, et was een skommelwi e 
zo as iederiene toe gebruk · e. M'n m·mme ad er een tou an 
eboenden in maakt e dat ok an d'r bien vast, in as ik m'n 
geluidjen maar opstak, dan was tjorten tot ik :e st ille 
was. 1 . ik is nooit · ille, want de iene keer ad ik et 
kuperzuur in de angere keer sprieuw in n dorde k r nog 
wier wat angers, ik dink dat et juust van d · tjorten kwam. 
Ne · as all ki· ane ki- ngeren zat ik in et pak in geloof maar 
dat ik een goeie bereddige krieg, de vuurmaande kwam er 
g ri · geld an te passe. In et kamertjen kon je de ziej du "delik 
oren as et waoter og was sting e · wel d 'rs tugen oenze 
du ·jen an. Oe ki a et ussien ok w , de liefde o nde 
d'r in . 
As ik e · nou nog n naam mos gieven zou ik et "Golfslag" 
neumen, . o goed konn· n we ere· waoter oren. 
Toe ik t · ·e jaor krieg ik een bruurtjen, maar toe dat 
een week oud was gebeurd et argste wat oens overko· men 
kon, al wazzen wï as kiengeren oens toe daor nog niet van 
bewust. 't \Vorde baorsturm weer. M'n taote ad zelf l · n 
bot·· rtjen, maar ij zou nooit maar een bien op oenze Urker 
st ukkien gro · nd in in oens ussien zetten, want ij kwam niet 
eut ziej terogge , in mit urn v• dronken nog iel at angere 
visserlui · n . Dat ' as niet alliendes arg voor oens, maar ok vor 
m'n ou · e bessien . Di · kon wel mit Naomi zeggen: neum m'n 
maar 1ara. Eerst ad ze d'r man " Pn jonge van viert ien 
jaor bij de ziej verleuren. Allien d'r man as wier evoend n 
·n die . s in Rockan· · begroeven. In toe raakte ze d'r twie 
overige jonges nog kweet. Ze voeren bij 'nkanger in daor 
ad ze nie · arg tevreen mie ewest. Ze zeen . kiengeren, jului 
moeten bij 'nkanger vand n, want as er es wat g beurt bin 
ik jelui allebeie k ·eet . Nou, in toe kriegen . P ieder P"l 
botte ·jen, vingeroedjes v gel ie ken bij de kotters van tuges
woordig. Maar zo zien je maar : de m·r 'kt, maar God 
beskikt, was ze toch allebeie k Pt. 
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Nou ad ze ok nog twie maatjes, in van de iene verdronk toe 
ok de man, in van de angere de jonge waor ze mie trouwen 
zou. Was m'n bessien as Naomi, m'n mimme was as Ruth. 
Ze ulpen d'r 'nkanger duur, maar vraag m'n niet oe dat ging. 
't Was toe niet zo as nou, dat je overal van kregen kunen, 
nee, van een fons krieg je iene gulden vor jezelf in twie 
kwartjes vor elk keend. As die man die dat geld bracht koe
men mos, dan ging et brood eerst in de lao van de tafel, 
angers zou ie <linken dat we 't zo bried adden. 
Ik wiet nog dat we d 'rs een nijt kacheltjen adden, omdat et 
ouwe niet maar emaakt kon warren, in dat ie toe zeen: 
Nou, nou, je kunen wel zien waor de sinten zitten. 
Ik was arg op m'n bessien esteld, omdat ze in alle dingen 
zo kordaat was, aarlik in oprecht, in ok vroom, dat moet 
ik zeggen. Toe we wat groter worden, gingen we nor 't suun
desskoeltjen in dan !aarde zie oens et vursien. In as we dan 
eut skoel kwammen, mozzen we vertellen wat de measter 
ezegd adde, in zelf vertelde ze oens ok vuul eut de Biebel. 
Ze kon op eur menier ok nog umoristies wezen. Op een 
keer zeen ik: Bessien, wat ei jie toch een klean ussien, je 
zienen nooit gien zunnetjen, in toe zeen ze: "Keend, de 
zunne moet in j' artjen skenen, in zien je dan niet dat ik 
an de voeten van Gamaliël zit." Je moeten wieten ze woende 
naast et karkien. 
Toe ik wat groter warde, mog ik vor d'r warken, nou zeg 
maar: kladden. Ik mos zaand aolen after de paolen vandeen. 
Dan was daor ok wel d 'rs een amparte jonge die vor twie sin
ten vor de minsen zaand aolde, in dan wazzen d'r vrouwen in 
maatjes die 'm plaagden. Dan zenen ze: Wil je wel mit m'n 
trouwen? In dan zeen ie: Oelalietjen, lekkere vrouwtjen. 
In daor was et dan wier mie of. 

Een anger eus 
In die teed kriegen wij een ussien midden in et durp, bij de 
kark in et raodeus. We woenden er nog maar pas toe er 
's nachs braand in de buurt was, mar de minsen wazzen er 
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lok · ut. Z n dat d · man · t · an esti ken add 
P toE' nog in E't kesjot w t1•n, g loof . LaotPr · dat · u. 

wi rop bouwd . 
~1 'n mimm ad t · lf ni t gemakk· lik . ZP zou · rst mit 
n · i n d kost verdien n . Van m'n beab kriE'g · · · · n n i
mes · netj · n, maar · t vul · niPt miej . \'or · t n it•n · n 
baotjPn in · n broE'k k ri · } d · dag n v · f in twi ntig 
stE'uv rs . T · ging · maar ut k· n vor t · k~ artjes. 

Daor wa nok goE'i mi n f' n bij , daor moggen wij dan ok i· n 
k r aags koem- n. Ett.>n dingt•n dan mit>. tal bij m'n 
bess · n o nog arg angPrs . . " warkte toe ok bij d dom· n i. 
Di· vrou e O· o · · n k · r of zp ok wat kouw· koffi · 
mi wou eawen nor · , maar daor bedan tE' · vor. Z 
· · n ni· t wat tot• docht, maar in · . mos · d'r we l E'Ut 

krE>tt•n , maar ·j . · n nog t t• ki · om et tE' begre n. 
~ · aar undes was 1•t r nst vor oPns, nt dan was m'n 
mimm· in t•us, in dan k · r ok wel volk bij · ns. 0 een 
k r zou · · n wij nor ' t suundessko· !. \ lic>pt>n pik in 't 
zwart . Er lag toE' een pi ierboc>· r in d' av· n , in di min n 
ging· n bij o ns langE'rst in di · .1.agg oens in OE'nze z arte 
Urk r ki " ren . Z wou· n of' ns to utpo · rettie , in dat 

ou· n wij wf'l , wat wist<·n ·j daor ' ar daor ging al 
gaa · · · n vrouwf' bij · ns in om t an o· zt• mimm 

n, di · wam r tot• bij in w en dat Zf' 't niE' t ea · n 
ou omdat · t .undag was. ,aar mit " n kniptE' d " man al, 

in · docht z. , nou, dan wil ik · r ok i van ea · n . In tot 
z d " kri versk · ut ZE' zo, ant toe zag · dat z d ' r ZE' lf 
ok op st ing. 

A.arstfie t 
Op een k· r was · t Karstf · · t , in '·j ok · ne vanzelf, w t 
toE' was · r nog gien leeft Pd an ve boend · n . '. 'n mimm· ad 
mij een skoon snotdoek" n mi · jeg· · n om all · in t e> doc>n. 

l 'n bruurt} n in ik zatten in i· n· bank in de vrou w vor 
d · kl. v •rt ld · arg mooi, dat wiet ik nog. As kE'\.• nd bin j· 
arg ontvank· lik , in '· g· n· ut •n as · · n k · end g. · ÎE' · · kan. 
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faar t ou et geval? M'n bruurtjen liet z'n klumpien 
onger de bank vallen, :.n ik docht: dat zoeken wij aans wel 
op. Toe et skoel eut zou gaon, knoopte ik alles in m'n snot
doekien, oenze kuppien, et moo:e boekien, een · asappel, 
·n ik z · te alles op de bank. 't Skoel ging eut in m'n m :mme 
aolde oens op, maar wij ZO l hten eerst e klumpien op. 
In · oe we dat adden ·:1 oenze doekien pakken zouen, toe was 
et , m· t alles er in, w g eneumen. \\ ij kret en vanzelf, dat kuun 
·e d :r ken. w :e gunde oens dat nou niet. Er was ok niks over, 
dus gingen we kwinkende op eus an. Van m'n beabe kri· en 

e toe wel een sinasappel, maar n boekien kri · gen we 
niet, in dat is toch vor n keend zo'n kostbaar b zit. Maar 
's aves mozzen \'t e van oenze bessien evengoed nog bidden 
vor die jonge of dat maotjen die et edoon adde, want ze 
zeen, dat is een arg ondeuged mins, daor · vor te bidden. 
Och, er binnen nou nog goeien in kwaoien. 
Vor de minsen die elke zuundag maar "'·er vor de klasse 
sting n om oens eut de biebel te vertellen t w ik al s 
nog n groot respekt. As ik nog dink an Eb van Geertjen, 
an Luk ien in z'n bruur, an feandert Woort, an Flenk 
van Derkien, an Jelle in 1arretj n van Evertjen, an Roelof 
Spijker in niet te verg · en m'n alderbest e broeder Knie lus 
van Eerde. \\ at kon die man ve · ellen. IJ zat er zo ·:,,dat 
as doende was, dan vergat ie de teed. Ze wazzen niet 
gelaard, maar ze adden elke week maar "' ·er moed om et 
te doen as n anger op een bedde lag. In ik z ~n al, vertel
len dat ze konn · n ! 't Leefde vor je in je zagg et vor je 
ogen gebeuren. 

