
GESCHIEDENIS VAN DE STOOMV AART OP KAMPEN

door H. W. van den Hoven

neel3, Dejaren 1844-1850

In dit derde deel vervolgen we de geschiedenis van de Rijn- en Il ssel
Stoomboot Maatschappij. Binnen deze verslagperiode manifesteerde
zich trouwens nog een stoomvaartmaatschappij in onze stad: de Kamper
Hullsche Stoomboot Maatschappij. Haar bestaan is niet van lange duur
geweest en hoewel zich de beeindigingsprocedure tot over de hier gestelde
grens van de verslagperiode voortzet, is haar geschiedenis toch in dit deel,
afgerond opgenomen. Beide maatschappijen bedienden zich van rader
stoomboten, De rederij Gebrs. Van Hasselt huurde tweemaal een schroef
stoomboot.

Algemeen overzicht
V66r 1854 heeft nergens in Kampen een stoommachine gedraaid. Zelfs
niet op de werf van de Rijn- en Ilssel Stoomboot Maatschappij
(RIl.S.M.).' Men kon dus de voedselschaarste en de werkloosheid, die
zich in Kampen voordeden, moeilijk wijten aan mechanisatie, zoals dat bij
rellen in Amsterdam wel gebeurd was.' Kampen kreeg weI rellen te
verduren, doch blijkbaar met andere redenen van de onvrede.
De Kamper Courant van 18 september 1845 meldt het slaags raken van
burgers met kooplui op de Koornmarkt, waarvan de aanleiding zou zijn
geweest, de hoge prijs en de slechte kwaliteit van produkten als groente,
graan en aardappelen.
Het Werkhuis en de Armenzorg trachtten elk op zijn eigenwijze hulp te
bieden bij werkloosheid en armoede.
Ook de ons omringende landen kenden deze moeilijke omstandigheden.
Het "landverhuizen", dat in Oostenrijk begonnen was, kreeg zijn
navolging steeds verder naar het Westen. Meest welgestelde boeren, die
het in Europa weI voor gezien hielden, weken uit naar Amerika.
"De een z'n nood, de ander z'n brood" werd bewaarheid, doordat de
RIl. S.M.met haar wijdvertaktenet van diligence-en stoombootdiensten,
veelemigranten te vervoerenkreeg,zoweluitDuitsland als uit eigenland.3
Vanaf het ogenblik, dat in 1846 een aantal Kampenaren emigreerde,
verschenen er in de krant regelmatig advertenties, dat in Amsterdam of
Rotterdam weer een schip voor vertrek naar Amerika gereed lag.
In Kampen zat men overigens niet bij de pakken neer. Al kwam de
industrialisatie hier niet of nauwelijksvan de grond, de scheepvaart en de
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handel kregen forse impulsen. Vee I particulieren hebben belangrijke
initiatieven ontwikkeld, die we hier graag de revue laten passeren.
Kampen kreeg in 1844 zijn Rijks- Entrepot: een bergplaats voor goederen,
die moeten wachten op doorvoerof uitklaring. De Kamper Kamer van
Koophandel en Fabrieken (hiema te noemen: K. v.K.) had zich vanafhaar
oprichting in 1842 hier al voor ingezet. Op 5 februari 1844 werd er
eindelijk in Den Haag positief gereageerd door minister Van Hall, ad
interim minister van justitie, en belast met het ministerie van financien,
waaronder de Rijks-Entrepots ressorteerden. Toen bleek meteen, dat de
K. v.K. zich in haar brieven niet op de juiste wijze had uitgedrukt. Men had
geen klasse genoemd, waarin men wilde, dat het gewenste Entrepot
ingedeeld zou worden. De minister nam dus zelf maar een beslissing,
namelijk, dat plaatsing in de tweede klasse niet mogelijk was en dat het dus
een Entrepot derde klasse zou worden."
Daarvoor werden, met medewerking van het stadsbestuur, lokaliteiten
ingericht in het gebouw "De Nieuwe Kazeme", aan de Oudestraat. De
directeur van's Rijks Belastingen te Zwolle, waaronder Kampen ressor
teerde, nam genoegen met de gevraagde huurprijs, groot duizend dulden
per jaar. De stad Kampen beta aide de tweede sleutelbewaarder een
"vorstelijk" salaris van - schrik niet- vijfentwintig gulden per jaar. Maar
omdat het Entrepot niet zo vaak gebruikt werd, bleef er nog pakhuisruimte
over, die de Stad maar al te graag verhuurde. Het bewaarloon, dat de stad
toeviel via procentuele omslag was dus evenmin groot. 5
Een volgende poging om de werkgelegenheid te stimuleren, was de in
1846 te Kampen gehouden Tentoonstelling van Provinciale Kunst en
Nijverheid. De kunstschilders, de gebroeders Hein en J.J. Fels, werkten
eraan mee en ook onze koninklijke brandspuitenmakers, de gebroeders
Van der Noort.
De tentoonstelling, van half juli tot half augustus in de Concertzaal
gehouden, werd op 24 juli door de koning met een bezoek vereerd. Met Zr.
Ms. Stoomjacht "De Leeuw" was de koning over de Zuiderzee komen
aanvaren, en na afloop van het bezoek aan de tentoonstelling, werd de reis
via Zwolle voortgezet.
Toen "De Leeuw" de Llsselkade naderde om af -te meren aan de
R.U.S.M.-kade, werden vanaf de stoomboot "Admiraal Van Kinsber
gen" van de R.1l.S.M., en het kofschip "Admiraal De Winter" van de
firma Gebroeders Van Hasselt, de gebruikelijke honneurs van saluutscho
ten gebracht.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling, alsmede van het koninklijk bezoek
aan Kampen, was door onze stadgenoot de heer J.M. Dunst, het
stadsfront aan de II ssel "op steen getekend". Hij wenste die litho aan Zijne
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Majesteit op te dragen, en inderdaad heeft de koning deze opdracht willen
aanvaarden. Daarom mocht de prent ook het koninklijk wapen dragen. De
uitgave werd verzorgd door K. van Hulst, bij wie men op de prent kon
intekenen (ilJ 1,50; na het verschijnen duurder).
De heer Dunst was steengraveur en tegelijk de compagnon van de
Lithografische Inrichting Schut & Co, aan de Boven Nieuwstraat. Het
bedrijf verhuisde later uit ruimtegebrek naar Zwolle.
De R.Il. S.M. speelde in op de openingstijden van de tentoonstelling door
de vertrektijd uit Kampen naar Amsterdam een half uur later te stellen.
Reizigers op de terugweg naar het westen des lands, konden daardoor twee
uren besteden aan de Kamper tentoonstelling, en zij kregen bovendien
gelegenheid aan boord te dineren met 25% korting."

D!! scheepvaart als redmiddel gezien
De scheepvaart werd maar weinig in de weg geIegd, in tegenstelling tot de
spoorwegen. Al in 1845 werd, door berniddeling van de K. v.K. te Kampen
en te AlmeIo, overleg geopend tussen de besturen van deze steden en de
stadsbesturen van Osnabriick en Lingen, over een aan te leggen spoorlijn. 7

De gewenste overheidssteun bleef echter uit, en door allerlei omstandig
heden zou het nog zeker twintig jaren duren, eer Kampen een spoorlijn
kreeg.
Kampen wijdde zich voorlopig met hart en ziel aan de scheepvaart, zowel
zeil- als stoomvaart, zowel binnenvaart als kustvaart. In het kader van de
bestrijding van armoede en werkloosheid, was de scheepvaart de aange
wezenbedrijfstak om hulp te bieden. Een sprekend voorbeeld was wel het
verhogen van het tolgeld op de Ketel met een cent "ten behoeve van de
armen"! De scheepvaart werd dus als de meest lucratieve ondernemings
vorm gezien, Kampen stond bekend om zijn lage lasten, danwel vrijstel
ling van belastingen, Daarvoor moeten de boeren en de scheepvaart echter
offeren (1847). Slechts de zeilende beurtvaart op Amsterdam, beconcur
reerd door de stoomvaart en daardoor noodlijdend, kreeg na jaren
bedelen, in 1850 restitutie van tolgeld.
Nog altijd hield de Ketel iedereen bezig; dat was een ander aspect van de
zaak. Stadsarchitect Plomp en zijn assistent P. Bondam peilden regel
matig de diepte van het vaarwater tussen de Ketelribben en op de rivier.
De lengte van die dammen leek met 1800 m nog onvoldoende, maar de
regering bleek niet van zins, de stad in dat werk te helpen. Plomp werd er
nog maar weer eens op uit gestuurd, ofhij geen baggerwerktuig kon vinden,
dat bij de Ketel ingezet zou kunnen worden, maar dat tevens (en dat was
nieuw) aan de Ilsselkade, dicht onder de wal, bruikbaar zou zijn. De
zeezeilers van Van Hasselt zaten regelmatig vast op een bank voor de wal.
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Zulk een baggermolen is omstreeks 1850 ook inderdaad aangeschaft, en
vrijwel aIleen voor Van Hasselts schepen werd er continu gebaggerd."
Ingevolgedenieuwescheepvaartwet van 1845, brachtKampen eenblauw
licht aan op de Ketelkop. In 1847 volgde een rood bakenlicht op de
zuiderkrib van de Ketel, dat moest helpen, de nachtvaart te beveiligenen
te bevorderen; zulks op indicatie van de Kamper K.v.K.! Plomp echter
raadde het de schippers af,met zwaarbeladen schepenbijnacht enontijop
de Ketel aan te lopen, in verband met zandbanken voor de Ketelmond. In
1844 al had de K.v.K. bijB enW aangedrongen er voor te zorgen, dat bij
mist op de Ketelkop iemand een hoom zou blazen. Men meende zich
terzake te kunnen beroepen op het Reglement voor het Loodswezen uit
1835!
Hoe het ook zij, de R.I1.S.M. begon in 1846 inderdaad een nachtdienst,
tijdens de zomermaanden. Hierbij dient opgemerkt, dat Kampen niet zo
onbaatzuchtig was, dat het die lichten en bakens gratis ter beschikking
stelde. Het "licht- en bakengeld" stondjaarlijks met driehonderd gulden
op de begroting; bij inkomsten, maar er stond een gelijk bedrag aan
uitgaven tegenover.?
BijK.B. van 7 mei 1848, werd Kampen gemachtigd tot het uitgeven van
het "Rijn-patent", waaraan een keuring van het desbetreffende vaartuig
vooraf diende te gaan. De Raad stelde, in samenwerkingmet de K.v.K.,
een commissie samen "tot het keuren en bekloppen" van Rijnschepen.De
commissiebestond uit de heren: C.F. Nehrkom, commissaris van Politie;
J. van Goor, scheepsbouwer; en Alb. Werff, koopman.'? Zij kwam voor
het eerst in actie bij de keuring van de lichters voor de R.I1.S.M.
De Raad, hoe inventiefook, konmet al zijn reddingsoperaties de Kamper
economieniet redden, endat konookde scheepvaart niet aIleen.Daar was
handel en industrie voor nodig,maar het vlotte inKampen niet ergmet het
aantrekken van industrie.
De callicotfabriek van Bottenheim was ook niet zo'n succes. Die werkte
onder" een gouden dak" van subsidie. De sigarenmakers van Lehmkuhl
en Criiger kregen ontslag, dus daar lagen de zaken helemaal niet goed.
Kampen moest het voor zijn handel, en daarmee ook voor zijn scheep
vaart, hebben van de "buitenwereld".
In devorigeafleveringkwamende viernieuwerederijenvoorbuitenlandse
handel al ter sprake. In het kader van de stoomvaart zullen we ons straks
verdiepen in twee van die ondememingen: de firma Gebroeders Van
Hasselt en de.firma Gebroeders Klinge.