Op SkoA.kelaand 
Toe we wa· groter wazzen, moggen e wel d 'rs mit m'n 
mimme miej nor et eilandjen waor we nou mit de bus koe
men kunen, Skokkelaand. Dan \\ Orden we mit de boeier 
die van et Laand was, opaold. Op Emmeloord woende m'n 
ouw bessien in laoter ok nog een none. 1'n beabe was toe 
al dood. Die adde cipier ewest in de gevangenisse van Liewar-
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den in toe i· r · lisie , in i· r vand· · n kantonn ". r · a " nmeas
ter in lichtwachter o · d · noordpunt . an Sko kei d. IJ 
ul d'r ok · · n ' "nkelt} n op nao vor d e tjalk · n die in d · av· n 
kwammen, in suundes ·' a i· dom· n· ·. Nou, as wij daor 
wau. n, dan was et f · nst vor oens, want ,, · word · n · r V· r-
' ind, dat kuun l dink · n. Ze add · n daor in · · n in ok ska : · n, 

in di ska · bot ter v · nd · n W · arg J. kker. Op ·· n keer kwam 
saoterdagsa es laot nog · · n skiepi · n in d' aven, mit · · · 

ard · wi · nd in aardedonker. Toe . · goed in w 1 an de kaan · 
1 gen, maakt' i· · · n praotj· n mit d ·· mi · , in wat was 
et geval? Een ouwe man, · · n wi · naor, oer mit 'n un, 
in die ad · nf' t di · ag in d Limm· z'n vrouwe moeten 
begra . en, in toe wazz . n zt> daornao miti · · m voort 
egoon. Z waz · n ni · t arg karkelik, · add · n · · · · i· l· teed 
al ni· t maar an edoon. Ko · m nou murgen om ti · .ur bij 
oens d · kark, · · n m'n no · , maar d'r o rd· ni · · ·o . 
art op in egoon. 
IJ nam ofsk· id van die min · n, in ging nor · us, maar doch 
As ze nou murgen ko · · · n, · moC't ik · r dan mi · j an, want 
ik m · t ze dan toch wat miegiev· n ok. 1 ging in eus in liep 
op d kes an waor al 'n prek · boek n in sting· n in z.ocht 
in zocht. In to E' docht ·. : Ik zal et maar an d' H· · ov· -
laoten, in ij pakte · r mit 'n og· n d icht n boekien eut , 
l· d dat klaor in · g op n bedd· . 
's Ochtes i· al betees op, in toe · t bij tj. n was, k " k 
i· al d'rs · ut nor di · min.sen. In op 't leste , ja oor, daor k · m
m n · toch an. \ \ at · as i· bied· . Nou mo · tl ieten, t 

gi n kark, maar een gewoen · ka · r mi · · kach · 1 in 
een kes · , maar mit · · n paor stoel n in binkies kon r n
goed nog aordig wat olk in . 't Was · cht zo as · t in de 
bi bel stot: Waor d'r twi· j of dri j in m n naam v· rgaoderd 
bin n, daor bin Ik . Dat · t mi ig mins ok w 1 rvoeren. 
Toe d kark ut ging, kwamm n d . skippers nor 'm to 
in bedan · n 'm zo artelik vor d e o st in bemoediging d · 

ad add n; · konn n t nou wi· wat an. Laoter eaw· n 
ze d'r nog v e . est. 
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' Ij wa · n daor wel zes weken after 'nkanger, in as we wier 
oort gingen kri · n e van alles miej . Dan mo · n w eerst 
ier winn· · as w· in · us wa · n, want oe d 

m'n mimme zo anwinnig. \\ ant 'r ou · bessien ui toch zo 
groot van d'r. 
Dat was ok w· 1 te begre · n, want · was k · · n van d ' r 
i· nigst dochter, d " in d · kraam esturven was toe m'n 
mimm· nog maar d ·, jaor was. a, in as w ier in · 

azzen, dan b~on o· zwurvende lev n wier: ier d'rs 
ten, in . r d 'rs, in 's aves pas laot in eag· · us. In o· dat 

is o min vor · · k · nd , as 'n mim · alt es d · duur · ut 
is. 

Fe1 iliebanen 
. ' 'n twi · tutten wazzen nou ok trouwd, in bï m'n ien 
tutte daor konnen w· altees te · hte , ik mag w· 1 zeggen, 
ze dield 'r biet nog mit oens. Zi e> in m'n h o te n 
arg op 'n n · esteld west in uld · groot van 'nkanger. 
Toe ·, ·j eloot was vor di · nst, a ze · n mooi zuheren 
rond · indosi · n van 'm ad. Dat eaw ik van d'r · kri · · · toe 
· docht dat z sturv· n u. 

Zi · adde ok al arg .ui mi j · maakt, in · droeg · t altees 
g laoten . .' ied · rien · · n goed woord in wat · r bij 
kwam. Ok 'r man was · n aarbao in beste man in n 
stuun vor kark · n maotskappije. Toe . · n grote do hter 

· rleuren, toe docht ik : Ze dragen et, zoas et Avondmaols
ormuli · r t zegt : in all d · fh . 'd m· t n o eheven 

hoofd . Soms kan ik nog · 1 d'rs anwinnig van d'r · · n. 
1'n angere tutte was ok 1 goed, maar toch wi · r angers . 
Ij woenden in · · n ussi · n · d'r vor i · · guld · n in d 

w k. 0 · n keer adde d'r man · · .ikk · · k: veer o n-
derd guld n mit pies vissen. In toe bracht ik . r d 

usuur n· in toe · · n ze tugen m 'n . Koem J' . · rd, bin j
daor? In · pak te 't geld an . In as ik r wel d'rs · ne ging om 
een ouw klomp, dan zeen ze : Ja keend, m n n Jo · . nok w· 1 
d'rs mit ie · in ange · klom · an, nie t te wi· ten dat ik ao ·t 
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nog nooit nije klompen ad adde. In zie was nor de warreld 
goed bedield. 
Op een dag kwam m'n kuukebessien bij oens in eus, ze was 
al zessentachtig jaor in kon 'r zelf niet maar beredderen. 
We voenden et wel gezellig, want nou was er alteed iene in 
eus. As m'n mimme er 's aves inkwam, zeen ze: Lieverd, 
bin je daor? Ze was niegenentachtig jaor toe ze esturven is. 
Toe ze dood was in ze 'r klien zouwen, toe ad ze een builtjen 
in 'r aand. Dat was nog van 'r jonge die verdronken was. 
Z'n sinten zatten er nog in. 
Toe ze begroeven worde was m'n mimme arg ziek, die ad toe 
roodvonk, pas toe ze een bietjen beter was oorde ze dat 
'r ouwe bessien er niet maar was, in oe daor èt zie in daor 
eawen wij toe zo an ezeten. 
Op een keer zat m'n mimme wier op, in ik wou nor 't ooi
balkien, mar ik mog niet. M'n mimme was al blede dat ze 
nog een paor dagen in eus bleven kon in wou mij om 'r ene 
eawen. Maar ik ul niet op mit mauwen in op 't leste zeen 
ze: Nou, goon dan maar, in ik ene. Maar ik adde nog maar 
een paor wuppies in et ooi edoon, toe ik toch niet rustig 
was. Oe kon ik nou zo m'n arme mimme alliendes laoten. 
In ik liet et ooibalkien et ooibalkien in vleug nor eus. M'n 
mimme zeen: Bin je d'r nou al wier? Ik zeen niet dat ik m'n 
zo skuldig evoeld adde. 't Lichien braande op de tafel in oe 
dat was zo gezellig. 
Ik eaw ers een domenei oren zeggen : Moeders, dat lichtje 
is een torenlicht voor je jongens. IJ wou er mie zeggen dat 
ze 't in eus gezellig maken mozzen, dan adden de jonges 
gien beoefte om de duur eut te goon in kattekwaod eut t' 
aolen. In daor bin ik et miej iens. 

M'n skoeljaoren 
Op een goeie dag moggen we nor et bewaorskoeltjen toe, in 
dat was wat. Ik wiet nou nog dat tante Grietjen mooi ver
tellen kon in dat ze oens mooie vursies laarde. Ze ad wel 
een lintjen mugen eawen. Wat ze verdiende was de beat. 
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's Moondags nammen we drie sinten miej. In zokkenen bin
nen er nog op oenze laand. Niem nou oenze kraambewaorster 
tante Merij. Oevuul kiengeren èt die nou al niet ebakerd, 
bij arm in rik, bij domeneis, dokters in burgemeasters. Ze 
makt gien ongerskeid, zelfs in Brussel èt ze ewarkt. Die mog 
op 'r vevenzestigste ok wel een lintjen eawen. Dan stel ik 
de burgemeaster vuur om er alle kiengeren bij op te roepen 
die ze 't eerste impien an etrokken èt. Ze èt 't aarlik ver
diend, dat zullen alle mimmen mit m'n iens wezen. 
Ja, nou bin ik een bietjen van stoot eraakt, maar et mos 
m'n effien van m'n arte. 
Toe ik zes jaor was mog ik dan nor 't grote skoel. Ik worde 
eerst in int. Nou, dat was m'n daor wat, alle kiengeren 
skreawden. Ik was er arg ziek an. Toe ik nog maar een posien 
op skoel was worde Juliaantjen ebeuren in dat beteakende 
fienst. Wij kriegen een pampieren rosien op in we kriegen ok 
een kweewkien mit lekkere korreltjes erop, in overal ongen 
vlaggen vor de duur. 
Op skoel kwam ik bij measter Nintjes, in toe bij Van Stralen, 
bij Draayer, in bij Ikking. Dat was toch zo'n aordige man. 
IJ was op een keer arg love van al dat gedoen, in ik dink 
dat ij er wel of wou. Toe biddede ij 's ochtes: 0 Here, wil 
mij verlossen van deze domme ossen. Wij verskeuten zo dat 
we zo stille wazzen as mussies; we wazzen zieker bange dat 
ie warkelik verlost zou worren. 
Laoter kwam ik nog bij Van Dijk in Verstelle. Verstelle was 
elke dag te laot, want 's aves wist ie van gien uur of teed. 
Dan sting ie wel d'rs bij de jonges op 't oekien, want ij wist 
al et nijs dat er beuten Urk gebeurde want ij las kraanten, 
maar 't was varders een goeie man. 
An measter Van Dijk moet ik nog een ampart woordjen 
wijen. Op een middag in de wienter, zo tugen vieren (er lag 
ees in de ziej) toe vroeg ie wie of er gien skaosen adde. 
Een paor stakken er de vinger op, in ik ok vanzelvers. In toe 
zeen ie tugen mij: Kom dan om vier uur maar bij mij. Ik ene, 
in daor krieg ik een paor skovelingen mit krullen van vuren 

104 



eran. Je kunen je wel indinken oe blede ik as. Ik bedankte 
'm nog, want dat was m'n elaard, in ik vleug zo arde as ik 
kon nor eus. Die 
kleinood". Ik ea 
arte toe edroegen. 

skaosies azzen vor mij "een gouden 
die man m'n iele leven een dankbaar 
Ik ad skaosen. Ze kannen nog wel van 

z'n vader ewest ea en, zo ouwerwes wazzen ze, maar dat 
kon mij niet skielen. 
Toe kwam ik bij measter Van Doorn. Daor !aarden e . 
u · , re, m·, fa sol · want daor zat die man vol van. NieU\ huis 
was echt n h rtjen, bij urn mos alles arg precies. IJ mog 
oens graag latten zingen : Maar nooit is alleen toch de chris
ten, want wat hem op aarde ontval', de Hee is zijn schild 
en wa-a-1 · n, zïn lied, zijn lofgeschal. 
In toe measter Jansma, n fij • e man. Die · t wat ie wou, 
aarlik in oprech · in stoe in z'n optreden, een vroom mins, 
nochter, z'n Friese laandaord eagen. Ik zou juffrou Jan tjen 
nog vergeten. Wat was ze lief. In dan Trientjen van Veen ·n 
j ffrouw Hou tman die m'n de eerst e · E' kies !aarden breien 
in eerst t n brobbellappe lieten maken. 
Ze binnen al lang al toe evoegd an de rïen van de geslachten 
die oens vuur gingen, maar ik dink mit dankbaoreid an d 'rlui 
terogge. In oenze klasse was Klaos Koffeman de matjedor. 
Ik adde nooit edocht dat ie an de lderskwast zou bleven • 
angen, want laren dat ie kon, ik docht, die wort nog \ el 
d 'rs skoelmeaster net as z'n beabe, maar dat gebeurd niet. 

Fie zst op Urk 
Ik was tien jaor toe was et wier fien · , onafankelikeidsf enst. 
W mozzen in de kark zingen, in alle euzen wazzen mit 
lichies versierd. Dat was n arg mooi gezicht. 
In 1911 zou prins Hendrik op Urk koemen . We mozzen 
allemaal een vlaggetj : mie nor skoel niemen. 't Iele durp 
"as versierd. Ik mos eerst t . a . d vor m'n bessien aolen 

in dan kri · ik pas een vlaggetjen. Blede dat we wazzen. 
Vor w• nor 't skoel ging· n d ·ng ik rst nog effien een 
beurtj. n op de ossebosse . In to brak et touwtjen · · vul ik 
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afterover op de stienen straot. Eerst adden we nog gien arg, 
maar 's nachs was ik een bietjen ziek in de angere dag nog 
vuul zieker. Alles sting vor m'n te daansen. Ik lag op een 
bedde in toe kwam de vrouwe van maandemaker Hubag bij 
oens in, i11 die aolde de dokter, want m'n mimme was eut 
warken. Ik adde een zwaore ursenskuddige in mos op een 
aosbak in et donker leggen. Er kwammen zakken beuten 
vor de ramen in et mos arg stille wezen. Een paor dagen 
laoter kwam de prins, mar ik lag beuten westen. Er mos ees 
op m'n oofd, maar dat was er in die dagen niet, in toe aolden 
ze waoter eut de diepe put bij Piet van Geertjen z'n duur, 
want dat was goed koud. 
Er wazzen, overal vandeen, pelisies op Urk om de orde te 
bewaoren. Er was er ok iene eut Memelik. Die vroeg waorom
me bij oens zakken vor de ramen ongen in toe zenen ze: 
Daor is een maotjen arg ziek, er mag gien drokte vor de 
duur wezen. Toe docht die man: Dan is daor meen wacht, 
de prins die zal 'm wel redden, maar ier is een leven in gevaor. 
't Vlootjen lag in d' aven in iel Urk liep eut vor de prins, maar 
die pelisieman liep maar om oenze duurtjen ene. IJ kwam 
wel d 'rs in et ginkien en ok ers in de kamer om te kieken 
oe et mit m'n ging. 't Was een gelovige man, in ij adde vuul 
mit m'n mimme te doen, ok al omdat ie oord adde dat die 
al zovuul miej emaakt adde . 
Op een aved was ik zo arg dat ze dochten dat ik sturven zou. 
De dokter kwam, in ok Klaos Kramer, oenze buurman, die 
ok ouderling was, kwam effien kieken oe et mit m'n was. 
In toe zeen m'n mimme: Och buurman, bid nog maar es, in 
toe skudde de dokter z'n oofd omdat et niet maar elpen zou. 
Doen et toch maar, zeen m'n mimme in ij ding et ok. M'n 
beabe in m'n bessien zatten bij m'n, in op et leste stuurden 
ze m'n mimme effien op een bedde, omdat die doodlove was 
van al et waken. In toe, zo in ienen, ding ik m'n ogen eupen 
in vroeg waor of m'n mimme was, ze mos gaaw koemen. 
's Ochtes kwam de dokter in die zeen dat et gevaor nou 
ewieken was, in al duurde 't lange, ik knapte zuutjesan toch 
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op. De pelisieman was nog effien ekeumen om gedag te 
zeggen toe ie wier voort mos. IJ was ok dankbaar tQe ie 
oorde dat et zo goed mit m'n of eloepen was. Laoter eaw 
ik 'm zelf ok ers ontmoet. 
Een posien gelien maakten ze d 'rlui zo drok om in over een 
gebedsgenezer, Herman Zais, in toe docht ik bij m'n zelf: 
Minsen, waor maak jelui je nou drok over, moeten we nou 
juust een paus in oens midden eawen om te bidden? We 
wieten toch zelf wel waor we wezen moeten? We wieten de 
weg in kinnen de baand, in angers, roep dan volgens de 
biebel de ouderlingen van de gemiente, want et gebed van 
een rechtvaardige vermag vuul. Ik voel m'n daor zelf een 
krachtig vuurbield van, in ik echt er dan ok de grootste waar
de an. Toe ik wier nor skoel mog zag ik vor et eerste dat 
mooie wagetjen dat een maot van oens, die niet lopen kon, 
van de prins ekriegen adde. Z'n maos droegen 'm alteed op 
'rluiers rogge nor skoel omdat ie lam an z'n beie bienen was. 
Op 't fienst zat ie vuuran, in toe de prins 'm zag vroeg ie 
'm wat ie graag zou willen eawen. Nou, dat was ok een 
vrage vor Jantjen, in beleefd in mit vuur in z'n ogen zeen ie, 
dat ie zo graag een wagetjen eawen wou waor ie 'm zelf mie 
kon redden. In op een goeie dag kwam dat karretjen mit 
de boot. Oe wat èt die jonge daor een wille van ad. Laoter 
zette ij in dat wagetjen een angeltjen op in verdiende zo 
de kost. 
Op een keer zat ik 's avens op een stove an m'n mimme d'r 
knie in ad ze m'n bruurtjen op 'r skoot, in toe vroeg ze 
onverwachs of we wel wier een taote eawen wouwen, in 
wij adden mittien oenze antwoord klaor : Ja, graag. In een 
posien laoter gingen we al d'rs in z'n bottertjen om et vron
gertjen skoon te maken. 

M'n eerste diensien 
Elf jaor was ik dat ik van skoel of ging. 't Leven sting vor 
m'n eupen. Ik breide eerst een paor fene warkieskoesen vor 
de buren, in daor zou ik veventwientig steuvers an verdienen! 
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Kent U ze nog, de leden van het voormalige kerktelefoon
zanggroepje ? 



Wat eaw ik toe die sinten vaak in m'n gedachten besteed, 
ik wou er d' iele warreld wel vor kopen. 
Maar toe krieg ik ok al gaaw m'n eerste diensien vor zuven 
steuvers of achte in de week. Ik was dinkelik flink vor m'n 
jaoren want er kwam een mins om m'n, ik zal d'r echte naam 
niet neumen. 's Ochtes mos ik eerst de kiengeren anklien, 
die braaf nat in mit een euliebroek an van bedde of kwam
men, want zelf was ze zwak, ziek in misselik. Dan krieg je 
je brood. Dan mos ik de kuppies wassen in de vloer anvegen, 
nao de kast toe. 
As dat gebeurd was krieg ik vier priemen mit een grote kloen 
zwart gaoren om koesies vor de kiengeren te breien. Dan zat 
ik bij de kachel vor et raam. Zelf ging ze dan op merode in 
kwam dan pas om een uur of twaolve wier d'rs kieken. 
Ze begon dingesdags te wassen, maar saoterdags om een uur 
of veve mog ik et affereus eerst leeg skeppen in op fealen. 
's Avens zat ze te slapen in de stoel in dan ding d'r oofd 
zokke zetten dat ik wel d 'rs kiek of et er niet of zou vallen. 
As et een uur of niegene was zeen d'r man wel d 'rs: Gaar
tjen, snij een snietjen brood vor dat maotjen, want dan ad 
ik nog niks ad, want dan zat ze al wel een uur te knikke
bollen. Om alf elleven worde ik dan nor eus ebrocht. 
Op een ochted zou ik et nachtkliedjen vor de raam weg
pakken om et op te vouwen, maar nee, dat mos bleven 
angen. An d' over kaant was een bakkerije in ik eaw, moet 
je dinken, wel d'rs zitten laoren in staoren, in dan kon ik 
niet breien. Ik mog niet maar nor beuten kieken in op 't 
leste was ik zo anwinnig as een katte. De kost was er wel 
goed: een pokkoekien in de melk ekookt mit een stukkien 
botter, in een lepel suurp in et kuletjen; soms knollen mit 
een plekkien spek, maar ok wel d'rs bieten mit een mootjen 
pekelaring. Op een keer adden we smiddes een suundes
maoltjen: bloemkool, een indjen natte worst in een best 
arepeltjen van een bekind skiepien dat in d' aven lag. Maar 
ik kon de kost niet duur m'n keel kregen, zo krieg ik et te 
kwaod van d' anwinnigeid. Op et leste wist ik niet maar 
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waor ik et zoeken mos. Ik kon ok niet tugen dat ongeriegel
de, 's middes om veef uur kost in om alf elven brood, in dan 
d' iele dag affer · n dicht g. rdintjen zitten ... Ik gooide m'n 
vurk n · r in vleug zo arde as ik kon op eus an. M'n mimme 
verskeut toe ik daor zo op m'n vit rden kwam anze · ten. 
Wat ei ··e? riep ze, maar ik z, n: Mins ouw op, ik goon daor 
dood after dat gerdintjen, daor ouwt et minsdom op, d · 
dieren · · al goon d'r dood, ik goon d'r niet maar ene. 
Ze kwam men nog nor m'n vragen, maar mij kri en ze niet 
maar . 'ej. M'n mimme adde inwindig wel te doen m·t 'r 
kleane maotjen dat al zo groot ezen mos, maar vanzeh ers 
mos ik toch wier at angers. 

Vije be!el'enissen 
In die teed vereusden e, want oenze ussien worde te kh an , 
we kwammen op d' aven te wo · · t n in daor was et zo ge
zellig, altees drok. Ik mog ok graag ers in 't afslag kieken, 
in dan aold· ik wel d 'rs een kuppi n vor ou e Pi ter Ba · n 
in \\ illem van Okke M · dert in m'n beabe Riekelt van K 
In toe ze dat nije ding kri 0 gen, dat roende bord mit al die 
nommers erop za· ik ok ers in een binkien. Daor begon de 
bel te luien · · alle kopers kwam men erin in gingen zit ·· : 
in daor ging dat ding in de roende. 
Nou ad ik zieker zanger arg edrokt in toe de ezer stopte 
begonnen z' allemaol te skreawen: Nou moet je ze niem• n, 
nou moet je ze niemen. Ik \ · t niet waor ik et zoeken mos, 
in laoter ging ik nooit maar · · dat binkien zitten. 
Op een ochted om een uur of V• e . · kwam er iene an 't raam: 
Buurvrouwe, drift je \.\. iege niet? 't Waoter sting an o· nze 
ramen, maar in eus adden we gien last. Da· was in zestien. 
Oe, wat was et toe n toestand, ik wiet nog dat et aoter 
tot an d' eesk !de· sting in afte · 't prikkeldraod was alles 
blank. Op 1arken in Vollendam binn n toe nog minsen 
verdronken, maar gelokkig liep et mit oenze visserluit'es 
goed of. 's Ochtes mozzen we eerst et leddertjen eut 't 
vienst er zetten om er eut te kunen koemen . 
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Urker dienstmeisjes in AinJerkolonie. 