De handel "in de lift"
In de binnenlandse vervoerssector werden de zeil-beurtvaartdiensten nog
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uitgebreid en de R.I1.S.M. open de nieuwe diligencediensten. De Kamper
K. v.K. verzuchtte in 1844 in een rapport aan Ben W (met het verzoek dat
aan de regering door te spelen), dat de schuld van de slecht ontwikkelde
industrie bij de regering lag, die door te lage invoerrechtenheffing het
kopen in het buitenland in ~de hand werkte. Omdat er op korte termijn
weinig verandering te verwachten viel, zat er voorlopig niets anders op,
dan ervoor te zorgen, die handel in handen te krijgen.
De K. v.K. zorgde in 1844 voor de oprichting van een beurs voor
scheepvaart en handel, "De Koopmans-vereeniging", ondergebracht in
het gebouw van de kazerne, boven het Rijks-Entrepot. Een jaar later
verhuisde de beurs naar een lokaal van 't Collegie aan de Nieuwe Markt,
waar zij qua stand (!) beter op haar plaats was.
De volgende bezigheid van de K.v.K. was het stichten van een soort
inkoopvereniging voor de middenstand, met aan het hoofd ervan een
commissie, waarin onder anderen de Van Hasselts zitting hadden. Men
hield er ook een pakhuisruimte op na, gelegen (het kan haast niet anders) in
de kazerne.
Ook wist de K. v.K. bij de Raad gedaan te krijgen, dat er een aanlegverbod
kwam voor de rechteroever van de Llssel, langs de Zwolseweg en de
Spoorkade dus, die toentertijd die namen nog niet droegen, maar te samen
aangeduid werden als "over de brug". Men wilde op die manier de
Kamper faciliteiten veilig stellen, want een zich aan de overkant vestigen
de industrie zou Kampen weinig of niets opleveren. Men gaf echter als
eerste reden: de ondiepte."
In een "bedrijfstak" was duidelijk een opleving aan te wijzen, als gevolg
van de uitbreiding van handel en scheepvaart; een soort "sociaal en
maatschappelijk werk", de grote havenstad eigen: prostitutie. Voor 1840
niet genoemd, maar vanaf die tijd tot in de jaren zestig van de vorige eeuw
zoveel te meer. De dames stonden onder de beroepsnaam "publiek"
ingeschreven.
Aan de Oudestraat, tussen de Heerensmitsteeg en het plein, dreef de
weduwe Ten Napel zulk een "hotel" annex cafe, met drie dames. Aan de
Vloeddijk, op de hoek van het Bregittenplein - het huis is in het voorjaar
van 1983 afgebroken -, bestond het personeel van logementhouder H.J.
Londo uit twee publieke vrouwen. Mutaties, genoemd in de lijsten van
Ingekomen en Vertrekkende Personen, laten zien, dat er een levendige
uitwisseling van deze dames bestond tussen Kampen en Zwolle. Langer
dan een of twee jaar bleven ze niet in dezelfde plaats.
Enkele jaren later, omstreeks 1870, blijkt er een terugslag in die
bedrijfstak te bespeuren. In de "Verslagen van de Toestand der Gemeen-.
te" merken B en W dan met onverholen trots op, dat "dergelijke
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gelegenheden" al jaren niet meer in onze stad voorkomen.'?
Het duidelijkste bewijs, dat het beter ging in de handel, was de steeds
grotere drukte aan de I1sselkade met afmerende schepen. Het in het wilde
weg afmeren, werd in 1843 al oorzaak van rake klappen en harde woorden
tussen schippers (van zeilschepen) en kapiteins (van stoomboten). De
vraag om maatregelen kwam natuurlijk van de RI1.S.M., die het echter
wijselijk via de K. v.K, trachtte te spelen. En de K. v.K, deed er inderdaad
iets aan. Zij wist de Raad zover te krijgen dat hij in 1845 een oud-schipper
als havenmeester aanstelde.
Het domweg afmeren op de stroom, ergensmidden in de I1ssel, bezorgde
RI1. S.M.-directeur Frowein hoofdbrekens en de schepen meermalen een
aanvaring. De doorvaartopening in de brug lag toen nog vrij dicht bij de
I1sselkade, en bij het passeren van de. brug had zelfs een stoomboot aile
ruimte hard nodig. En toch presteerden de schippers het, te dicht bij de
brug - en ook nog onverlicht - voor anker te gaan De K.v.K. wist te
bereiken, dat men voortaan, aan de zijde van het open water, minstens een
helder wit licht zou voeren.
Als ligplaats ten aanzien van de geregelde diensten werden nu vaste
punten aangewezen, die als voigt werden verdeeld: boven de brug de
beurtschepen op Zwartsluis, Vollenhove, Kuinre, Rotterdam, Groningen,
Enkhuizen, Zwolle en Deventer; beneden de brug de beurtschepen op
Lemmer, Amsterdam (2), Harlingen, Schokland en Urk.13 Aan het plein
de stoomboten van de RI1.S.M.; het gedeelte van de kade vanafhet plein
tot aan de Karpersteeg werd gereserveerd voor de buitenvaarders: de
I1sselreederij, de Buitenlandsche Reederij, de Gebrs. Van Hasselt en de
Gebrs. Klinge. Daartussen diende men voor gas ten ruimte te laten.
Vervolgens werd door het stadsbestuur het onderhoud van de vaarweg zo
geregeld, dat ten behoeve van de meestal erg diep stekende buitenvaarders
onder de wal een geul, lang vierhonderd meter en breed vijfenveertig
meter, op ongeveer 2 m diepte werd gehouden. Voldoende was het niet,
ofschoon we het tot nu toe aileen nog maar over zeilschepen hebben
gehad.

De R.IJ.S.M.
De Algemene vergadering, gehouden te Amsterdam op 30 november
1844, stelde in het kader van de bezuinigingen, de drie-hoofdige directie ter
discussie." Het besluit, aldaar genom en, strekte verder dan men zal
hebben voorzien. De directie werd inderdaad ingekrompen tot een, maar
nu men toch aan de statuten bezig was, zo zal men gedacht hebben, was er
een goede gelegenheid meteen nog een onvolkomenheid weg te werken: de
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plaats van vergaderen, Amsterdam, die voor sommigen "twee boten ver"
lag.
Vanuit b.v. Zuid-Overijssel moest men eerst met de "Drusus" of de
"D ssel" tot Kampen en dan nog de Zuiderzee over met de" Admiraal Van
Kinsbergen". Wat Kampen in 1836 was ontgaan, viel de stad nu zo in de
schoot. Zij werd trouwens niet aIleen vergaderplaats, maar zelfs ook zetel
der maatschappij!
Het stadsbestuur van Kampen maakte er niet bepaald veel ophefvan en
liet het over zich komen. De nieuwe directeur, de Amsterdamse agent
C.A. Frowein, bleef overigens nog tot 1848 in die plaats wonen." De
eerste te Kampen gehouden algemene vergadering was ook helemaal geen
feestelijke vertoning,
Toch hebben velen die vergadering, op 27 juli 1845 in 't Collegie,
bijgewoond. Dat was bedoeld als een posthume hulde aan de, op 9 juli te
Zwollerkerspel overleden president-commissaris van de maatschappij en
oud-gouverneur van Overijssel, mr. 1.H.graafVan Rechteren. Overgaan
de tot de orde van de dag, werd in de vacature van president voor tijdelijk
benoemd: jhr. mr. H.A. Wttewaall van Stoetwegen, burgemeester van
Kampen. Het was nu ineens alles Kampen wat de R.D.S.M. betref.
Hoe langs de Rijnhet overlijden van de heer Van Rechteren werd ervaren,
leert ons een krantebericht uit Emmerich. De boot van de maatschappij,
die daar op 12 juli was aangekomen met de "treurvlag" gehesen, had een
35 man tellend muziekkorps van het 17e Regiment Infanterie (van
Pruisen) aan boord. Langs de Rijnoevers liet men treurmuziek horen. Aan
de kaden, waar vlaggen plachten te wapperen, hingen nu zwarte wimpels
of vlaggen halfstok, als eerbetoon aan de stoomvaartpionier,

In hetjaar, voorafgaande aan het bezuinigingsjaar 1845, was er al menige
harde noot gekraakt over financieel wanbeleid, Men was van mening, dat
directeur Westenenk zijn taak deerlijk verprutst had, door uitgaven te
doen waarmee men het one ens was geweest. Begrijpelijkerwijs kon ook de
nieuwe directeur niet verhinderen dat 1845 als "hetjaar zonder dividend"
de geschiedenis in ging.
In Kampen werden eerder gemaakte afspraken notarieel vastgelegd. Van
het agentenduo te Kampen, Van Romunde en Van Hasselt, nam laatst
genoemde afscheid, en in. diens plaats werd de heer D. van Schreven
benoemd.
In 1846 werd tot president-comrnissaris benoemd mr. A.l.Duymaer van
Twist, die deze functie zou bekleden tot 1851, in welkjaar hij bijK.B.werd
benoemd tot gouverneur-generaal in Nederlands-Indie.
Het hanteren van een verlaagd vrachttarief voor 1846, bracht een hoger
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vrachtaanbod. Het aantal passagiers liep in dat jaar evenwel terug,
ondanks de instelling van nachtdiensten in de zomer. Desondanks was het
mogelijk het jaar met winst af te sluiten, maar nu liet de financiele
commissie het voor de aandeelhouders afweten. Men deed in datjaar geen
uitkering van dividend. In 1847 trok men beide jaren 1845 en 1846 in de
winstdeling aan elkaar, waardoor per aandeel27 gulden werd uitgekeerd.
Hetjaar 1844 had per aandeel nog 18 gulden opgeleverd.
Er waren nog andere moeilijkheden. Die betroffen de waterstand van de
Rijn, benedenloops, en vrijwel de hele IJ ssel, waarin sterke wisselingen
konden optreden. Van extreem hoog, waarbij het water buiten de oevers
trad, tot extreem laag, wat meestal stremming van de scheepvaart ten
gevolge had. In het laatste gevalliet de R.IJ.S.M. extra diligences rijden.
Hogere kosten bracht dat niet met zich mee.
Tussenliggende waterstanden gaven plaatselijk moeiten en die waren wel
kostbaar, omdat men dan zijn toevlucht tot lichters moest nemen. Die
lichters diende men te huren; in 1845 was daar een bedrag van 1300
gulden aan uitgegeven. Directeur Frowein stelde de Algemene Vergade
ring van 1847 voor, op eigen werf een stellichters te bouwen, en op 31 juli
1847 werd een plan goedgekeurd voor de bouw van twee ijzeren lichters of
sleepschepen. De "Kampen I" werd bestemd voor het yak Kampen-Kleef
en de "Kampen II" voor het yak Amhem-Kampen en tevens voor de
Zuiderzee; daarom zeewaardig en met volledige tuigage." Feitelijk
konden deze schepen hun eigen bouwkosten in een jaar tijds terugverdie
nen.
Met dit voordeel voor ogen veroorloofde men zich nog een investering: de
aankoop van twee aandelen in de pas opgerichte Kamper-Hullsche
Stoomboot Maatschappij. Men kon dat zien als deelname in een
"zustermaatschappij", want men zou vracht van elkaar over gaan
nemen.
Wat particulieren in 1839 en ook in 1846 niet gelukt was, kreeg de
R.IJ. S.M. in 1848 wel voorelkaar: de inrichting van een stoomsleepdienst
op de Llssel.!? In 1839 werd de nadruk gelegd op het slepen tussen
Kampen en de zee, in de Ketel en het Ganzediep, en in 1846 beoogde men
over de hele IJssel te gaan slepen. Dit plan, een initiatiefvan Gluysteen,
Van Hasselt en ook Wttewaal van Stoetwegen, werd gesteund door vele
stadgenoten, die al85 van de 200 aandelen ef 250,- hadden afgenomen.
Vervolgens had men bij Deventer aangeklopt. Dat Deventer ook in het
bestuur van de."Vereeniging tot Daarstelling eener Stoom-Sleepboot
Reederij op de IJssel" wenste te wordenopgenomen, lagvoorde hand. De
eis echter dat er niet verder dan tot Deventer gesleept mocht worden,
omdat Deventer een sleepdienst naar Rotterdam wilde oprichten, was
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eigenlijk te gek. Maar het plan van de Kampenaren strandde er weI op!
Nu, in 1848, had de RI1.S.M. twee gegadigden op het oog, die vast weI
voor de financiering wilden zorgdragen: Deventer en ... Kampen. De
Kamper Raad wertste "de boot" af te houden, yond zijn deelname met
vijftig aandelen in de maatschappij nog steeds voldoende, maar was toch
bereid zichte buigen over het plan. Mits aan bepaalde eisen werd voldaan,
zou het misschien lukken.
Vijf raadsleden waren al direct tegen, te weten de heren Van Ingen,
Bondam, Gaile, Van Spengler en Van Rechteren- Limpurg, maar er bleef
een weg naar een oplossing: de instelling van een advies-commissie.
Daarin namen zitting: Lobberecht, C.l. Vriese (directeur van het
postkantoor) en Van Spengler.
Hun drie bladzijden tellende rapport kwam in het kort hierop neer:
Kampen zou voor de helft deelnemen, als Deventer de andere he lft voor
zijn rekening nam. Men zou deelnemen als de rente 5% bedroeg en het
kapitaal voor een periode van tienjaar aanvaard werd. Vervolgens yond
Kampen het redelijk te eisen, dat als borg en middel tot zekerheid, de drie
boten van de maatschappij beschikbaar gesteld zouden worden. Tenslotte
moest elke boot bij een assurantiemaatschappij verzekerd worden.
Het raadsbesluit na dit advies van de commissie zou in een volgende
vergadering in stemming komen. In de tussentijd was ook de RIl.S.M.
van het advies op de hoogte gebracht en zij yond de eisen veel te zwaar. Als
men nu eens genoegen nam met een boot als borg? Waarom duurde het zo
lang ... Men was al met bouwen begonnen en nu ineens dit gebrek aan
vertrouwen. Frowein ging zelfs zo ver, te stellen, dat bij een eventuele
beslaglegging de boten slechts "oud ijzer" waren!
o speling van het lot! Toen het sleepbootplan in de raadsvergadering van
25 oktober 1848 aan de orde kwam, vonden vijfraadsleden dat ze te nauw
met de R.I1. S.M. waren verbonden om naar eer en geweten een standpunt
te kunnen innemen. Dus verlieten zij voor een tijd de vergadering. Het
waren de heren Van Berkum Bijsterbosch, Wttewaal van Stoetwegen,
Van Romunde, Vriese en Meijlink.
Het resultaat is curieus te noemen. De Raad geraakte in een "patstelling",
want de overblijvende raadsleden hadden in aantal niet het wettelijk
vereiste quorum om te kunnen besluiten. Er kon niet zinvol meer
beraadslaagd worden over het onderwerp. Was het tactiek of diplomatie?
We mogen niet twijfelen aan de rechtschapenheid van de raadsleden en
dus was het overmacht! De RIl.S.M. meende deze tegenslag te moeten
afstraffen door de boot de naam te geven van de stad, die haar wel had
geholpen: "Stad Deventer". Het kapitaal was echter ook gedeeltelijk van
Kamper particulieren afkomstig,
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Hoe was het afgelopen met de door Kampen aangedragen voorwaarden,
die de R.I1.S.M. te zwaar had bevonden? Het is haast niet te geloven,
maar de maatschappij had genoegen genomen met nog veel zwaardere
eisen: vier schepen, dus ook den nieuwe sleepboot, dienden als borgstel
ling. Bovendien lag het traject nu tussen de Zuiderzee en de kop van de
I1ssel bij Westervoort, en was de aflossingsregeling nadeliger!
Het bouwen van de stoomsleepboot "Stad Deventer" op de werf aan de
Bovenhaven te Kampen verliep met hindernissen. De ijzergieterij in
Engeland, die het benodigde materiaal zou leveren, bleek dat niet direct te
kunnen. Ook schijnt de uitvoer uit Engeland stil gelegen te hebben, als
gevolg van onrust in Europa. Maar op 28 juli 1849 was dan toch het
moment gekomen, dat de boot te water kon worden gelaten.
Dit gebeuren genoot een overweldigende belangstelling van ruim twee
honderd genodigden. Het was tegelijkertijd een dag waarop de Algemene
Vergadering werd gehouden, die vanzelfsprekend een feestelijk karakter
droeg. In de toespraken schroomde men niet, de maatschappij omhoog te
steken: was het de R.IJ.S.M. geweest, die als eerste met ijzeren
stoomboten op de Rijn was verschenen, op deze 28e juli kwam zij met de
eerste stoomboot die in Overijssel was gebouwd!
Het duurde overigens nog tot het voorjaar van 1850 eer deze in de vaart
kwam. Toen pas was aan alle eisen en formaliteiten voldaan. De speicale
veiligheidskleppen van de machine werden als laatste onderdeel in maart
1850 gekeurd.l"