Een damesk rans, waarbij ooA geheel lin /... s .\'arretje de Jonge, 
beter beA.end als ·'arretje Rippen 



Die wienter lag er ees in de ziej, in zo lange! Er kwam gien 
eande an. De maotjes die mit de kars op Urk ekeumen 
wazzen, die zatten er goed, want ze konnen niet maar vort. 
Zo wazzen er ok veve eut een kiengereus in die minsen daor 
wazzen arg om die maotjes verlegen. 't Iene tillegram nao 
't angere kwam an, maar ja, de ziej zat dicht. Maar op 't 
leste zouwen ze dan maar over 't ees nor Skokkelaand in dan 
daor verdeen op Kaampen an, want al die kiengeren in dat 
eus daor adden ulp nodig. 
Jane in Driek van Dijk, Iltjen van Fokke de skeerbaos, 
Pietertjen de Vries in Derkien van Nanne van Inte. 't Ochtes 
om niegen uur zouwen ze ofsteken eut et gat van de paolen, 
effien varder as de mulm. Ze worden mit grote slieën mit 
koffers erop weg ebrocht in die zouwen dan meel in zo maar 
eut Kaampen mie terogge niemen. De jonges stingen klaor 
om te slieën te doegen in te trekken. Ik was er ok te kieken 
mit nog vuul maar angeren: m'n zuster Derkien, Tjarkien 
van Lamertjen Romkes, Klaosien Buter in Sijtjen Wester
neng. Iltjen verkeerde mit Fokke in Jane mit E.P., die adden 
ieder een sliej. Dan mog d' iene d'r op in dan d' angere. 
't Was emelsmooi weertjen in de zunne sting al oge an de 
locht. Ze stakken of in wij as kiengeren liepen d'r afteran. 
Er liep maar volk miej. Derkien van Nanne van Inte d'r 
taote in d'r mimme gingen ok miej om 'r weg te bringen. 
't Was een lust om zo over 't ees te lopen, we vergatten 
uur in teed. 
Op 't leste wazzen we al zo vaar dat we Urk eut 't zicht 
adden in we Skokkelaand duidelijk zien konnen, dat vor oens 
was van ommekeren gien sprake maar. Er was al wel d 'rs 
tugen oens ezegd: Moeten jelui niet terogge? Maar nee, wij 
liepen duur. 
Ik docht wel d'rs an m'n mimme, want ik wist wel dat die 
ongerust wezen zou, maar ik liep toch maar duur. 
Op 't leste wazzen we allemaal op Skokkelaand. We liepen 
miej, ok toe de groten bij minsen bij et Skokker karkien in 
eus gingen. Ze kriegen daor een kuppien koffie. Ik blief bij 
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de post van de duur stoon. Op 't leste zeen die vrouwe: 
Nou, dan moeten zului ok maar een bietjen koffie eawen. 
Ik eaw er dat mins altees dankbaar vor ewest, want de kof
fie ging er wel in. Eandelik worde d'r ofskeid eneumen 
in wij gingen terogge op Urk an. We liepen as een kieviet 
want et worde al wat skiemerig, maar gelokkig, toe zaggen 
we 't licht van de vuurtoren dat ze vor oens op estieken 
adden. Maar daor kwammen we inienen vor een grote skeur 
in et ees in daor kannen we mit gien mugelikeid over ene, 
er lag een bried waoter vor oens. Gelokkig dat we mit maar 
minsen terogge ekeerd wazzen, want angers ad et niet goed 
ekeumen. Jaawk ging ers zo stoon in dan wier angers om de 
wiend te voelen, in toe zeen ie tugen Nanne: Lot je boezels 
ers weien; in dat ding ze. Nou, zeen ie toe, zo is de wiend, 
we moeten een stók die kaant eut lopen, dan komt et wel 
goed. 
We liepen langerst de Nagel in et was nog een iel indjen, 
maar et blief gelokkig elder, zodat we de lichies van Urk 
kannen zien. In ja oor, eandelik kannen we recht op oenze 
doel angoon. 't Was al ielemaol donker dat we in eus kwam
men, zo love as een zak. M'n mimme was er niet, die was 
er eut ongerusteid eut eloepen om te kieken waor we toch 
blieven. Oenze prikkien sting op et lichien in dat adden w' in 
een gezwind op. Toe kwam de buurvrouwe d'r in, in die 
zeen: Kiengeren, nou kregen jului gien kost, niet te wieten 
dat wij die al langal affer de kiezen adden. rooie bonen in 
averdemout. 
We zatten lekker bij de warme kachel toe m'n mimme in 
eus kwam. Ze ding eerst net of ze kwaod was, maar an d'r 
ogen kon ik zien oe blede ze was dat we d'r wier wazzen. 
Ik eaw et zelf alteed een mooi avontuur evoenden, maar as 
er gien visserman bij oens ewest adde, ik moet er niet an 
dinken. Toe eaw ik toch de bewaorende aand van God 
evoeld, in vor ik ging slapen eaw ik niet vergeten m'n dank 
te betaolen. De angere ochted wazzen we zo steef as een 
dol. 
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Nog maar diensies 
Een teedjen daor vor ad er een minsien om m'n ewest die an 
m'n vroeg of ik et niet ers bij 'r prebieren wou. Ze adde vier 
kiengeren in ik kon twie kwartjes in de week verdienen. 
't Liek m'n wel een lief mins, in ik er ene. Maar 't worde 
wier zitten in plaos van warken, in dat wou ik juust zo graag. 
Ja, ik waste de kuppies wel in ik veegde de vloer, in dat mos 
goed gebeuren ok. As ik klaor was vieg ze mit 'r koes over 
de groend, in as dan bliek dat ik niet skoon genoeg ewest 
adde, zeen ze: Kiek keend, ier legt nog stof. In dan mos ik 
et wier over doen. 
Maar dan was 't varders de iele dag garren pellen, want dat 
was toe op Urk ekeumen. Ze kon niet genoeg in wij maar 
zitten in doppen. Ze vertelde dan altoos wel mooie veraoltjes 
in we zongen d'r ok ers een psalmvursien bij, maar as et er 
op an kwam, verdiende zie maar an mij as ik an eur, want 
ik beurde maar niegen steuvers in de week. Ik was er dan 
ok gaaw miej an, lange zitten was niks vor m'n want ik was 
een roerig maotjen in ik kiek eut nor wat angers, maar ik 
was nog te jonk om nor de walle te goon. In er kwam wat 
angers. 
De wienter was lank in koud. 't Was oorlog, al was et dan 
ok niet in oens eagen laand. De arepels wazzen slecht in et 
brood zwart in varders was er niet zo vuul te kregen, maar 
afijn, et darrelde wel. Ik was een jaor of viertien. Ik ad al 
garren epeld in ansopies eklaord, mossels epeld in aring 
ekaakt, dat ik liep mit de kloven in snien in m'n anen in 
vingers. Je mozzen een arrebeiskaort eawen van et raodeus. 
Je worden er mit z'n twien in elaoten in Jongkees ul de 
wacht. Maar dat was allemaal seizoenwark. 
In toe op een middeg kwam er een vrouwe bij oens die vroeg 
of ik ok bij 'r op de kraam wou, 'k zou een gulden in de week 
kregen. Och mins, zeen m'n mimme, wat ei jie nou nog an 
eur, maar ik wou wel graag. Toe ze neer ekeumen was krieg ik 
de boo of ik koemen wou. Ik er ene, zo groos as een pauw. 
In ik skarrelde daor maar wat, waste de pisdoeken in warmde 
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di o d · vuurmaand · , iegd · · t k · nd in · ld d · arepels. 
Dat jong tj n was nogal · rig want et mit" n de 
s rif' ' . Op 't leste m ik ok t midd · Id van d "· vrouw· 
m ong r n om · r · · n nijt lind · bindj · n o te · · n. 
To · t klaor was kon 't w· 1 WÏ · r vor suundes an , m ik 
ad · ·' e l dri , " r ou '· lind bindj. of mo<•ten to · · n. 
't 0 hu• kwam Jann· tj. n d · baakste , et uil · j. n roend in 
· · n skoon gPst riek n boez ltj n vor. Dan ad · · 't · nd op 
'r koot of 't k nd op d t• taf 1 om · t mit d' lf van ·· oud 
k pi · p" n o t n. Dan wos ik ongerweel d · kuppi s, 

ing n skone t ong<'r 't blad in ok i· n· d'r ov r 
n vor · t sto f as ik d vlo r ging an · n . Dan aolde ik · 

bak mit bagg laors van d Id · r om d · turfbak · vu]]. 
Ik gooid · 't k is · !door 1 g in ding · t omm· mit waoter 
in v...at polka, zodat j. d'r · 1 . · n ut drink n onn· n. 
Ik mo ok ·' 1 d 'rs · n booskip ien d · n bij Klaos van 

· tj n d · ster, d ie ok skild · r was. D aold ' ik . " pin 
suurp · k, in dan mo ik alt es z •gg· n : J aawh n (zo zal 
ik 'r maar n· " · n), J aa k " n zal · t ze lf '· 1 b taol· n. 's . 1id
des · · n we d'rs · · n urkool tj- n, pokko · k mit su .rp o · 
rE'es mit b · un · sukk· r . Dan skraapte ik wat aoter · .t d · 
bak vor d · do k n in · tt d " mit wat polka in een immer 
· wi· k· n. 't 0 ht s wos ik ze dan eut, in · r zal g· rust nog 
· 1 d'rs · · n g. · 1 vl · kki •n in eL.et n eaw· n , want ·· n b "· tj · n 

bli k r mog i ni t g· brukk· n, dan word · 't · · nd . 'n 
getj- n raa . 's a hs was ik · r ni · t, dat as ik · r 's ochtes 

·am, dan mos ik e rst d ka h · 1 ani gg. n mit ,, at spoon
mot in . ing · r dan wat bro k· ltjes op. De doek· n droogd · 

bï 't prikke l. Daor ad ik t · n d bom n · · n lintj · n 
· . · n. 'ou was 't ' i· nt<'r · ik was arg kou ,,· lik, dat 

dan · ing ik op m'n knoff. lig· ving· t blao .. n om wat 
· k . · n do n. D· taot van die . uw wo nd · daor, in dan 

riep ·. m'n · ffles bij ·d · kach · 1. As ik dan · t grovv· wark o · 
add · , stop " ik d · koe n, want in · · n · ou · · n is altoos 
w 1 watt d · · . 
T · ' wk " n ni g. · dag· n kraams was in al di· t d nog op 
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· n bedd · eleg · adde, mog ze dan effies op, e •n doekio n 
om d'r aals in d' ong· · us sk · .. aar to · goed in w· l 
in d · stoel zat word · z zo '· t as een lak n in ging van . 'r 
stuk ·. · . D'r man nam 'r toe zo op in 'n twi· · n in 
brocht 'r zo t beddegat '· · r · , in toe kwam r een 
b "· tj ·. bij. 
Vrijdags · rkte ik net as een groot mins. Dan d ing · · t 
du\eltj · n wat o · mit potlood, t kuu • r mit poes · o mmad· 
in d l· · 1 in vurk· n mit sku .. aand. Ik skrobd · · t afte r 
eus mit wat zi psop tot de rooi · in blaaw· teg w · Id · 
wazzen in strooid · · wat zaand ov · ne dat ik afte r d 
pao!· n vand · · n aold add · , in dan was ik zo groos as 
iene. 
Toe dan de viert ·· n dagen dat ik daor wezen ou omme 

· , zat m'n di· nsi · n · r wi · op. Toe ik 'sa · ns laot nor 
eus o u, sting dat mins · ral een b "· tj. n skrut lig bij, zodat 
ik · · ewaosie kri · , in toe kwam ·t og· woord · · ut: 
Nou maot, ik eaw nou gien g ld vor je, m as m 'n man van 
't vuurjaor wat verdi nt , an kreeg ji · j sint n oor, ik zal 
mit Pienster w· l lott n bring . Ik ging druupstartend o 

an, zong· een roo ·. sint , in ik ad dat g ld in ged hten 
al o vaak vor dit in vor dat beste~ d. 

ad al an d · walle edi· nd in was mit Pienster o · Urk. T · 
· · n ik t ug· n m'n maos : Goon jului nou ers nor dat mins 

toe, dan kre •g j. . 'r o k · · n dubbeltjen van as j· d · sinten 
beuren. Nou, dat was kas ·· n vor d'rlui · lf. Ik sting al 
op d ' eutki· k, in ja oor, daor kwammen · toch mit di· 
twie guldes an. aar dat t . · n aki· . Vor m'n b e f ad ik 
in dat diensi· n ' · n g · : wark edoon . .!\1aar to mos ' ier 
wat ang· rs. D· WÎ · nt r ging vorbij · · · t worde aring- in 
ansopiesweer in dat b teak· nd · koppen in inl · en in d' 
ang· , want · r was wat mie t.e . · rdie · n, al was ik nie · van d · 
vlugsten. 
Dan aold 0 n '· 's avens vor twi· "nten gebak ken st ken bij 
ouw Inte op d' aven. \\. mozz n wel een arbe'dskaort 
aolen angers mogg. n W • n " t wark· · . Toe · r · · n menaar . an 
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d· wall · k . m kontreli· ren ad g" n iene zo'n ding, dat dat 
word een invasi op · t raod · .s, d · pelisie mos er an te pas 
ko · · · n. 
0 Pi · nste moondag mozzen ' e ok koppen, in dat vul 
niet miej, want ja, je begonnen al · n biet} n arg te kreg· · , 
maar alla, toe · 's a\ · ns klaar wazz n ging et nije goed an 
in ging· · we d' ort op. In d · straat azz . er ,, el maotjo 
die ni · t oef den · · kop · of t kaken in die d 'rluiers aand 
aan d · n· uze ull n, ' ant d · · uk was nog ni· t van o · ns of, 
maar dat kon oens niet verdrieten, al was dat g. urtj. · dan 
ok niet te . · rg· likk · n mit Fraanse pommade. 

or de 1 a~te wal!e 
Zo ging et jaor z 'n gank, m ar e · begon m'n toch dikk t e 
ve · l· n, ik wou nor d · wall · . In toe 'jft " n jaor ' as, 
gien dag erove , · · zou ik d te di · nen in · · n plaosi· n after 
Keuz voor i n w vensuv· ntig in d ·eek. Een ni hien van 
m'n ging ok. ' Ochtes bij de boot ik ofskeid van m'n 
mimm· . 't \\ as t . · n Kars in Nijjaor in et was koud. M'n 
mimm gaf m'n goei· raod m" j. 't Warde m'n allemaal op 
m'n a.rt e edrokt wat ik doen in lao " n mos. Van m'n be i· n 
ad ik ok al · n ie le · · k mit vermonig· mi · j · krieg· n. 
Ik kri · nog · · n · perussi · n mit garrebald · rs ok miej; di· 
mos ik ou · n vor · · de kark. In t oe begon m'n a ontuur. 
Wij gingen mit minsen mi · d ·. daor woende n in dat plaosien. 
Die add · n in d · Ka dagen bij d 'rluiers ouw• luien · west. 
Z adden · · n k· nd bij d rl i. 
In Keuzc>n sting een grote uifkarre bij d · boot om O · ns op 
te aol· n. Bij .J. ll · Schouten kriegen 1\· eerst een warm 
bekki- n koffi· , in dat wou er wel in want ik was altees zo 
kouwelik. Toe stapten w· wi· r in in worden waor w w· . en 
mozz · or d · duur of z t. 
Ik kwam bij · n man in een vrou · · mit v f kieng· ' · 
Dat min ·en was zwakkelik in ik mos daor d · geled · · · ver 
st arken. Kuun jo rekenen' 't \\ as een nijt ussien, maar 
binn· n arg kaol, dat daor kiek ik · l van op. 's Avens liep 
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ik nog · ffi , n norm 'n maat. After d dik oord · n ' e 't waot· 
klossen, in dat was · . iek in m'n oren. Suundes ging· n · · 
nor d ' kark, maar daar as gi n venvarmige . aar as r · · n 
stofi n over as, kri · en \\ij r ok i · . Dat stovenmins id 
ieker beklag mit oens . 

In m'n k · rtj. n was n bedste<•tj. n 't · · n v· rkaant 
rimpi n, in as ik dan in lag kon ik net · t moontjen zi· n 
in dan m eld ik m 'n mit · · n m 1 glaans besk ien n. Ik was 
da n zo di htb ij in zo rt rouwd , want · wist dat d H re 

. daar ok was, in dat I· el og zat maar J. e zag. 
In dan docht ik ok : Dat moontj n beskint nou ok m'n 
mimm in m'n bessi n, in dan vul ik .· · lg moed in slaa , 
as ik doon add wat m 'n bij ebrocht w s. 
' t 0 htes mo ik vroeg op, in dat was nou net niks rnr mij. 
Dan mos ik d lui· rs wassen, maar die moz · n · · rst op et 

· pi· n van d · sloot es · Id wo . Ik mo. dan · · n gat in 
kappen in ze daar i · var iene in utspoE>len . t aar 

E> t duurde niet o lang of ik begon t g· mis van m'n mimm · 
te v J. n. As ik t dan alt benauwd kri vl · ug ik d · ik o 
of ik Urk ok kon zien . Dan zag ik waoter waar ik o naa . 
bï b üokk n · in dat var m'n lee fde . 
Maar o n kwao · ag kon ik t toch ni t langer utou 
Ik pakt m 'n boeltj · n in ging op K an nor d boot, in 
's mid es was ik wi r op Urk . Ik paktE' m 'n mimm- of ik · r 
nooit maar Jo laoten zou, al .· ist ik, dat ik toch nao een 
posien · " r vort mos. 
>l'ou 't duurd ok ni· t lange of m 'n buurmaotjen kwam vra
gen o ik ni · t mit eur mi · ou .. · · diend · in · n stadjen in 
Noord-Holland in wist ok wel · · n goed diensit>n var mij. 
Ik kon · n · . aold · in d · week kreg· n . Z. add · n daar 
· n grote oend in ding· n d · was d · d uur · t. Nou, dat Ji, k 

m 'n wel w · , in ik mi· j . In toe kwam ik in d · kuuken te . it
ten mit die O· nd in . 'n maand · an m n zede. 's Avens zat ik 
mi m'n bi· nen in et ern· . , van d · kelt . As ik m'n doek 
omme ding om · · n booskip te do· n dan sting die o· nd var 
m'n, ' · t dan mos i· mi· j. 
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De keer dat de kost op was vroeg mevrouw of ik in d 
kamer ou koemen vor et biebellezen. 1aar toe maakte ik 
'r duidelik da ik van m'n mimm· zelf een biebeltjen miej 
ekriegen adde, in dat ik zelf wel lezen kon. Ze wazzen b :j 

n angere kark as ik in ze tilden er ok niet zo zwaor an, 
al was m n r wel i ne van de notabelen. ' Was nog oorlog 
maar z' adden et mit all vuul reum• r as bij oens in eus, 
dat ik droogde de koffiedik in t zunnetj n ·n stuurde die 
nor m'n mimme. 
Zonger arg was ik ok ers een smokkelaar. Ik mos toe 'l 