In de prospectus was rekening gehouden met een drietal bemannings
leden: een kapitein, een stoker en een machinist. Al vrij spoedig echter
bleek er in de sleperij minder werk te zitten dan waar men op gerekend had.
De R.I1.S.M. liet dan ook niet na, alsnog een passagiersruimte aan te
brengen, in verband waarrnee de sleepbootbemanning nog een uitbreiding
onderging.
De "Stad Deventer" was zo gebouwd, dat de boot zowel op de I1ssel als
ook op de Zuiderzee te gebruiken was. Bovendien had hij minder diepgang
dan de "Admiraal Van Kinsbergen". Het duurde dan ook niet lang of de
sleepboot kreeg een plaatsje in de dienstregeling, voor de vaart tussen
Amsterdam en Zutphen.
Financieel was de aanschaffing van de sleep boot goed te merken. Over
1849 werd geen dividend uitgekeerd, maar weI werd gewaagd van een
verlies van achtduizend gulden. Daarvan lag de schuld weer bij de lage
waterstand in de 11ssel, waardoor extra lichters gehuurd moesten worden
boven het tweetal eigen lichters. Voorts had een stel nieuwe ketels voor de
"Van Kinsbergen" het verIies nog vergroot.
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Intussen was het college van B en W benaderd door de K.v.K. met het
verzoek, de paardeboer (degene die aan het Ganzendiep en ook aan de
Ketel met paarden sleepdiensten verrichtte voor zeilschepen) een tege
moetkoming te geven, nu zijn werk door het in dienst komen van de
sleepboot dreigde te verminderen.! Alles had zo zijn keerzijde.

Het aandeel, dat de R.IJ. S.M. in het nationale vrachtvervoer leverde op
het traject van Amsterdam naarde Rijnsteden, beliep in 1847 ruim 3%; in
1848 steeg dat naar 5%.
Het besluit, door de Aigemene Vergadering in 1846 genomen, om ook
andere dan de eigen stoomboten op de werf toe te laten, bracht nog niet de
verwachte grotere inkomsten. Van de Kamper-Hullsche Stoomboot
Maatschappij kwam de stoomboot "Koning Willem II" regelmatig op de
werf, voor onderhoud en reparatie. In 1849 werd de" Stad Zwolle" van de
Zwolsche Stoomboot Maatschappij er van een nieuwe machine voorzien,
waarbij tevens de machinekamer werd vergroot.
Die vergroting van de machinekamer bracht met zich mee dat de
belaadbare ruimte verminderde met ongeveer 51 ton, in verband waarmee
de Zwolse maatschappij bij het Kamper stadsbestuur vermindering van
tolgeld vroeg.'" Vreemd, want Zwolle ging anders prat op zijn goede
vaarwater naar zee: het Zwolschediep. Wie de gebeurtenissen, processen
en publicaties in dat licht nader bekijkt, zou van het tegenovergestelde
overtuigd raken. We mogen aannemen dat ze bij de Z.S.M. ook niet gek
waren en niet zonder grondige reden via de Willemsvaart en de IJ ssel hun
weg naar Amsterdam kozen. - In 1849 is het zeven maal voorgekomen dat
men de tol op de Ketel passeerde.
Concurrentie ondervond de R.IJ. S.M. van ex-directeur Budde, die agent
was geworden bij een Keulse maatschappij en nu in Amhem zetelde. Ook
het in bedrijf'stellen van de spoorweg Keulen-Oberhausen, als verlengstuk
van de zogenoemde "ijzeren Rijn", gafeen terugslag bij de R.11.S.M. De
maatschappij mikte daarom in eigen land meer en meer op het vervoer van
reizigers en vrachtgoed van en naar de trein, en stelde haar dienstregeling
af op de treinenloop te Amsterdam en Arnhem."
In de hier beschreven periode, van 1844 tot en met 1850, bleef de
maatschappij voor grote rampen gespaard. Wel waren er twee gevallen
van overboord slaan en verdrinken te betreuren: bij Amhem de kelner
Heming en bij het Katerveer de matroos Hendrik School, genaamd
Hollander.

Voor de tweede maal in dit decennium ontviel ons land zijn koning. Op 17
maart 1849 overleed te Tilburg koning Willem II. De traditie wil, dat men
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na de mededeling " de koning is dood" ogenblikkelijk vervolgt met "leve de
koning!" Inderdaad bracht de Kamper Courant op die wijze het nieuws.
De RIJ. S.M. liet zich niet onbetuigd. Ter gelegenheid van de inhuldiging
van koning Willem III, op 12 mei in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, laste
de maatschappij een extra reis in. Vertrektijd zaterdagmiddag om half
twee uit Kampen, terug zondagochtend acht uur uit Amsterdam. De reis
correspondeerde weer met aan- en afvoerdiensten per diligence, naar
Zwolle, Deventer, Groningen, Enschede en Oldenzaal.
Er werd niet gesproken van "bij voldoende deelname" of zoiets. Nee, de
RIJ. S.M. wist zich in dit geval ten dienste van het algemeen belang. Deze
dienst mag als eerbetoon aan een bijzondere aandeelhouder, zoals de
koninklijke familie er een was, worden beschouwd.

In de aanvang van deze bijdrage werd gewaagd van een benarde
economische toe stand in Kampen, met voedselschaarste en werkloos
heid. We hebben echter ook gezien, dat de RIJ.S.M. bleefvaren en zelfs
groter werd, gelet op het aantal schepen in haar vloot. Dat bracht werk
gelegenheid met zich mee. In een bijlage worden de mannen met name
genoemd, die rechtstreeks met de stoomvaart te maken hadden. Vergele
ken met mijn vorige bijdrage (deel 2) is hun aantal enkele malen
verdubbeld. Om hen heen lag een brede ring van indirect betrokkenen. Over
hen gaat het nu volgende onderdeel:

"Bijwerkingen" van de R.H.S.M.
Van al wat er te doen viel bij de vervulling van de taak, die de maatschappij
statutair op zich had genomen, namelijk "het vervoeren van passagiers en
goederen", liet ze zich zo mogelijk niets uit handen nemen. Stoomboten,
diligences en lichters zorgden voor het vervoer; de werf en de werkplaats
onderhielden deze vervoermiddelen. De werknemers ontvingen een
redelijke beloning naar hun prestaties.
De economische kringloop werd ruimer, naarmate de maatschappij meer
diensten wilde verlenen, of het werk zelf niet meer aankon wegens te
drukke werkzaamheden.
Alles wat met het buffet op de stoomboten te maken heeft gehad, zal door
derden zijn toegeleverd, We denken aan de dranken en de eetwaren. Er
zijn helaas (nog) geen rekeningen of bed rag en betreffende de omzet in de
kombu is, gevonden. Veel meer is er bekend over het kolenverbruik en de
leverantie ervan.
In de Kamper Courant van 6 mei 1844 staat voor het eerst een
advertentie, waarin de maatschappij aankondigt, de leverantie van kolen
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te gaan aanbesteden. Aan de Bovenhaven te Kampen had men de
kolenberging gereed, en er konden ook nog kolen worden opgeslagen in het
kazernegebouw. De gewenste hoeveelheid bedroeg circa "twee miljoen
Nederlandse ponden" en wei van een soort, die aangeduid werd als "beste
grove West-Hartly steenkool". Dit is omgerekend naar de toen in zwang
komende maat, het mud, als we dat op 80'kg stellen, een berg van 12.500
mud. Het bedrag, dat daarmee gemoeid was, is vrij nauwkeurig te stellen
op 6250 gulden (50 cent per mud).
Een jaar later was er al 15.000 mud nodig; de hoeveelheid ging vrijwel
steeds in stijgende lijn. Lezen we er hetjaarverslag op na, dan zien we over
1845 een verbruik van (let wei!) 39.611 mud kolen. Dat is bijna 2Yz keer
zoveel als waarop werd ingeschreven! Waarschijnlijk werd de nabestel
ling aan dezelfde leverancier gegund, zonder aanbesteding.
Omstreeks 1850 stapte men af van die inschrijvingen voor het hele
seizoen. De prijzen lagen nogal wisselvallig, nadat in 1848 de prijs met wei
50% was verhoogd. Schommelingen van 10-20% kwamen regelmatig
voor.
Het stoken van turf, in 1845, op een boot van de Noordhollandsche
Stoomboot Maatschappij bracht de RIJ.S.M. er toe, in 1846, bij wijze
van proef, een reis die brandstof te gebruiken voor de "Admiraal Van
Kinsbergen" en de "Drusus". Op beide boten bleek de warmte er van
geringer dan die van kolen en het aantal slagen van de raderen daalde van
28 per minuut bij kolen, tot 25 bij turf; dus was in het laatste geval de
reisduur langer. De proef leidde er toe, dat men met een gerust geweten
doorging met het stoken van kolen.
Na de aanbestedingen van de kolenleveranties aan de RIJ.S.M., zien we
in deKamper Courant, onder het hoofd Scheepstijdingen, een verhoogde
Kamper activiteit in de vaart oP,Engeland, met name op de havensteden
New Castle, Sunderland en Hull; bij terugkomst van de schepen in
Kampen vaak met bijvoeging: "steenkolen". Het ging dan over zeil
schepen, met te Kampen bekende namen, waarvan verschillende handels
huizen uit onze stad de respectieve eigenaars waren: de IJsselreederij
(kofschip "IJssel"), de rederij Gebroeders Van Hasselt("Stad Kampen",
Graaf van Rechteren" en "Admiraal De Winter"), de Buitenlandsche
Reederij en andere. Het moet wei zo zijn geweest, dat een reder die
kolenleveranties gecoordineerd heeft. De hoeveelheid was teveel voor een
handelshuis, laat staan voor een schip, want per reis met gemiddeld
honderd ton kolen als lading, was men twee weken onderweg.
Het schilderwerk aan de stoomboten werd, met ingang van de winter
1845-46, eenjaarlijks terugkerende bezigheid, die eveneens werd aanbe
steed. Om beurten werden de boten onderhanden genomen, waarbij ook
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de onderkant niet werd vergeten; men verhaalde daarvoor de boten op de
helling. Na de eerste keer meldde de krant, dat van aile drie boten de
bodem er nog als nieuw had uitgezien; pluim voor de bouwers te
Rotterdam, maar ook voor de gebruikers. - In dat schilderen zullen zeker
Kampenaren werk gevonden hebben.
Eveneens stonden als goed onderhouden en verzorgd bekend, de wagens
en diligences, die A. van Gelder te Kampen en J.F. Reijs te Zwolle in
beheer hadden van de RIJ.S.M., voor het personenvervoer, De commis
saris van politie te Kampen onderwierp deze rijtuigen op gezette tijden aan
een maandelijkse- of een kwartaal-keuring. Steeds weer met de uitslag, dat
alles in goede staat was bevonden."
Ook het personeel voldeed over 't algemeen aan de gestelde eisen. Van de
gewone diligencedienst tussen Kampen en Zwolle kon dat echter niet
altijd gezegd worden. De "oude Teune" zag het na verloop van tijd
blijkbaar niet meer zo zitten. Het is nog zover gekomen, dat de politie hem
"in verregaande staat" van de bok haalde. In dat geval stond men toe dat
de knecht de dienst ging rijden.
Milieubewust als we tegenwoordig zijn, vragen we ons af, waar men in die
tijd bleefmet de as en de sintels van de steenkool. - Na 1850 werd in de
concessie meestal wei vermeld, dat het storten van afval langs de
IJsselkade verboden was. Doorgaans trachtte men ook het overboord
gooien, ergens in de IJssel, tegen te gaan en liet het stadsbestuur bakken
plaatsen bij de stoomboten. V66r die tijd kan het afval gebruikt zijn ter
verharding van het terre in aan de Bovenhaven en voor het egaliseren van
de helling.
Nog iets over het loon. Uit een briefwisseling tussen de colleges van B en
W te Hattem en te Kampen is bekend, dat een lichtmatroos bij de
RIJ. S.M. zes gulden per week verdiende; het kwam ook ter sprake in een
alimentatieprocedure, waarbij die lichtmatroos een beroep op de Armen
kamer had gedaan.
Hier eindigt het RIJ. S.M.-gedeelte van deze bijdrage, we vervolgen
met:

De Kamper-Hullsche Stoomboot Maatschappij
De Kamper-Hullsche Stoomboot Maatschappij (hiema te noemen:
K.H.S.M.) heeft bestaan van 1847 tot 1850. De directeur was tevens de
oprichter: C.W,L. Klinge. In maart 1847 gafhij een prospectus uit voor
een te openen stoombootdienst tussen Kampen, Londen en Hull, via
Harlingen. Klinge had de bestaansduur van de maatschappij bepaald op
twintigjaren en daarvan zou hij niet langer dan vijftienjaren de functie van
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directeur vervullen. Hij zou zich laten bijstaan door drie commissarissen,
en de zetel van de maatschappij zou te Kampen gevestigd zijn.22 De
zeilscheepbeurtvaart, waarmee hij eerder verbonden was, zou gestaakt
worden.

Christiaan Wilhelm Ludwig (Louis) Klinge liet zich op 24 december 1841
als inwoner van Kampen inschrijven en yond tijdelijk onderdak bij de
handelaar R.J. Nijhuis. Met zijn broer Philip Wilhelm Klinge te
Dusseldorf, vormde hij de firma Gebroeders Klinge, expediteurs. Hij
trouwde met Christina M. van Romunde, dochter van de handelaar R. van
Romunde (ook raadslid en agent van de R.U.S.M.) en kreeg een woning,
dichtbij het gehuurde pakhuis bij de Koldenhovenspoort aan de Llssel
kade. In 1844 verplaatste hij zijn pakhuis en kantoor naar het plein (zie
tekst en illustratie 2 en 3).
Klinge opende omstreeks juli 1842 de zeilscheepbeurtvaart op Hull, waar
contact werd gemaakt met het handelshuis N. Veltmann & Co. Het werk
van Louis zal in hoofdzaak bestaan hebben in het doorzenden van
vrachtgoed, dat zijn broer in Dusseldorf met de R.U. S.M. had meegege
yen. Nergens is gebleken, dat de Klinges zelf een schip bezaten. In
hoeverre zij samenwerkten met de Van Hasselts, kon niet worden
vastgesteld. In principe waren het concurrenten van elkaar, met vrijwel
dezelfde ambities. Louis kreeg het hoofdagentschap van een verzekerings
maatschappij te Mainz en wierp zich ook op als commissionair in
effecten.
Klinge kwam in 1846 in het nieuws in verband met de in maart van datjaar
opgetreden hondsdolheid: zijn hond werd in U sselmuiden neergeschoten.
Ook de dieren van buurman Lehmkuhl werden besmet verklaard omdat zij
uit hetzelfde nest waren. Een delicate zaak, die gevolgen had voor aile
soorten van huis- en gebruikshonden in Kampen en omgeving (opsluiting
en een verbod de brug te passeren)."
Na een paar jaren de zeilscheepbeurtvaart te hebben bedreven, hield
Klinge dat wei voor gezien en vroeg begin 1847 een concessie aan voor de
stoomvaart op Hull. Binnen twee maanden na de aanvraag, werd de
concessie in maart verleend, en op 19 april 1847 was Klinge de trotse
beheerder van de raderstoomboot "Koning Willem II". 24Weliswaar geen
nieuwe, maar daardoor ook aanmerkelijk goedkoper dan het bedrag,
waarop hij gezien de prospectus had gerekend. Toch zal in het vervolg van
dit verhaal blijken (zie ook de bijlage) dat ook hier "goedkoop" "duur
koop" was.
Over de vraag, wat de reden geweest is van het op 31 mei 1847 ontbonden
verklaren van de vennootschap tussen de beide broers Klinge, tasten we in
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het duister. Van die datum afzouden beiden afzonderlijk huns weegs gaan,
ofschoon onder de oude naam Gebroeders Klinge te Dusseldorf en
Kampen.
In afwachting van de komst van zijn stoomboot, liet Klinge op 27 april
1847 de oprichtingsakte van de Kamper-Hullsche Stoomboot Maat
schappij passeren door notaris Van Royen te Zwolle. De K.H.S.M ..
beschikte op die datum over een kapitaal groot f 34.000,- (uit 34
aandelen), waaruit de "Koning Willem II" (f 30.500,-) ruimschoots
beta ald kon worden. Het Kamper stadsbestuur had echter laten weten,
geen interesse te hebben in deze onderneming" en zo bleef er weinig
kapitaalover. Klinge had zo half en half op twintig aandelen voor Kampen
gerekend, maar vermoedelijk heeft het stadsbestuur een andere "bui" zien
hangen: de Van Hasselts waren ook bezig een stoombootdienst op Hull in
te richten. De stad zou dan twee gegadigden op haar nek krijgen. Vandaar
waarschijnlijk die afwijzing.
Trouwens, het leed van die afwijzing door Kampen werd goedgemaakt
door het feit, dat Klinge koning Willem II tot zijn aandeelhouders mocht
rekenen.>
Het bestuur, dat tijdens de oprichtingsbijeenkomst was gepresenteerd
bestond uit de heren: R. van Romunde (Klinges schoonvader), G.C.
Pieterse (visiteur der In- en Uitgaande Rechten) en T. Cruger (sigaren
fabrikant), allen te Kampen. De concessie voor de te openen stoomvaart
dienst werd door Klinge ingebracht. Een soortgelijk document werd door
Cruger later als vervallen teruggezonden; men was op alle eventualiteiten
bedacht geweest. .
In de tijd, dat men de komst van de "Koning Willem II" zat afte wachten,
verscheen in de krant het bericht, dat nog een handelshuis een concessie
aanvraag voor een stoomvaartdienst op Hull had gedaan.
Op 23 oktober 1847 belegde de K.H. S.M. weer een Algemene Vergade
ring, zoals gebruikelijk in de Nieuwe Stadsherberg "over de brug", waar
A; Groenewoud de kastelein was (nu restaurant De Buitenwacht).
Vermoedelijk besprak men de ophanden zijnde komst van de stoomboot.
Of het lange uitblijven ervan? ... Het is moeilijk te gissen, wat er in die vijf
maanden aan het schip gedaan is. Het was tot april in de vaart geweest
tussen Amsterdam en Bremen, en na de opdracht aan Klinge terecht
gekomen op de werf van Paul van Vlissingen en Dudok van Heel te
Amsterdam.
Of men bij de K,H.S.M. opde hoogtegeweestis van het feit, dathetde Van
Hasselts waren, die als tweede concessionaris een stocmvaart op Hull
wilden openen? - Op 25 oktober 1847 maakte de firma Gebroeders Van
Hasselt per advertentie bekend, dat zij de beurtvaart op Hull met
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zeilschepen staakte en overging op een dienst per stoomboot. De schroef
stoomschoener "Director" lag tussen 5 en 11 november voor haar in
lading te Hull, en zou dan zo spoedig mogelijk naar Kampen afvaren!
Ruim een week later (er was voor geen van be ide firma's nog een
stoomboot binnengelopen) ... , fuseerde de Kamper-Hullsche Stoomboot
Maatschappij met de stoombootdienst van Van Hasselt!
De naam Van Hasselt is nu al zo vaak genoemd; het wordt tijd eens met de
heren kennis te maken.