ki ngerwagen weg bringen in onge · eg begriep ik dat er wat 
angers in lag as een klean keend, want et bewoeg nie in gaf 
ok gien geluid. Toe ik wier in eus w krieg ik een doze mit 
vie · gro · stókken ziep erin, nou, dat was kasi n, in ik stuur
de z zo gaaw mugelik nor eus. 
Op n keer worde ik om een nachtspiegel estuurd, in toe 
kwam die man in de winkel mit • n pispot an. Ik zeen: 
Meneer, di moet ik n· hebben; maar ij zeen: Jawel hoor, 
neem d ze maar mee . Wist ik vuul wat n nachtspiegel was, 
d i adden w' op Urk niet . 
Ik sliep boven in et eus, in de wolken, in op een k r was et 
zo koud in vreur et zo, dat et kruiki n dat ik 's avens miej 
eneumen in 's nachs naast m'n bedd ez t adde, in twi n 
evullen w s. 
Van Urk kri · g ik elke k n briefien mit al et n ijs. In di· 
wienter wazzen er arg vuul minsen ziek, z 1or ziek, in er 
wazzen ok vuul stur· evallen. In daor adden z zieker in 
m'n d ienst ok van oord. 
Op n k er kw m er wi r n brief in d i ad mevrou 
eupen emaakt. Zanger arg zeen ze. Nou dat inderde m'n 
nie t zo, want er sting toch nooit wat verk rds in. M'n mim
m skrief altees: Wees maar eerlijk en trouw en g f g n 
grote mond. Du dat moggen ze gerust lezen. Maar mevrouw 
ad ok eliezen van d '. e ziekte in die dooien, in toe zeen ze dat 
ik gien brie n maar mog ontvangen omdat dat gevaorlik 
was. Nou mins, toe warde ik wel duur duzend spelden estie-
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ken. Ik zeen: Nou mevrouw, dan kunt u mij net zo goed met 
mijn hebben en houden op straat zetten, maar dat is voor mij 
niet om uit te houden, daar leef ik voor, voor die brieven, 
dat bewaart mij voor heimwee, dus u zegt het maar. Nou, 
toe kwam ze eut een angere sloffe. Ik mos die brieven dan 
maar wegdoen, verbranen, in dan goed m'n anen wassen, 
in dat ging an. 
As er een arm mins an de duur kwam, mos ik zeggen: Wij 
geven aan Armenzorg. Op een keer ad ik et elapt om an een 
ouwe man een paor sinten van m'n zelf te gieven, in daor 
mos ik toe vor op et metjen koemen in et warde m'n string 
verbeun et wier te doen, in dat was wat vor m'n Urker ge
moed, maar alla, meen naam sting teminsen niet op de duur, 
in die man kwam wel wier. Ik adde nog nooit an een tille
foon ewest in daor mos ik toe een keer op passen. In daor 
ging dat ding, in ik an de praat. Er vroeg er iene of meneer 
ok in eus was in ik zeen: Meneer is niet thuis. U hoeft niet 
te komen. Er wordt niet open gedaan. Toe ze wier in eus 
wazzen krieg ik een plumpien, ik ad et goed edoon. Ze 
adden et zelf ewest. 
De kiengeren zatten vaak bij m'n in de kuuken in dan vertel
de ik ze van Jozef in de put in van Mozes in et biezen kis
sien ; in nog vuul maar veraolen in dan ongen z' an m'n 
lippen. 
Op een keer wazzen ze allemaal in eus ziek, z' adden een 
slier van de griep in op 't leste krieg ik et ok. In toe kwam 
er iene op m'n kamertjen om te vragen of ik dan niet nor 
benien kon om bij de kachel op de kiengeren te passen, in 
ik er of mit m'n zieke lichem. Die zuundag mos ik drukkies 
aolen in een winkel. Ik zeg: 't Is zondag, ik doe het niet. 
Maar of ik oge of leage sprong ik mos et doen. Nou, ik er 
ene. Ik maakte die man duidelik waor ik vor kwam in zeen 
'm m'n bezwaar, in dat et bij oens gien gewoente was om 
op zuundag te kopen. IJ begriep m'n ielemaol in ik mog 
's moondags de vevenveertig sinten wel bringen. Toe ik mit 
de drukkies in eus kwam dingen ze net of ze een overwinnige 
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op de Fraansen aold adden, maar ik zeen varders niks. 's 
Moondagsavens vroeg ik of ik effien voort mog om die 
appeteker z'n sinten te bringen. Nou, toe mos je ze zien 
kieken eawen: Oe ik dat andurfde. 
Wij adden ok wel d 'rs een partijtjen. Dan was er een dinee 
mit menukaorten. Daor adden ze mij op eut eskilderd mit 
m'n blauwe rok in m'n gat braaf aftereut, in mit op een 
blad een soepterrine die ommevul, in daor sting boven: 
Mens, erger je niet. Nou, ik argerde m'n wel in dat stak ik 
ok niet onger stoelen of banken, dat kuun je wel begrepen, 
al was ik dan ok nog maar zestien jaor, want vor m'n stók 
kwam ik eut. Ik vroeg: Mevrouw, heb ik ooit al eens wat 
laten vallen? Ze zeen: Och Mar, 't is maar een grapje. 
Toe eaw ik ok vor 't eerst een zangeresse oren zingen in 
de grote kark. Dat was prachtig in ik vergeet et nooit. Het 
was mevrouw Noordewier - Reddingius. 

De zuundagen 
Suundes gingen we nor de kark vanzelf in 's avens nor et 
Leger des Heils. Daor eawen we wat een gezellige uurtjes 
duur ebrocht in wat eawen we daor een vursies ezongen, 
vol overgave. In dan was et of je d'r wier een bietjen tugen 
konnen, want et was starkige vor je gemoed. As ik in de 
week 's avens in de kuuken zat, dan zong et nog in m'n 
nao. As er nou es bij oens in de kark minsen binnen die 
d 'rluiers moend ouwen mit een gezangetjen, dan dink ik wel 
d'rs: Goon d'r dan ok maar eut, wat je mit je moend niet 
zingen mugen, muug je ok mit je oren niet oren in in je boe
kien ok niet zien. Dan muug je 't beuten de kark ok niet 
zingen, as et dan zunde is, maar ik geloof dat niet. Is et oens 
in oenze juugd al niet vuur ouwen: Er ruist langs de wolken, 
in, Klokje klinkt, vursies die je nou nog tot troost in starkte 
kun en wezen. 
Op een zuundag was et mooi weer in gingen w' an de kuier. 
Er laggen daor Urker jonges in de buurt in dienst in wij 
zouwen d'rlui ers opzoeken. In ja oor, er sting er iene op 
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wacht in dat was Lauwe van Louwtjen van Lauwe, de ange
ren wazzen nor eus. Een dorst dat w' adden. Maar ja, wij 
kwammen niet bij z'n mimme, dat we kriegen gien bietjen 
waoter, lot stoon een kuppien thee, al ding et 'm lied, ij kon 
er niks an doen in wij gingen maar wier varder, maar waar 
mozzen w' ene? Var de soldaoten warde in die dagen gerie
geld een beroep edoon om ze in de gezinnen op te niemen, 
maar var oens niet. Nou, we wazzen nou toch ienmaol 
an de loop in we gingen op de maatjes an die we 's wienters 
over et ees nor Skokkelaand ebrocht adden. Dat was niet 
bij de duur in op et leste liepen we mit de skoenen in oenze 
aand, in love dat we wazzen. Maar we kwammen er dan toch. 
Nou die meiden wazzen zo blede dat ze oens zaggen. Ze 
wisten niet wat ze an oens doen mozzen in verzaodigden 
oens mit melk in brood. Maar lange kannen we in et kienger
eus ok niet bleven, we mozzen zuutjes an wier d 'rs opstap
pen. Dat wij nammen ofskeid in gingen wier op de ron. 
Of in toe klommen we d 'rs op een boerewagen in dan liepen 
we wier een stók, in zo kwammen we, maar laoter as angers 
wier in eus, maar d' angere dag 's ochtes voelden we oens 
gewoen geradbraakt in èt et wel een week eduurd var we dat 
wier teboven wazzen. In we adden ok een skuldgevoel, want 
we adden 's avens niet in de kark ewest. Ik was toe miestal 
ervormd, want dat was m'n maat ok, in die ad mij de eerste 
keer mie nor de kark eneumen, een mooi gebouw dat soms 
nog maar indruk op m'n maakte as de preek, al was die 
goed ortedoks. 

Wienter 
Die wienter was er ees, de grachten wazzen dicht evreuren 
in ik adde een paar skaosen var m'n ekoft. Nou ad ik maar 
iene avend in de week vrij in dan ging ik een posien nor de 
boon, maar dat worden máár avenden. M'n meneer adde arg 
ziek ewest in mos nor z'n ouweluien om wat bij te koemen. 
Mevrouw ging ok miej in toe kon ik et er wat van niemen, 
want ze adden een amparte juffrouw var de drie kiengeren 
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in eus aold. 
Ik zeen al, er laggen daor ok Urker jonges in de buurt in 
dienst in die kwammen op de boon al gaaw op oens an, 
in in et licht van et moontjen rienen we dat et een lust was. 
In ja, we zaggen volk van oens eagen laand in we adden een 
droge klucht, want ok die jonges adden 't zo makkelik 
niet. Er wazzen ok iel wat Friezen bij die soldaoten in rijen 
dat die kannen! Maar et duurde niet lange toe was et wier 
of eloepen mit de lol. Mevrouw kwam wier in eus in de 
juffrouw klaagde over m'n dat ik elke avend op merode ewest 
adde. Zie wou vroeg op een bedde in dan mos ze maar op 
mij wachten. Dat ik mos op et metjen koemen. Nou ik liet 
er eerst eutpraoten maar toe ding ik ok m'n woordjen. Dat 
ik niet begrepen kon dat mevrouw die juffrouw in eus aold 
adde bij drie gezoende kiengeren, omdat ze ziek was in een 
eupen aals adde. Ze zat d' iele dag as een broese inne bij 
de kachel in 's avens was ze love van et zitten. Mevrouw ad 
mij wel bij de kiengeren kunen laoten dan adden ze beter 
verzurgd eworren. Nou, mevrouw zag in dat ik toch wel 
gelik adde, want saoterdags krieg ik twie kwartjes opslag. 
Die juffrouw verdaagde in et ziekeneus. 
Op Urk was et ok zo mooi niet. 's Moondags krieg ik een 
briefien van m'n mimme waor in sting dat m'n ouwe bessien 
arg ziek was. Dat as ik 'r nog ers zien wou, dat ik dan over
koemen mos. Nou, ik vroeg een paor dagen vrij in ging op 
eus an, in ik krieg nog een keasien miej ok. In toe zag ik dan 
m'n bessien. Ik poeste d'r artelik, maar ik verskeut arg van 
d'r. Nee ouwe mins, docht ik, ier koem je niet maar duur 
ene. Elke dag kiek ik effies bij 'r in ze was blede as ze m'n 
zag. De leste dag was ik nog mit.'r alliendes. Ze zeen: Keend, 
wat bin ik blede dat je ekeumen binnen, want ik eaw nog 
wat tugen je te zeggen. 't Zal zo lange niet maar duren dan 
is je bessien ier niet maar, in nou moet je m'n beloven dat je 
een volwaardig mins vor kark in maoskappije zullen wezen. 
As je nog ers trouwen dan moet je op je eusouwen goed 
acht gieven. Je moeten altees in eus wezen as je man teus is, 
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want as de vrouwen niet in eus binnen warren de mannen 
kroeglopers in kregen de kiengeren gien goeie opvoedige. 
Zurg dat je ze groot bringen vor een beter Kuninkrik, want 
keend, dit ier gat allegaar vorbij, maar as je de God van Jacob 
tot je ulpe eawen, dan ei je niks te vrezen. Dat eaw ik zelf 
ongervoenden, in nou eaw ik m'n strijd ier estrien, maar 
't gelove vastouwen, in voorts is mij weggelegd de Kroon die 
de rechtvaardige Rechter mij in die dag geven zal. Ik kan 
nou zeggen: Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten 
hoe rijk ik wel ben. In keend, as ik nou begroeven wor, dan 
moet je maar niet overkoemen, dat kost allemaal maar geld. 
Ze zullen beuten joe m'n ouwe botten ok wel bringen waor 
die wezen moeten. In zo praatten we nog wat, in toe ik 
dan eandelik in ten leste ofskeid nam kon ik 'r ok loslaoten, 
al wist ik ok dat ik m'n ouwe bessien ier niet wier zou zien. 
's Moondags zou ik wier weg, maar suundesavens ding ik nog 
effies mit m'n buurmaotjen een roendjen om de prikkel. 
Je stingen ier d'rs in praatten daor d'rs. Toe was er nog niet 
zo'n geskreaw in de Torenstraot as laoter. De jonges stingen 
op et oekien bij Buigholt in bij Pieter Hoekstra. Nou ad ik 
daags van een jonge al d'rs een knikkien ad, in savens,ja oor, 
daor kwam diezelfde jonge op m'n an : Goon nou ers een 
keertjen mit m 'n miej. Ik kleurde tot after m 'n oren, ik voen 
et wel een aardige jonge, maar op stap goon, ik dorst et 
niet. Ik zeen: Ik bin nog vuus te jonk oor. Dat et ging niet 
duur in ij druup of. 
Toe ik wier in m'n dienst was, mos ik toch eerst wier arg 
winnen. Ik voelde m'n zo leeg in zo anwinnig, dat ik ad 
muuite om m'n wier an te passen in niet arde voort te vlie
gen. 
Viertien dagen laoter krieg ik bericht dat m'n bessien et of 
elegd adde. Ze ad m'n tutte nog op edroegen dat die de kark 
teroggebetaolen mos wat die an d'r tekort ekeumen was 
al die zuundagen dat ze er niet in ewest adde duur d'r ziekte. 
Dat was zovuul. In zovuul keer ad ze mit bedienige niet an 
et Avondmaal ewest, in dat was zovuul. In zovuul nog an 
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stoelegeld. Dat mos m'n tutte toe bij 'nkanger tellen in nor 
de diakens bringen, want dat geld was net zo goed skulde 
die betaald mos warren as dagelijkse skulden. 
De dag dat ze begroeven worde, kon ik et toch niet laoten 
om smiddes tugen vieren nor m'n kamertjen te goon, want 
toe wou ik effies alliendes wezen. In de stilte was ik mit 
m'n gedachten in et kleane skoeltjen waor ze d' anspraak 
ulden. Ik oorde psalm tniegentig lezen in ik volgde m'n 
bessien nor d'r leste plekkien ier op aarde, maar ik wist ok 
dat dat niet et leste was, dat ze bij d' Here was die ze zo 
artelik lief ad adde. In toe ik wier de trappe of ging nor 
m'n wark zong ik: Wij zien elkander zalig weer en scheiden 
nimmer, nimmer meer. 