Rederij Gebroeders van Hasselt
In mei 1840 werden Johan Derk van Hasselt (20 jaar) en zijn broer Johan
Conrad (19 jaar) te Kampen als inwoner ingeschreven." Hun beide ouders
waren in 1834 overleden. Hun moeder was een zuster van mr. J.H. graaf
van Rechteren, de oud-gouverneur van Overijssel en president-commis
saris van de R.U.S.M. Deze oom had het voogdijschap over de kinderen
van zijn overleden zuster op zich genomen.
Gezien de ambities van de graafvan Rechteren lag het zeer voor de hand,
dat hij de jonge Van Hasselts graag in scheepvaart en expeditie werkzaam
zag, zowel in hun eigen belang als ten dienste van de scheepvaart in de
provincie. Dat de Van Hasselts het "gemaakt" hebben, vindt zijn bewijs
hierin, dat de familie zich ruim een eeuw lang in Kampen en omgeving
heeft gemanifesteerd.
In de periode 1840-'41 zullen ze handelservaring hebben opgedaan, de
een bij de RU.S.M. als agent, samen met R van Romunde, de ander
waarschijnlijk bij de firma Gluysteen. In 1841 werd de twee broers
handlichting verleend tot het uitoefenen van een expeditiebedrijf onder de
naam: Firma Gebroeders Van Hasselt. In oktober 1842 lag voor het
eerst voor hun rekening een schip in lading te Hull, nadat ze daarvoor in
september de concessie hadden ontvangen. Hun agent te Hull was
dezelfde als die van de Klinges: hethuis N. Veltmann& Co. Alles wijster
op, dat ook zij in de beginjaren geen eigen schip hebben bezeten. De
scheepstijdingen in de krant verklaren eenzelfde schip de ene keer geladen
voor Van Hasselt, de andere keer voor Klinge. Hun eerste pakhuis werd
gedeeld met de firma Gebroeders Wolff en het stond aan de Oudestraat,
op de hoek van de Botervatsteeg." Later kwam daar een vleugel van de
I.B.-kazerne te staan, en voor het overige betreffende de huisvesting
verwijs ik naar de tekst bij de afbeeldingen van het Van Heutszplein.
Het is vrij zeker, dat de Van Hasselts door hun oom en voogd er toe
aangezet zijn,handel tussen Twente enEngeland te openen. Uit Engeland
kwam: guano, ijzer, steenkool, aardewerk, manufacturen en halffabrika-
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ten van linnen en garens. Naar Engeland ging voomamelijk: rijshout,
diverse zuivelprodukten en vee.
Uit al hun activiteiten valt waar te nemen, dat ze uit het goede handelshout
gesneden waren, doch niet belust op harde concurrentie. Dat wordt
bewezen door het in 1844 gesloten verdrag, een soort "gentlemens
agreement", tussen de Van Hasselts en Klinge te Kampen, met Van Rees
en Van der Vegte te Zwolle, om voor de vaart op Hull eenheid in de
vrachtprijs te brengen.
De Van Hasselts maakten direct al deel uit van het bestuur van de Kamper
Kamer van Koophandel en Fabrieken; lohan Derk werd in 1844 vice
president. Een jaar eerder was hij benoemd tot burgemeester van
Kamperveen en het wekt dan ook geen verwondering, dat hij zich minder
met zaken kon bemoeien. Hun boekhouder, Albert Limpers, werd
zaakwaamemer aan de grenskantoren te Amhem en Babberich."
In hetjaar 1844 geschiedde ook de aankoop, nieuw van de werf, van een
kofschip, dat de Van Hasselts de naam "Stad Kampen" wensten te geven
en dat waarschijnlijk hun eerste, eigen schip is geweest. Desgevraagd gaf
het Kamper stadsbestuur graag toe stemming tot die naarngeving. Geen
enkel schip droeg op dat moment nog de roem en de eer van de stad uit over
het water, zo constateerden de Van Hasselts. B en W toonden zich verguld
met het verzoek en haastten zich, een vlag te bestellen, waarop het
stadswapen geborduurd zou staan afgebeeld. Het stadsbestuur werd
vervolgens uitgenodigd, getuige te zijn van de plaatsing van de vlag op het
schip en vande eerste afvaartop 24 juli 1844 naar Hull. 30 En tenslotte was
hetjaar 1844 eveneens hetjaar, waarin de Van Hasselts de beurtvaart op
Hamburg openden, een feit, waarmee de Hamburgers erg gelukkig bleken
te zijn, omdat de overslag te Kampen, volgens hun zeggen, goedkoper was
dan te Amsterdam.

Op 1 november 1845 werd opgericht, het Binnen- en Buitenlandsch
Handelshuis Gluysteen- Van Hasselt & Co, bestaande uit de heren: c.A.
Gluysteen, l.D. van Hasselt, l.C.van Hasselt en C.l.Gluysteen. Ik heb
mij trouwens geen idee kunnen vormen, waar de scheidslijn lag tussen dit
handelshuis en de expeditiefirma.
In 1844 waren banden aangeknoopt met het huis Groh en Hartenstein te
Hamburg; het kwam hiervoor al ter sprake. N u gingen ze even gelijkop met
Klinge, want ook de Van Hasselts werden hoofdagent van een verzeker
ingsmaatschappij, uit Wesel. En ze gingen ook in effecten doen.
Johan Derk en Johan Conrad waren, zoals we reeds zagen, vrij spoedig in
de Kamper Kamer van Koophandel opgenomen. Vooral lohan Derk werd
betrokken bij het spoorwegoverleg betreffende een Jijn naar Duitsland, en
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men noemde zijn naam als animator van de (mislukte) sleepboot
plannen.
In 1846 yond bij de Van Hasselts een belangrijke uitbreiding plaats. Op 11
mei trad broer Johan Leopold (geb. in 1824) tot de firma toe. 31 In de loop
van datjaar werden tevens maar liefst twee koffen aangeschaft: de "J.H.
graaf Van Rechteren" en de "Admiraal De Winter". Laatstgenoemde
hebben we al aan het werk gezien, bij het saluut aan de koning.
Vermoedelijk heeft Johan Leopold zich direct naar Hull begeven, om daar
de belangen van de firma te behartigen, of als medewerker te fungeren in
het agentschap Veltmann & Co, want pas in 1850 laathij zich te Kampen
inschrijven en hij is dan afkomstig uit Hull!
Helaas moet worden vastgesteld, dat mr. Wilhelmy van Hasselt in zijn
artikel over "De Van Hasselts in en om Kampen", inKamper Almanak
1968-1969, betreffende de stoomvaart geen geheel betrouwbare medede
lingen doet inzake feiten en schepen.

We pakken nu de draad van het K.H. S.M.-verhaal weer op bij het moment
van de fusie tussen de twee ondernemers van stoomvaartdiensten op Hull.
Op 3 november 1847 vergaderden de directies van be ide ondernemingen
gezamenlijk, met van de K.H. S.M. nog een aantal aandeelhouders.
Staande die vergadering kreeg het bestuur deze uitbreiding: G. Salomon
son te Almelo, J.D. van Hasselt enjhr. mr. Wttewaall van Stoetwegen te
Kampen; er zou ook een lid van het RH. S.M.-bestuur zijn toegetreden,
maar de krant noemde zijn naam niet. Waarschijnlijk is R van Romunde
bedoeld.
Dan breekt eindelijk het moment aan, dat men de raderstoomboot
"Koning Willem II" - op 15 november 1847 - ziet aanleggen aan de
Llsselkade, Een dag later blijkt ook de "Director" in aantocht, die op 17
november te Kampen aankomt, met de vracht uit Hull aan boord.

Beide stoomboten vertrokken na enkele dagen alweer.
Het tarief voor personenvervoer bedroeg voor beide schepen:
18 gulden of £ 1.10.- voor de grote kajuit en
8 gulden of £ -.13.4 voor de kleine kajuit.

Gezagvoerder op de "Director" was Capt. Rawlinson. Van man en schip
is hier overigens reeds in 1848 niets meer vernomen, waaruit valt op te
maken, dat de K.H. S.M. genoeg had aan haar eigen boot. Op de "Koning
Willem II" was aanvankelijk kapitein W. Meeter geplaatst, doch deze
blijkt in 1848 vervangen te zijn door RC. van Driesten. Ondanks de
stoomvaart bleven de zeilschepen van Van Hasselt gelijktijdig varen op
Hull. Dit kan wijzen op.grote hoeveelheden vracht. Niettemin vroeg de
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stoomboot nogal wat onderhoud en reparatie, die steeds op de R.IJ. S.M.
werf werden uitgevoerd. Dan lag de vaart tijdelijk stil.
Het stadsbestuur van Kampen, dat aanvankelijk niet deel wilde nemen in
de K.H.S.M, bleek in maart 1848 toch nog een mogelijkheid te zien tot
deelname. Het stedelijk pensioenpotje bevatte zesduizend gulden, waar
van op korte termijn slechts tweeduizend gulden nodig was. Zo werd het
mogelijk vier aandelen te nemen in de K.H.S.M.
In tegenstelling tot wat in de prospectus was vermeld, werd niet te
Harlingen aangelegd. Die haven werd met grote frequentie bezocht door
Engelse stoomboten. De K.H. S.M. zocht het liever in een havenplaats als
Nieuwe Diep of Medemblik, maar daardoor was een speciale concessie
vereist, in verband met de verzegeling c.q. opening van de lading.
Inderdaad is die concessie voor Medemblik aangevraagd en in 1849 ook
verkregen. Er werd overigens heel wat geschreven over en in verband met
die raderstoomboot "Koning Willem II" en zijn (zeals later zal blijken
laatste) werkgever, de K.H.S.M.32
Advertenties uit november en december 1847, toen deze stoornvaart nog
steeds als pro efvaart gold, wijzen op een wekelijkse dienst tussen Hull en
Kampen, in samenwerking met de Rijn- en IJ ssel Stoomboot Maatschap
pij. Vrachtprijzen varieerden van 15 cent voor garens tot 30 cent voor
manufacturen in wol, en alles per vierkante Eng. voet. Uit het Verslag van
de toestand der Gemeente blijkt, dat in 1848 twintig reizen werden
gemaakt, in 1849 zeventien en in 1850 (maar hier is voorzichtigheid
geboden) zevenendertig reizen; een aantal dat echter niet door de
K.H.S.M. aileen gevaren kon zijn. Dat zal hiema nog wei blijken ... !
Op 14 maart 1848 liet men de "Koning Willem II", gerepareerd en
gereviseerd, in aanwezigheid van tal van genodigden, van de werf in de
Bovenhaven te water. Aan machines en ketels was het nodige gedaan en
het schip was verstevigd! Een en ander had het kapitaal wei weer forts
aangesproken, erger nog, men zag de bodem van de geldkist. Om die reden
werd op 29 decmeber 1848 van elke deelnemer een renteloos voorschot
van 15% per aandeel gevraagd.
Over het aandoen van de haven te Nieuwe Diep werd in 1848 overeen
stemming bereikt met het provinciaal bestuur van Noord-Holland, Men
was eerst tegen geweest, omdat het de eigen vaart, zo meende men, schade
zou doen. Klinge wist echter aannemelijk te maken, dat hij geen enkel
belang zag in veevervoer. Daar had hij ook het personeel niet voor. N een,
hij dacht aileen maar aan marinepersoneel, dat hij zou vervoeren van en
naar zijn verlofadressen.
Enkele gegevens staan ons ter beschikking over zaken, die mogelijkerwijs
de maatschappij in moeilijkheden gebracht hebben. Op tweede Pink-
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sterdag 1849 verongelukten een matroos en een stoker, doordat een
windhoos het roeibootje, waarin ze een pleziertochtje maakten op het
Ganzendiep, deed omslaan. Misschien een reden om een reis van de boot
af te gelasten, aangezien er geen vervangers bij de hand geweest zullen
zijn. In de krant van 28 februari 1850 verscheen een mededeling,
ondertekend door de firma Gebroeders Van Hasselt, dat de heer G.F.
Eckhard, ex-machinist op de "Koning Willem II", enige tijd onschuldig te
Hull gedetineerd is geweest, wegens smokkelarij, door twee stokers
bedreven." Wie weet heeft men de boot wei "aan de ketting gelegd"
tijdens het onderzoek in die zaak.
Moeilijkheden waren er ook zeer dicht bij huis. Het stadsbestuur van
Kampen besloot op 2 november 1849 ope ens, een huurschuld van
pakhuisruimte, langs gerechtelijke weg van Klinge in te gaan vorderen. De
totale schuld beliep zo ongeveer 350 gulden. Die vordering werd
toegekend maar- het was al16 januari 1850 geworden - het faillissement
was inmiddels al uitgesproken, aldus de stadsadvocaat Bijsterbosch"
In dat faillissement werd de Kamper- Hullsche Stoomboot Maatschappij
meegesleept. Twee pakhuizen, eigendom van de stad, maar gehuurd door
Klinge en door de firma Gluysteen- Van Hasselt, kwamen in opdracht van
het stadsbestuur leeg voor nieuwe huurders. Op 7 juli 1850 overleed
plotseling de K.H. S.M.-bestuurder en sigarenfabrikant Telleman Cruger,
oud 27 jaren, voor wie mogelijkerwijs de moeilijkheden teveel waren
geworden.
De openbare veiling van de raderstoomboot "Koning Willem II" werd in
de krant aangekondigd voor 25 maart 1850 te Kampen, in opdracht van de
president-commissaris der K.H. S.M. de heer G. Salomonson, in de Dom
van Keulen in de Boven- Nieuwstraat. Veilinghouders waren de nota
rissen J. Meijlink en F.L. Rambonnet."
Kampen zal voor zulk een transactie niet de goede plaats zijn geweest,
want de verkoop mislukte volkomen! 's Avonds om zeven uur, aan het
begin van de veiling, waren er wei gegadigden, "doch is niemand genegen
geweest het perceel in te zetten", aldus de akte. En zo gingen de beide
notarissen dadelijk over tot het "in slag brengen". Vanaf het bedrag
j 40.000,- werd afgeslagen metj 500,-, totdat bijj 1500,- de Kamper
huidenhandelaar S. de Jong mijnde. De gemachtigde verkopers, Wtte
waal van Stoetwegen en Van Hasselt, verklaarden direct daama de boot
voor ingehouden, waarmee tegelijk de bijeenkomst ten einde was.
Men nam vervolgens zijn toevlucht tot de verkoop - op 9 april 1850 - van
enige sloepen en losse tuigage, en vanaf 15 april was de stoomboot, die nog
steeds in de Bovenhaven te Kampen ter bezichtiging lag, uit de hand te
koop, Ten einde raadhebben, in het voorjaar van 1851, de met de verkoop
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belaste commissarissen J.D. van Hasselt en Wttewaal van Stoetwegen,
de Amsterdamse makelaar F. der Kinderen in de arm genomen.
De dag van veiling te Amsterdam werd vastgesteld op 30 juni 1851,
waarvoor de "Koning Willem II" in het Oosterdok aldaar ter bezichtiging
werd gelegd. De veiling zou plaats hebben in het paviljoen in het Y,
genoemd de Nieuwe Stadsherberg, nabij de R.U.S.M.-aanlegsteiger.
Vit het jaarverslag van de RU.S.M. blijkt, dat de verkoop van de
raderstoomboot "Koning Willem II" daar wel gelukt is, althans, men
noemt een bedrag van! 5700,-, voor die boot in feite een fractie van de
echte waarde, beter gezegd: de sloopwaarde.
Voor Lodder en Wilhelmy van Hasselt was hiermee de zaak rondo Zij
sloten hun naspeuringen af. Maar er is wel degelijk een vervolg ge
weest!
Inlichtingen van derden hebben aangetoond, dat een Kamper onder
neming de koper moet zijn geweest. Op 4 juli 1851 vertrok de stoomboot
uit Amsterdam en stoomde op ... naar Kampenl'" Op 10 juli 1851 veilde
notaris Meylink te Kampen, in opdracht van de heer C.A. Frowein,
directeur van de RH.S.M., te Kampen allerlei spullen en brandhout, dat
volgens de veilingakte deel uitmaakte van de aan (of in) de Bovenhaven
gelegen stoomboot "Koning Willem II"! Het overbrengen naar elders van
de documenten betreffende de afdeling "Schepen" in het kadaster van
Zwolle, maakt het zoeken wat moeilijker, maar we zullen ernog wel achter
komen, wie de eigenlijke koper is geweest.
Zonneklaar is komen vast te staan, dat aldus de "Koning Will em II" tot op
het casco is gesloopt. De kale romp, inclusief de machine, zijn blijven
bestaan. Het totaalbedrag van opbrengst der veiling is geweest.j" 369,25.
Mijn veronderstelling is, dat de RU.S.M. het casco - zoals straks nog
even ter sprake zal komen - "bewaard" zal hebben voor een ander schip;
we zullen het misschien in een volgende aflevering weer tegenkomen.
Even er tussendoor vermeld, dat op 13 mei 1850 Louis Kling, langs
officiele weg, bij het stadsbestuur de huur opzegde van de door hem
gehuurde pakhuizen, die hem, zoals we reeds zagen, feitelijk al waren
afgenomen. Hij wilde blijkbaar toch de eer nog aan zichzelfhouden, voor
hij op 1 november 1850 terug ging naar Duitsland.

Nu had in 1849, in de 1 december-editie van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant. een artikel gestaan, dat de K.H.S.M. en haar stoomboot de
"Koning Willem II" in een niet te schoon licht plaatste, althans: de
Kamper Courant haastte zich (5 december) dat bericht tegen te spreken
en op zijn minst "een verdichtsel" te noemen! - Achteraf gezien was het
niet eens zover bezijden de waarheid. Integendeel, zou ik bijna zeggen!
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Het bericht onthulde de volgende nieuwsfeiten: Agendapunten van de
komende vergadering der Kamper Hullsche Stoomboot Maatschappij op
6 december zouden de volgende inhoud hebben: de directie zal verenigd
worden met die van de R.Il.S.M.; de "Koning Willem II" zal gesloopt
worden en de machine zal worden gepiaatst in een nieuwe stoomboot, te
bouwen op de werfvan de R.IJ.S.M.; de dienstzal worden waargenomen
door een schroefboot uit Harlingen. In aanmerking genomen het grote
verspreidingsgebied van beide kranten mag verondersteld worden, dat
iedere belanghebbende nu wei erg goed op de hoogte was van de stand van
zaken. Niemand zou dat schip nog kopen om het in de vaart te houden. Dat
is ook uitgekomen ... !

Frappant is het dan, dat in de krant van 23 december 1849 de Van
Hasselts, in aansluiting op dat "verdichtsel" adverteren, dat ze voorlopig,
zolang de stoomvaart van de K.H.S.M. "tijdelijk" gestaakt is, de dienst
tussen Kampen en Hull zullen waamemen met de nieuwgebouwde,
Engelse Schroefboot "Prince": een gecharterde stoomboot, waarmee tot
in het jaar 1851 de diensten op Hull werden gevaren voor de gebroeders
Van Hasselt, steeds nog in contact met het huis Veltmann & Co te Hull.
De Engelsemaatschappij blijkter trouwens in 1851 debrui aan gegevente
hebben, omdat de "Prince" telkens vast kwam te zitten. De Engelse
schepen staken dieper dan de "onze"; een al eeuwenbestaande traditie in
de scheepsbouwwereld.
Voorde in stoomvaart geinteresseerden, ishet nu volgendenogwaardevol
te weten. Over het algemeen werd aangenomen, dat pas in 1845 te
Amsterdam een ijzeren stoomboot werd gebouwd,waarvan de werfPaul
vanVlissingenenDudok van Heel deprimeur zou hebben gehad.36 Uithet
vervolg zal blijken, dat al in 1841-42 te Amsterdam, door Christiaan
Verveer, een ijzeren stoomboot werd gebouwd en dat was de hier
besproken "Koning Willem II".
Het Kamper stadsbestuur zat Klingedestijds achter de broek vanwegehet
feit, dat hij geen vergunning had voor zijn stoomboot. Hij moest een
keuring laten verrichten, omdat de boot voordien in het buitenland
geregistreerd stond. Op 30 november 1847 schreef KlingeB enW terug,
dat zijn boot van Nederlandse makelij was en wei degelijk eerder in
Amsterdam was gekeurd. Inmiddels had hijzowel de vorigeeigenaars, als
de werf, waar de boot regelmatig in reparatie was geweest, om de
desbetreffende bewijsstukken gevraagd.
Bij die brief aan B en W had hij de zogenoemde bijlbrief overgelegd,
waarin vermeld stond dat Christiaan Verveer op 9 augustus 1842de boot
had geleverd aan de Rotterdamsche Stoomboot Maatschappij, voor een
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lijndienst in de Zeeuwse wateren. Voor Klinge genoeg, om zich van
vervolging te vrijwaren. Bij de verkoop in 1850 werd van dezelfde bijlbrief
gebruik gemaakt, om er die gegevens en de maten aan te ontlenen. De brief
van Klinge aan Ben W is ook belangrijk, omdat er in staat, dat de "Koning
Willem II" het laatst bij Paul van Vlissingen in reparatie was geweest (de
werfvan Verveerwas in 1843 gesloten), en dat men de reizen naar Hull in
de laatste maanden van 1847, diende te be schouwen als proefvaart.
De vraag is nu, met welke reden Klinge die laatste mededeling deed. Ging
het om de grootte van de laadruimte, of de prestatie van de machine? Of ...
om te zien hoe het schip zich na een verlenging zou houden? - Tot het
moment van aankoop door de K.H. S.M. bedroeg de lengte namelijk 31 ,51
m, maar dan blijkt in 1850 de lengte 43,40 m te zijn. Sommigen
concluderen daaruit, dat het vijf maanden uitblijven van de komst van het
schip in 1847 veroorzaakt werd door verlengingswerkzaamheden. Maar
hetis ookmogelijk, dathetverlengen in 1848 op de werfvande R.U.S.M.
gebeurde. Voorlopig moeten we het bij deze gissingen laten.

Een (ander) raadsel opgelost."
In dee II van deze artikelen-seriewerdop biz. 251 en 253devraag gesteld,
welke stoomboot het geweest is, die begin februari 1836 Kampen
passeerde. Vit briefwisseling tussen de gouverneur van Overijssel en de
Minister van Binnenlandse Zaken, en uit een nummer van de Dussel
dorfer Zeitung van 9 februari 1836, blijkt de oplossing van het raadsel.
Het is de houten raderstoomboot "Friedrich Wilhelm III" geweest,
gebouwd op de werf van Westphal Strack & Co, met een machine van
Friedrich Harkort te Duisburg, en bestemd voor de Oberweser Dampf
schiffahrtA.G. in Pruissisch Minden en Bremen. Het schip verliet op 24
januari 1836 de haven van Ruhrort onder gezagvoerder kapitein Bedger,
om op 23 februari in Bremen te arriveren.
De Dusseldorfer Zeitung van 9 februari 1836 was vrij uitvoerig in haar
berichtgeving, voorzover het de reis door Nederland betrof. Het bericht
was overigens ontleend aan "een handelsorgaan" waarvan de bericht
gever of correspondent zich te Kampen moet hebben opgehouden. Rond
31 januari 1836 zou de "Friedrich Wilhelm III" zelfs te Kampen voor
ankerhebben gelegen,navoorspoedigevaart vanafRuhrort, omdaarna de
reis over de Zuiderzee en de Waddenzee voort te zetten naar Bremer
haven en Bremen.
In dezelfde nieuwstijdingen werd de in voorbereiding zijnde Rijn- en
Llsselvaart, aile goeds toegewenst. De gouverneur van Overijssel, graaf
Van Rechteren, werd geprezen om zijn doorzettingsvermogen en goed
inzicht in het streven een geregelde verbinding tussen Dusseldorf en
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Amsterdam in het leven te roepen. (Men doelde hier duidelijk op de Rijn
en IJssel Stoomboot Maatschappij.)
Belangstellend naar de maten van die stoomboot, werd ik op het spoor
gezet van de Duitse schrijver H. Szymanski. Die had er het volgende over
weten te vinden: de lengte was ongeveer 35 m, de breedte 5,35 m en de
diepgang (beladen) bedroeg 87 em, De breedte werpt nogeen vraagteken
op,want dat moet zijngeweestzonder de raderkasten. Anderen zouden de
totale breedte echter beschrevenhebben als8,40 m,maar dat kan nietjuist
zijn, omdat de boot dan niet door de Kamper brug had gekund,die 7,38 m
doorvaartopening had, en men is wei door deze brug gevaren!

Nachschrift
Herr Hans Szymanski stellt mit Recht imKapitel 30 seines Buches "Die
Alte Dampfschiffahrt in Niedersachsen" das von anderen vor ihm
erwahnte Breitenmaf des Dampfers in Zweifel.
Wo man 8,40 mDurchlalsweiteder BremerWeserbriicke nennt, und klar
ist, dals der "Friedrich Wilhelm III" schmaler gewesen sei, konnen wir
einen Schritt weitergehen und feststellen, daf das Dampfschiff «sogar»
schmaler als 7,38 m gewesen sei urn die Kamper Brucke passieren zu
konnen, «namlich» nach dem damals gultigen MaB von 26 FuB am
sterdamsch. Fur den Dampfer "IJ ssel" der Amsterdamsche Stoomboot
Maatschappij hatte die Durchlalsweite 1825 auf 38 FuB oder 10,79 m
gebracht werden sollen, aber das ist nicht geschehen.
Erst 1838 brachte man die Durchlalsweite auf 42 FuB rheinlandisch (=
13,19m).

Afkortingen van bronnen:
GAK. = Archief der Gemeente Kampen. NA. betekent: Nieuw Archief, waarbij het
getal het inventarisnummer aangeeft.
WAK. = Frans Walkate Archief, eigendom van de Bondsspaarbank C.N. te Kampen;
de jaargangen van de KC. (= Kamper Courant) werden aldaar geraadpleegd.
De Notariele archieven bevinden zich in het GAK.