Dagen in jaoren van dienstbaoreid 
In die teed was m'n bruurtjen ok viertien jaor eworren in ij 
ging vor et eerst mie nor de logger. Ik kon maar niet begre
pen oe m'n mimme dat over d'r netuur kregen kon. IJ wou 
zelf zo graag, zeen ze. Ze ding in elk skoon broekien van 
'm een pampiertjen mit et ien of anger erin. Maar dat ad 
ie al gaaw in de gaten, zodat ie vor 't leste van de reaze toch 
alles al op adde. 
Op een keer maakt' ie zo'n sturm miej dat ze in Grimsby 
verdaagden. De skipper ad z'n bien érof, zodat m'n bruur 
nao die reaze ok al wel wist wat vaoren was. M'n mimme 
ad er tugen iene ezegd: Zul je goed op 'm passen in zurgen 
dat ie 'm skoon ouwt? Nou die jonge èt 'm goed ouwen 
an z'n belofte. 
In meen diensien ging varders alles nor wins. Een keer gingen 
we mit et tremmetjen mit de kiengeren nor de straande in 
daor zag ik ok vor de eerste keer de Noordziej. Wat was die 
toch groot! Ik adde wel stille op een duntjen willen zitten 
staoren in dinken, want mit dat waoter voelde ik m'n toch 
zo verboenden, in dat kwam zieker omdat er zovuul van 
m'n in läg. 
Mit de Karsdagen gingen we nor eus, maar die paor dagen 
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wazzen ok zomaar wier omme, in dan was ik wier bedurven 
as ik voort mos. In toe nog maar as angers, want ik was die 
jonge wier tugen ekeumen in die liet 'm niet maar mit een 
klutjen in et riet sturen, dus ik adde mit 'm op stap ewest. 
Op een avend wazzen we om de prikkel goon kuieren in toe 
zaggen we in de varte wat dat op oens an kwam; twie grote 
witte bulten. We verskeuten arg, in as ik alliendes ewest 
adde, dan ad ik op m'n vierden nor eus evleugen, want vroe
g~r adden ze 't maar over kollen in baansters. Maar alla, wij 
wazzen mit z'n twien. Toe 't dichter bij was mozzen wij 
eagelik lachen want wat was nou et geval? We zaggen een 
man die onger iedere narm een laken mit stro droeg dat ie 
onger de paolen bringen mos. 't Was arnstig genoeg, z'n 
vrouwe was esturven in die was die avend in de kist elegd in 
dan worde 't stroo waor et lik op elegen adde de duur eut 
ebrocht. Zo kwammen vaak de praatjes over spoeken in 
kollen in de warreld, want et was in die dagen nog arg donker 
op oenze laand as et avend was. 
Nee, terogge keren nor je dienst an de walle vul niet miej. 
As we nor Urk toe gingen, ja dan zongen we op de boot oens 
oogste lied, maar as we weg mozzen dan was d' iene nog 
zie zieker as d' anger. In dan in Keuzen dat getingel van die 
klokken, wat die allemaal niet toe ewonsen worde was niet 
mooi maar. 
In dan was daor een vrouwtjen mit een knoedeltjen op 'r 
oofd, ja nou is dat wier moede, maar wat eawen we daor 
van ezegd. As we dan in oenze diensien ankwammen wazzen 
we niet te genaken, ze mozzen oens de eerste dagen dan wel 
mit rust laoten. Maar as we dan oenze geld wier d 'rs ebeurd 
adden kwammen we wier wat bij in telden de dagen wier 
of nor de volgende keer. 
In dan de Piensterdagen. Wat een drokte bij de boot. Dan 
worden we ofaold of we een oostindiese reaze edoon adden. 
Dan konnen we pronken mit een mooi krepleppien, een 
nije boezel in skoenen mit oog' ekkies. 
Ja, as je wier weg mozzen sting et kreten je naoder as et 
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lachen, maar wat gaf et, je mozzen toch voort. De jonges 
brachten de meiden wel d 'rs nor Keuzen, kaften dan mitien 
een ring bij Van Kalken in wazzen dan verloofd. 
IJ èt er toe ok een boel eleverd bij een vrouwtjen ier, in die 
verkoft ze dan nog op ofbetaolige ok. 
Koem daar nou ers omme mit al die weelde. 't Kan niet op 
mit et fienst in de kedoos. 
Bij de trein vul et ofskeid zwaar in de lippe ong op de krap
lappe. Je mozzen wier teren op een briefien of een kaortjen 
waar dan opsting: De postman is mijn beste vriend en hij 
weet wel waarom. Hij brengt de brieven van jou naar mij 
en ook wel andersom. 
In je dienst warde je wier mit eupen narmen ontvangen: 
de borden op d' aanrecht stingen tot an de zolder op je 
te wachten. 
's Avens zocht je 'nkanger gaaw wier effien op in snachs kon 
je niet slapen vanweges je anwinnigeid, maar dat warde 
gaandeweg wier wat beter. 
Maar daar die eerste ochted komt m'n maat die ik toe vor 
't eerst miej eneumen adde, bij m'n invallen, in kreten dat 
ze ding: Ik goon wier nor Urk oor, ik bin zo anwinnig. Toe 
zeen ik : Mooien, zing ers een vurs1en, in ik docht: Knielia 
om je goed. Nou, zeen ze, dat eaw ik al edoon, maar et ulp 
niet, in et wou ok niet zo arg. 
Wat ei je dan ezongen, vroeg ik, in ze zeen: Zou God Zijn 
gena vergeten? Dat ei je wel mooi eut ezocht, zeen ik, in 
nou dink jie et op Urk te venen in je passen die riegels op 
jezelf toe, maar niet alzo, oor je, jie koemen vanavend ier 
wier, m dan bin jie de domenei in ik de ouderling in dan zal 
ik je je nije plaose latten zien. We gonen eerst een zuundag 
nor de kark in dan kiek je een nije week of je 't anniemen 
kun en. 
Ik gaf er gaaw een kuppien koffie in toe fleurde ze al wat op. 
In zo ging dat daar. Dan d 'rs eutgezakt in dan wier es eut
gedost kropten we 't toch wel wier mit 'nkanger in telden 
de dagen of. 
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M'n beabe 
Op een middeg worde er ebeld, in ik nor de duur. In daor 
zag ik m'n eagen lieve beabe vor m'n neuze stoon. Bin je 
daor meisien? zeen ie. Ik vleug 'm om z'n aals. Ik ging gaaw 
in eus in klopte an bij mevrouw in vertelde et oe in et wat. 
IJ mog in de kuuken in ik maakte gaaw een bekkien vor 
'm. Toe kwam mevrouw ok in de kuuken, in toe mog ie dan 
ok bij m'n eten. 
Toe de kost op was vroeg ie of ik ok een biebeltjen adde. 
Nou, dat ad ik vanzelf in ij lezen: psalm ienentniegentig: 
Die in de Schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten zal ver
nachten in de schaduw des Almachtigen. 't Was allemaal 
zo gezellig in ik geneut ervan, net as vroeger as ik in et 
skiemeravendjen op z'n skoot zat. IJ vertelde dan zo mooi. 
Dan zeen ie ok wel d'rs: Maot, jie kregen laoter een diensien 
bij twie ouwe dametjes die zelf et wark doen in je verdienen 
alle gulden zes weken, mit vrij licht as et dag is, in et zunnet
jen in et moontjen kreeg je vor niks. Ik zeeg tugen 'm: Nou 
beabe, hier zit nou dat meisien, maar niet bij twiej ouwe 
dames, want ik moet arde warken in dit grote eus. 
Ja keend, zeen ie, je kregen de warreld niet vor niks, allien 
d' Emel, die kreeg je om niet. Doen je plichten maar in ouw 
maar in are wat je vuur ouwen is, je koemen er ier wel duur, 
maar keend, je beabe is ier niet alliendes om joe ekeumen, 
ik moet nog varder op, want ik eaw nog een droeve plicht 
te vervullen. De ziej et er oens wier driej eut de femilie 
ontneumen in dat valt niet miej. 
Een sidderige ging er duur m'n ene. Wat was dat nou wier 
arg. We praatten nog wat nao over wie in oe in toe mog ik 
'm nor de trein bringen. Ik kon niet naolaoten m'n narm 
duur zeen narm te steken, want we voelden oens innig mit 
'nkanger verboenden, in nou begreep ik ok pas wat groot
ouwers in kleankiengeren nog vor 'nkanger betaekenen 
kunen. Bij 't treintjen wons ik 'm vuul starkte toe in ij 
verdwien eut m'n gezicht. 
's Avens kon ik niet arg in slaap koemen, nou laggen er al 

129 



acht man van m'n in de ziej. Ik vroeg ers an m'n muutjen: 
Wat zouwen oenze vuurouwers toch bedrieven eawen, dat 
oens zo vuul ontneumen wort, in ze zeen: et binnen oenze 
eagen zunden keend, ouw dat maar vast. Oenze vuurou
wers wazzen minsen net as alle minsen, niet beter, maar 
ok niet minder. Ik kon 'r toe best begrepen. 