Betekenis der inventarisnummers Nieuw Archief:
NA. 15-21: Notulen van de Raad
NA. 158 e.v.: Notulen van B en W.
NA. 435-460: Diverse ingekomen stukken
NA: 849: Statistieken
NA: 851 e.v.: Verslagen van de Toestand der Gemeente Kampen.
NA. 977 e.v.: Registers van ingekomen en vertrokken personen.
NA. 1111 e.v.: Registers van de volkstelling 1849.
NA. 1123: Alfabetisch register der ingezetenen 1840-1849.
NA. 2599-2616: Rijksbelastingen (kadaster-beschrijvingen).
NA.2679: Extracten van raadsresoluties betreffende verhuurde perce len stads
grond.
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BijJage 1
Mannelijke personen, alleenstaand of gezinshoofd of nog kind, die woonachtig waren in
Kampen en op enigerlei wijze te maken hadden met de stoomvaart, worden hier met
naam "en toenaam" (beroep) genoemd.
De gegevens werden ontleend aan de lijsten van de volkstelling uit 1849 en de lijst van
ingekomen en vertrokken person en. Waar mogelijk werden de adressen verkregen uit de
huizenregisters. Alles uit het Archief der Gemeente Kampen.

Beek, Johannes van; 36 jaar (einde 1849, NA. 1117).
Adres: Oudestraat wijk 4 nr. 381.
Stuurman op een stoomboot.
Geboren in Duitsland.

Beerthuis, Justus; 37 jaar (einde 1849, NA. 1115).
Adres (Boven) Nieuwstraat wijk 3, hetlogernentvan Van Schraweg Hotel de Moriaan,
op de hoek, oostzijde, van de huidige Sint Jacobstraat).
Hofmeester op de stoomboot Drusus.
Geboren te Kampen.

Berg, Roelof van den; 43 jaar (einde 1849, NA. 1117).
Adres: Oudestraat wijk 4 nr. 290.
Facteur der stoomboten.
Geboren te Kampen.

Birnie, Gerhard David; 12jaar(einde 1849, NA. 1113).
Adres (Boven) Nieuwstraat wijk 2 nr. 129 (tussen Rhijnvischgang en Morrensteeg).
Stuurmansleerling.
Geboren te Kampen in 1837.

Boerhof, Gerrit Jan; 29 jaar (einde 1849, NA. 1117).
Adres: .Oudestraat wijl 4 nr. 297 a.
Matroos.
Geboren te Kampen.

Brendel, Christiaan; 29 jaar (einde 1849, NA. 1115).
Adres: Vloeddijk wijk 4 nr. 11 (bij de Nieuwesteeg, de latere Meeuwensteeg nu
Meeuwenweg).
Stoker op een stoomboot.
Geboren in een andere provincie.

Clemens, Nicolaas; 24 jaar (einde 1849, NA. 1117).
Adres: Keizerstraat wijk 4 nr. 321, inwonend.
Stoker op de stoomboot.
Geboren in een andere provincie.

Dral, Johannes; 41 jaar (einde 1849, NA. 1111).
Adres: Prinsenstraat wijk 1 nr. 13a.
Smid bij de stoomboot.
Geboren in een andere provincie.
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Ebbink, Jan; 44 jaar (einde 1849, NA. 1116).
Adres: Buiten Nieuwstraat wijk 4 nr. 162b (tussen Schapensteeg en Kerksteeg).
Stoker op de stoomboot.
Geboren in een andere provincie.

Eckhard, Georg Frederik; 23 jaar (einde 1849, NA. 1112).
Adres: Vloeddijk wijk 1 nr. 268b (noordelijk van de Graafschap).
Machinist op een stoomboot (van de dienst op Hull Kamper-Hullsche Stoomboot
Maatschappij) .
Geboren in Duitsland in 1826.

Engelenberg, C.H.A. zie deel I.

Eijkelboom, Gerrit Berent; 34 jaar (einde 1849, NA. 1116).
Adres: Buiten Nieuwstraat wijk 4 nr. 152 (hoek Schapensteeg, zijde West/Noord).
Stuurman, later genoemd als kapitein van de stoomboot Ilssel.
Geboren in de provincie.

Ferner, Jan; 23 jaar (einde 1849, NA. J 116).
Adres: Schapensteeg wijk 4 nr, 211, inwonend.
Stoker op een stoomboot,
Geboren te Kampen..

Ferra, Constantinus; 38 jaar (einde 1849, NA. 1111).
Adres: Korte Hofstraat wijk 1 nr. 178a (thans Boven Hofstraat).
Stoker op de stoomboot naar Hull.
Geboren in Belgie.

Frowein, Charles August; 39 jaar (einde 1849, NA. 1112).
Adres: Vloeddijk wijk 1 nr. 270.
Directeur der RIl.S.M., ingeschreven op 11-9-1848 (NA. 1123).
Geboren 30-7-1810 in een andere provincie.

Gelder, Alb. van; ondernemer van de diligencedienst der R.Il.S.M. zie deel I.

Grevenstuk, Derk; 35 jaar (einde 1849, NA. 1116).
Adres: Kalverhekkenweg wijk 4 nr. 61c.
Stuurman.
Geboren in de provincie.

Grevenstuk, Hermannus; 33 jaar (einde 1849, NA. 1116/1117).
Adres: Karpersteeg wijknr. 245.
Stuurman.
Geboren in de provincie.

Haan, Arie de; 27 jaar (einde 1849, NA. 1111).
Adres: Prinsenstraat wijk 1 nr. 30.
Smid aan de stoomboot.
Geboren in een andere provincie.
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Haan, Johan Hendrik; 38 jaar (einde 1849, NA. 1111).
Adres: Prinsenstraat wijk 1 nr. 20a.
Smidsknecht bij de stoomboot.
Geboren in een andere provincie.

Hasselt, Johan Leopold van; geboren te Arnhem 1824. Ingeschreven op 10 april 1850
afkomstig uit Hull. (NA. 978).
Adres: Boven Nieuwstraat wijk 2 nr. 156 (huis van Johan Conrad zijn broer).
Deelgenoot in de firma Gebrs. Van Hasselt.

Henning, Otto von; ? jaar (einde 1849, NA. 1117).
Adres: Oudestraat wijk 4 nr. 287.
Stoker op een stoomboot (in Duitsland verblijvende).
Geboren in Duitsland.

Hofferheiden, Kaspar Hendrik; 4~jaat (einde 1849, NA. 1111).
Adres: Prinsenstraat wijk 1 nr. 17 a:.
Stoombootsmid.
Geboren in Duitsland.

Hofman, Hendrik; 40 jaar (einde 1849, NA. 1111).
Adres: (Boven) Nieuwstraat wijk 1 nr. 125.
Matroos op de stoomboot.
Geboren te Kampen.

Hout, Job in 't; 24 jaar (einde 1849, NA. 1111).
Adres: Buiten- of Llsselkant wijk 1 nr. 1 (Noordelijk van de Koornm.poort).
Stoornbootsmid.
Geboren in een andere provincie.

Hout, Piet ten; 27 jaar (einde 1849, NA. 1111).
Adres: Prinsenstraat wijk 1 nr. 30.
Smidsknecht bij de stoomboot.
Geboren in een andere provincie.

Klip, Ruth van der; (zie deel I) 49 jaar (einde 1849, NA. 1117). (een verschil van 10
jaar).
Adres: Keizerstraat wijk 4 nr. 318a.
Stuurman op de stoomboot.
Geboren te Kampen.

Klinge, Christiaan Wilhelm Ludwig (Louis), genoemd in NA. 977.
Was 23 jaar op 2-1-1844, (NA. 1123). Ingeschreven op 24-12-1841, afkomstig uit
Dusseldorf.
Adres: Buiten Nieuwstraat wijk 4 nr. 103; ten huize van J.H. Nijhuis, (NA. 97). Later
verhuisd naar Llsselkade wijk 2 nr. 382, (NA. 978 en NA. 1114).
Geboren te Cassel in 1812, gehuwd met Christina Maria van Romunde (geb. 1823).
Expediteur, van 1847 tot 1850 directeur van de K.H.S.M.
Vertrokken op 1 november 1850 naar Duitsland.
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Koenders, Jan Will em; 32 jaar (einde 1849, NA. 1116).
Adres: Buiten Nieuwstraat wijk 4 nr. 221.
Matroos.
Geboren in de provincie.

Liefrink, Comelis Christoffel; 39 jaar (einde 1849, NA. 1116).
Adres: Kalverhekkenweg wijk 4 nr. 61b.
Stuurman.
Geboren in een andere provincie.

Maurer, Evert; ? jaar (einde 1849, NA. 1114). Afwezig, daardoor onvolledig.
Adres: Klokkensteeg wijk 2 nr. 324c.
Stoker op de rivierboot.

Meijer, Gerrit; 32 jaar (einde 1849, NA. 1116).
Adres: Botervatsteeg wijk 4 nr. 229.
Machinist op de Admiraal van Kinsbergen (NA. 452 - 28 maart 1850(9) of 1849).
Geboren in een andere provincie.

Noord, Hendrik van der; 29 jaar (einde 1849, NA. 1112).
Adres: Graafschap wijk 1 nr. 249.
Werkman bij de stoomboot.
Geboren in 1820 in een andere provincie.

Ommen, Caspar van; 16jaar in 1849, genoemd in NA. 453, verslag van de Vereniging
Orde en Vlijt, die hem de baan van timmerman bezorgd had.

Penning, Charles; 42jaar(einde 1849, NA. 1112).
Adres: Graafschap wijk 1 nr. 226.
Machinist.
Geboren in Engeland in 1807.
(Zoon Charles was in 1849 20 jaar en schoo1gaand).

Ribbelink, Assen; 40 jaar (einde 1849, NA. 1117).
Adres: Oudestraat wijk 4 nr. 372.
Stuurman.
Geboren in de provincie.

Ribberink, Engelbertino; 37 jaar(einde 1849, NA. 1116).
Adres: Buiten Nieuwstraat wijk 4 nr. 125 (Tussen Houtzagerssteeg en Marktsteeg
Westzijde)
Kapitein op de stoomboot.
Geboren in de provincie.

Rietberg, Hendrik WilIem; 36 jaar (einde 1849, NA. 1112).
Adres: Cellebroedersweg wijk 1 nr. 322c (tussen Vloeddijk en het Weeshuis).
Stoker op de stoomboot.
Geboren in 1813 te Kampen.
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Schipper, Hendrik; 34 jaar (einde 1849, NA. 1115).
Adres: (Tijdelijk) Het Hofvan Holland aan de Nieuwe Markt, wijk 4 nr. 204.
Stuurrnan.
Geboren in Duitsland.

Tarke, Johannes Baptist; 34 jaar (einde 1849, NA. 1116).
Adres: Botervatsteeg wijk 4 nr. 232h.
Onderrnachinist.
Geboren in Belgie.

Vastenhout, Berend; 51 jaar (einde 1849, NA. 1116).
Adres: Schapensteeg wijk 4 nr. 208a (tussen Buiten NIeuwstraat en Burgwal).
Matroos op de stoomboot. '
Geboren te Kampen.

Veen, Gerrit van; 19 jaar in 1849, genoemd in NA. 453, verslag van de Vereniging Orde
en Vlijt, die hem de baan van touwpluizer bezorgd had.

Veldkamp, Hendrikus; 48 jaar (einde 1849, NA. 1111).
Adres: Achter de Nieuwe Muur wijk 1 nr. 55 (tussen Meerrninnesteeg en Blauwe
hand steeg.
Stoker op de stoomboot.
Geboren in een andere provincie.

Vellekoop, Willem; 39 jaar (einde 1849, NA. 1116).
Adres: Burgwal wijk 4 nr. 87.
Onderrnachinist.
Geboren in een andere provincie.

Vierink, Christiaan; 26 jaar (einde 1849, NA. 1116).
Adres: Botervatsteeg wijk 4 nr. 230e.
Matroos op de Admiraal van Kinsbergen (NA. 451 brief 26 juli 1849) loonf 6,- per
week.
Geboren in een andere provincie, vermoedelijk Gelderland; Hattem.

Vos, Klaas; 25 jaar (einde 1849, NA. 1113).
Adres: Hofstraat wijk 2 nr. 204.
Stoker op de stoomboot.
Geboren in de provincie.

Wennekers, Piet; 28jaar(einde 1849, NA. 1112).
Adres: Burgwal wijk 2 nr. 75.
Stuurrnan.
Geboren in 1831 in een andere provincie.

Werff, Hendrik Isaak; (zie deel I).

Wiel, Klaas; 30jaar(einde 1849, NA. 1111).
Adres: Beestenmarkt (= omgeving Muntplein) wijk 1 nr. 122a.
Smid bij de stoomboot.
Geboren in een andere provincie.
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Zuiver, Hendrik Everhard; 40 jaar (einde 1849, NA. 1111).
Adres: Prinsenstraat wijk 1 nr. 23b.
Smid bij de stoomboot.
Geboren in een andere provincie.