Muuielikeden 
Een paor dagen laoter kwam m'n mevrouw m'n vertellen 
dat we vereuzen gingen in ok dat er nog een baby op komst 
was. 't Was een arg drokke teed in ik krieg twie kwartjes 
opslag, maar 't worde er vor mij niet beter op. Een lukkien 
in de kuuken, daor krieg ik nou m'n stukkien brood duur, 
mit de overgeblieven kliekies van de kiengeren erbij . Wat 
m'n ok zo griefde was, dat ik de graoten van de dikke aol 
op 't aanrecht voen 's ochtes, in dat ik er zelf niks van ad 
adde. 
Op een keer worde ik om twie uur mit de kiengeren voort 
estuurd, ik mos maar om een uur of viere terogge koemen. 
Nou, in toe lag et keend al in de wiege in ad ik de luiers 
er ok nog bij. 
Een week of wat laoter zou 't keend edoopt warren in ik 
mog et in de kark dragen. 't Zou mit een rijtuig gebeuren 
in daor voelde ik niks vor. Ik zeen dat ik et best lopende of 
kon, maar ze zenen dat dat gien stijl was. Gien stijl, zeen ik, 
gien stijl? 't Gat toch om de doop, dat is toch et voornaam
ste? In waoromme goon je dan op zuundag mit een wagen 
as 't niet nodig is? Maar ze lieten mij maar praoten, want 
ik was toch et veefde rad an de wagen . Maar ik kwam an 
't dopen ielemaol niet toe, want wat wou et geval? 
Suundesochtes om alf niegenen worde d'r ebeld. Ik ging 
nor de duur, in daor sting ie in z'n eagen leef vor m'n, de 
kammeraod waor ik mit Pienster miej ekuierd adde. Toe ik 
een bietjen van de skrik bekeumen was, zeen ik: Koem er 
in. Oe koem jie ier nou? Nou, zeen ie, we laggen in IJmuien 
in toe zegt Lub tugen m'n: Goon vanavend mit mij miej, 
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meen maotjen zit in dezelfde plaose as die van joe. Ik zeg: 
Dat wort vuus te laot; maar ij ul niet op. Nou, toe w' ier 
kwammen was et ok al arg laot in toe binnen we maar in 
een otèl goon slapen. 
Aar dat ik 'm wat gieven kon worde ik al boven eroepen, 
op et metjen wier vanzelf. Wie ik daor adde, worde m'n 
evroegen. In oe kwam ik erbij om dat zomaar te doen? Ik 
vertelde de wiederwaordigeden, maar of ik oge of leage 
sprong, ik mos 'm de duur eut sturen. Nou alla, ij ad al van 
de drokte die ze maakten oord, dus ij ging voort. Maar ik 
zeen: Wacht beuten nou effien op m'n, ik koem zo, want 
om tien uur goon ik nor de kark. Laoter zochten wij dat 
angere Urker stelletjen op in daor kriegen we ok kost. 
We zwurfden de iele dag maar wat roend in 't was maar 
gelokkig dat et zoemer was. Ik was ielemaol eut m'n doen 
in toe ik 's avens in eus kwam krieg ik nog een skrobberige 
omdat et wat laot eworren was. Nou, in toe was de maot 
vol. 
Ik ging stilletjes nor boven, pakte m'n boeltjen bij 'nkanger, 
knoopte een touwtjen om de plooien van m'n rok, ding 
daor ok nog wat in, in gooide dat boven eut et raam in et 
gres. Toe ging ik stille nor benien in trok de duur zuutjes 
after m 'n dicht. Toe ik nor 't eus kiek ging een raam eupen 
in stingen ze alletwiej nor m'n te kieken in vroegen wat ik 
nou ging doen. 
Ik zeen: Nou dat ziet u, de behandeling van vandaag was 
zeker et loon voor m'n twee jaar trouwe dienst? Daor kon 
ze 't wel mie doen. Toe ging ik op dat stelletjen an om daor 
te slapen. Die iene jonge was er wel, maar meen vriend was 
niet ekeumen. 's Ochtes ging ik nor de trein in daor kwam ie 
an. IJ zeen: Wat doen je? Ik zeen: Nou, dat zien je, ik goon 
op Urk an, in toe vertelde ik zo 'tien in anger, maar ik vroeg 
ok : Waor ei jie dan eslapen? Op een bank in et Victoriapark, 
zeen ie. Ik eaw vor joe onger de blote emel eslapen. Ik koem 
een zaoterdag bij je. We eawen er laoter nog vaak omme 
elacht. 
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nog an add . Er wazz n nog t · · jonges in eus, in bov· n 
woend nog · · n ou moeder. Daor ' ik ok twi· jaor 
·west. 
0 · · n k· · v · n ik · · · kwart} n, in laoter ong· 't kli d 
· · n Id · n. Ik d0t·ht: Dat is \ rdacht, · will · n m'n zi· ker 
toet n. Ik g di guld· n over in . · n: Kiek, as · nou wi r 
wat \een, dan ouw ik t, . ant · · n d · n kan w 1 op t 
klied vall · n maar nooit · nger . 
In ok nog: et u W· 1 wat er in mijn k· rkboe kj- taat? 
Stet• l niet, al is 't maar · · n b{• chuit. \l'ou, daor konn · 
't mi doen. laar op d · dag dat ik ,, · u goon bel ·· fd · 
i toch nog wi · r wat. Bij d dochter di · naost w · de 
m· · n · toe wat, maar dat wis · ik n" t. Daor add n . · mij 
dan al die teed van · rdocht, · tof' zou '· n · mij d'r nog 
· rs over ongerouwen. Ik · rsk · ut · rvan in i was · r ok arg 

rdrietig van. Ik · · n: \l'ou min . n, ik bi·· · " r zitten, ro l' 
nou · rst d · lisi • maar, want vor ik voort goon moet dat 
· rst m es · ut d do kies edoon o n. Nou, dat add · n 

ze ni · t edocht in toP taptl•n z' · t · ang· vaot" n. 
Onger 'nkan add n 't op S elingen w· 1 g zellig. 
Er wazzen " rti · n Urk· r m id · n. Suundagsa · ns , id · n w· 
maotJesvcri · nig after d kark. Op een keer pr otten w mit 
'nkang o f dat · op Emelvaortsdag nor Den Haag o uwen 
goon, dat ging an. W wa · n in d · m wel t · rig 
oor, · t een kopp 1 gaanzen. \ · ding · n vlu " n o r 
d kam in maakten m zi ·k in gingen mi 'nkang r o d 
oto. In to t• sting di ote rdag in Pt karkblaodj n 

stukki· n ov• d ie Urk · m· isjes, in dat J. ug r ni· t omm . 
'aar d · w k daorop sting r gt.> lokkig wit-r · n st ukki n 

·n mit d oe d 'rlui daor nou an arg· · konnen. 
Di maotj- wa · n van u . Dt> · · n · di dat eerstl' 
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stukkien eskrieven add · mos Suundes maar ers in de Bethel
kark koemen, dan kon i· daor al die maatjes n· tjes op · n 
rij zien zitten. Nou, in dat ding oens Urker arte goed. 

Tot zo . er h· t verhaal . · Ma ·je d · Jonge. Een ernstig· 
ziekt· heeft haar verh 'nderd ook d · rest van haar veelbe
wogen leven te beschrij . en. Zij overleed in 1979 op 76-jarige 
l f'ijd. 

Verg t n rouwen 

Gewapend m· t een stapel oud· foto's trokken ·' e op infor
mati· uit. Op het kerkhof zochten we oud· · · Pnen. 
En toen bleek ook hoe snel er verge ten wordt. Namen werd · n 
niet n · gekend en o : hriften ,, aren al onleesbaar. De 
wijze Pred e ''st het ons in het begin van zijn ond" 'cht 
al t e zeggen. 
Bij een aantal ·oto's durven we dan ook .wege d · onge
wishe'd geen personen te noemen, of ook wel omdat alleen 
de bijnaam bek· nd bleef, die het nag lacht zou kunnen 
kwetsen. Ook spotzucht en gebrek aan mededogt-'n werden 
op het eiland in ruime mate aangetroff· . 
Geslachten k amen, geslachten gingen. H· · l a mannen 
konden bogen op klo· ke n ouw n · n flink · dochters. Nog 
hoor je ' el noemen · · dochters van Appien, van Id · man, 
van Evertjen, van Klaas an Kn· · lis, van Klaas van ·· jen, 
van Fraan. , van Piete van Ba , a Aol van Lub van Semen, 
an Boutjen, van Annetjo n van Ide, van Klaosien van Okk· , 

z. 
Z zijn ni t · r in het hed · . Kinde n kleinkinderen 
bewa n soms nog wat vergeelde foto's, maar d · tijd gaat 
voort, tot ook di· an · n verge ten " n. 
Ni u . g· · raties, die geen weet meer hebben van het harde 
le op n arm eiland, hebben hun laatsen ingenom n . 
. '. ogen d · dochters zijn als hun kloek · en vrome moeders! 
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Verantwoording 

Dit boekje werd samengesteld en voor het grootste gedeelte 
ook geschreven door Tromp de Vries. Enige bijdragen van 
andere hand werden dankbaar aanvaard. Namen van de 
schrijvers staan eronder. 
Met het opnemen van "De jonge jaren van Marretje de 
Jonge", later beter bekend als Marretje Rippen, eren wij 
de nagedachtenis van deze veelzijdige vrouw. Alleen het 
dialect waarin zij schreef werd gesystematiseerd. 
De foto's zijn ontleend aan oude tijdschriften als Boon's 
Magazijn, Buiten en Onze Aarde of komen van particulie
ren. Zij worden daarvoor, en ook voor hun raad en mede
delingen, hartelijk bedankt. De foto op de omslag is van 
fotoclub Fish-eye. 
Dit boekje werd uitgegeven onder ausp1c1en van de "Stich
ting Urker Uitgaven", en deze hoopt dat het vele Urkers 
en Oud-Urkers deugd zal doen. 
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