Zuiver, Hein; 15 jaar (zoon van vorengenoernde, zelfde adres).
Smid bij de stoomboot.
Geboren in een andere provincie.

Bijlage 2
Klinge's kostenraming zoals die in de prospectus (B. 483 GAK.) was neergelegd:
Een ijzeren stoomboot, 100 pk, met een diepgang van 2 m (gelet op de diepte van de
Ketel), breedte 7 men een lengte van 130 m zouf 120.000,- gaan kosten. De opbrengst
per reis schatte hij bij 80 last (= 160 ton gewicht) tegen 30 cent per vierkante voet op
f 2500,-.

Onkosten bemanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f
Loodsgelden buitengaats .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f
Kolen 300 mud a 50 cent f
Vuur-, ton- en bakengeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f
Olie en vetten etc. f
Loodsgeld te Hull. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f
Loodsgeld en tol op de Ketel f
Legalisatie, vuur-, ton- en bakengeld . . . . . . . . . . .. f

210,-
32,-

150,-
37,60
40,-
14,-
5,-

80,- af f 568,60
blijft f 1.906,40

Opbrengst bij veertig reizen per jaar, totaal f 76.256,-
Onderhoud per jaar f 3000,-
Rente a 5% per jaar f 6000,-
Verzekeringen f 6000,-
Pakhuizen, agentuur in Kampen en Hull f 9900,-
Salaris directeur f 1500,-
Kantoor en administratie etc. f 1500,-
Afschrijving en reserve f 6000,- af: f 33.900,-

Saldo: f 42.356,-

Bijlage 3
Gegevens tot opbouw van een vermoedelijke bestaansgeschiedenis van de rader
stoomboot "Koning Willem II".
a. Volgens bijlbrief gebouwd in 1841-42 op de werf van Christiaan Verveer te

Amsterdam, in opdracht van de Rotterdamsche Stoomboot Maatschappij en
bestemd voor een dienst in de Zeeuwse wateren. (GAK. NA. 447, 30-11-1847).

b. Gegevens van H. Szymanski, uit: Die Alte Dampfschiffahrt in Niedersachsen,
Neue folge, Band67, Hannover 1958, seite 305-306. Aanvulling bij- Ichon, 1843-
: gestrand op het Groninger Wad. Gebouwd in 1841-1842, inhoud 165 last of 369
zeetonnen. In 1846 een vaarverbod opgelegd gekregen, dat later werd ingetrokken.
Opmeting te Hamburg: lang 31,51 m; breed inwendig 6,00 m; hoogte 2,45 m;
diepgang 1,71 m; gemeten op 63 last of 140-150 ton. Na de stranding zou het
voorschip zijn verhoogd. Heeft tot maart 1847 de dienst Amsterdam-Bremen
gevaren. Werd op 19 april te Amsterdam verkocht.
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c. Gegevens naar J.W. Lodder:Nederlandse raderstoomboten. Gebouwd in 1840 op de
werfvan Chr. Verveerte Amsterdam; maten 31,51 x 6,00 x 2,54 m; diepgang 1,71
m. Machines twee 1 cyJ. lage druk, 90 pk; voor de Rotterdamsche Stoomboot
Maatschappij. In 1843 verkocht aan L.E. Ichon te Bremen, nogmaals in 1843
verkocht, nu aan A.W. Groner & Sohne te Bremen. In 1847 verkocht aan A.B.
Abrahams (makelaar te Amsterdam) voor de K.H.S.M.

d. Gegevens uitde advertentie (KC. 14-2-1850)vande veiling in De Dom van Keuleri
te Kampen, ondertekend door G. Salomonson als president-commissaris:
- Het in Nederland gebouwde ijzeren stoomschip "Koning Willem II" laatstelijk
gevoerd door Kapt. R.C. van Driesten, liggende in de Bovenhaven te Kampen, met
bijzonder goed werkende dubbele machine van 90 pk, lage drukking, lang 43,40 m,
wijd 5,13 m, hoi 3,22 m. Alzo gemeten op 319 ton of 168 last; met deszelfs
rondhouten, opstaand en lopend wand, ankers, touwen, zeilen, machinerie, enz.

e. Uit advertentie van openbare verkoop op 30 juni 1850 te Amsterdam (F. der
Kinderen, makelaar) in het Oosterdok: "Extra ordinair welbezeilde stoomboot
'Koning Willem II' gevaren hebbende tussen Kampen en Hull, 90 pk, gemeten op
159 lasten of 301 tonnen.

f Ontmante1d te Kampen omstreeks 10 juli 1851

Bijlage 4
Statistiek, samengesteld naar gegevens uit NA. 849 enKC. 12-1-1846.
Stoomvaan binnenlands vervoer, opgenomen te Kampen 1840, in- en uitgevaren: 226
stoomboten; in 1846: 332; in 1847: 336; in 1848: 320; in 1849: 328 en in 1850: 370
stoomboten.
Zeilscheepvaart in 1850,450 schepen in- en uitgevaren.
Buitenlandse stoomvaart, in 1845: 1 stoomboot uitgevaren, 2 binnengekomen.
K.H.S.M. in 1848: 21 keer in - en 20 keer uitgevaren; in 1849: 18 keer in- en 17 keer
uitgevaren; in 1850: 37 keer in- en uitgevaren. NB. Hier moet een voorbehoud gemaakt
worden inzake de juiste tenaamstelling. De K.H.S.M. had immers al opgehouden te
bestaan. We zullen dus hierbij moeten denken aan de stoomboot "Prince" van de rederij
Gebrs. Van Hasselt.
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Noten
1. Op 23 september 1854 werd de nieuw op te richten stoomstroofabriek C.H.

Eherenfeld en H. Reerink concessie verleend tot het in werking stellen van een
stoommachine. Eenzelfde concessie werd in datjaar aangevraagd door de firma
Van Galen &Roest, de nieuwe eigenaars van de voormalige RIJ. S.M.-werf. Had
er ill een stoornmachine gestaan, dan zou de concessie mede verkocht zijn. Nu
werd die concessie pas in 1855 verleend. (Verslag van de Toestand der Gemeente
1854,) NA. 852.

2. Zie het genoemde in de Samenvatting van deel 2, Kamper Almanak 1982-
1983.

3. KC. 7-9-1846 heeft betrekking op de eerste Kamper emigranten. In KC. 12-4-
1847 maakt de Keulse correspondent een schatting, dat reeds 120.000 meest
welgestelde boeren het land hadden verlaten.

4. NA. 435, brief van de minister aan B en W, 5-2-1844.
5. NA. 851, Verslagen van de Toestandder gemeente Kampen van voor 1850. Voor

het eerst gebracht in deze uitvoering in het verslag 1852.
6. Gegevens en berichten over die tentoonstelling in de Kamper Courant en de

Notulen van de Raad.
7. NA. 437, briefK.v.K. 26-1-1845 aanB en W.
8. NA. 440, briefPlomp 26-1-1846 aan B en W over verzanding van de Ketel en

onder de wal te Kampen. NA. 19, Notulen van de Raad, 31-3-1848: P. Bondam
benoemd als adjunct-stadsarchitect NA. 442, K.v.K. 5-9-1846 aan B enW over
baggeren. NA. 20 en 21, brieven van Van Hasselt aan B en W over baggeren en
baggermachines elders.

9. NA. 442, briefPlomp 31-10-1846 aan Ben W betreffende licht en zandbanken.
NA. 436, briefK.v.K. 3-8-1844 aan B en W over het blazen op een hoom op de
Ketel.

10. NA. 449, briefRIJ.S.M. 2-8-1848 over keuring van lichters.
11. NA. 436, briefK.v.K. 3-7-1844 aanB en W overopte richtenhandelsbeurs; NA.

438, brief 22-7-1845, de beurs verhuisd. NA. 439, 5-10-1845 over slechte
beveiliging van het pakhuis. NA. 437, 30-12-1844 met betrekking op de rechter
IJ sseloever.

12. NA. 1117, NA. 1112, NA. 978, NA. 1029 en NA. 854 en 855, Verslag van de
Toestand der Gemeente Kampen omstreeks 1870.

13. NA. 435, briefR.IJ.S.M. enK.v.K. 26-1-1844 aanB en W. NA. 439, brief idem
21-11-1845 en 27-11-1845 overobstakellichten afmeren. NA. 443, briefK.v.K.
2-11-1846 aan B en W over aanlegplaatsen van de beurtschepen.

14. Convocaties aangaande vergaderingen bij Diverse Ingekomen stukken, verslagen
in Notulen van de Raad en berichten uit de Kamper Courant.

15. NA. 1123, C.A. Frowein op 11-9-1848 overgekomen uit Amsterdam.
16. Bibliotheek GAK., B474,jaarverslag over 1847. Maten van de Kampen I: lengte

20 m, breedte 3,80 m, diepgang leeg 15 cm en bij 50.000 kg 90 cm. Kampen II:
lengte 21 m, breedte 3,50 m, diepgang leeg 20 em en bij 60.000 kg 90 ern.

17. Bibliotheek GAK., B481, Prospectus sleepdienst RI1.S.M., 21-3-1848.
18. NA. 457, brief RIJ.S.M. aan B en W 18-3-1850. Het reglement voor de

sleepdienst verscheen als bijlage van deKamper Courant van 21-3-1850. Naast
de tarieven voor verschillende afstanden ook de manier van seinen met vlaggen,
wimpels en bellen. Was getekend: Thorbecke, minister van B.Z. 15-3-1850.

19. NA. 451, briefZ.S.M. aanB en W9-2-1849, betreffende restitutievan tolgeld tot
een totaal bedrag vanf 8,67.
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20. Advertenties in de Kamper Courant, maart 1847 en april 1848.
21. NA. 450-460, brieven van de Commissaris van Politie aan Ben W.
22. NA. 446, Geschreven Statuten van de hand van C.W.L. Klinge. lnde Bibliotheek

GAK; 484, de gedrukte prospectus, maart 1847.
23. NA. 440, brief burgemeester Engelenberg aan ambtgenoot Wttewaall van

Stoetwegen 6-3-1846; ook brieven Comm. v. Politie en stadsveearts Eckhardt aan
Ben W, met het verzoek te mogen handelen "zonder aanziens des persoons."

24. KC. 22-4-1847 en literatuur 1, genoemd in dee! 1 van deze artike!en-serie:
Nederlandse raderboten 1823-1955 door J.W. Lodder, waarin het op biz. 63 gaat
over de raderstoomboot "Koning Wiliem II". De aldaar genoemde heer Abra
hams was makelaar te Amsterdam, de scheepsafbeelding is niet de "Koning
Willem II" maar foutief daarbij gep!aatst, zijnde de in 1822 gebouwde houten
"Maria Luigia", die in dienst was op de Po en de golf van Napels (medede!ing J.L.
Meyer te Purmerend). De koopacte betreffende de "Koning Willem II" werd
gepasseerd door notaris Th. van Riet te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de
heren comparanten: Leonardus Hendrikus van Romunde (boekhouder) voor vier
zesde deel, Richardus van Romunde voor een zesde dee! en Telleman Cruger ook
voor eenzesde deel; 10-5-1847 - genoemd in de veilingacte 25-3-1850, not. arch.
notaris J. Mey!ink te Kampen.

25. Klinge hield in het begin getrouw het Kamper stadsbestuur op de hoogte van de
vorderingen in de zaak van de K.H.S.M.-stoomvaart; na het deelnemen van
Kampen staan er verslagen in de Notulen van de Raad.

26. KC. 3-5-1847, deelname van Z.M. de Koning in de K.H.S.M.
27. NA. 977, beide Van Hasselts zonder beroep en afkomstig uit Deventer; zie ook:

Genealogie der Van Hasselts door W. Wijnaendts van Resandt.
28. De gehele noordzijde van de Botervatsteeg bestond uit kleine huisjes en inpandige

gangetjes, De Van Hasselts verbouwden samen met de Wolffs twee huisjes aan de
-Oudestraat, kad. F. nrs. 622 en 624, en kochten er nog een binnenterrein kad. F.
nr. 3060 bij. Bron: kadaster Zwolle, NA. 2679 1-6-1844 en Notulen van de Raad.
NA. 436, verzoek inzake het plaatsen van een houten hijskraan; NA. 438, 7-5-
1845, verzoek een voor het pakhuis en het kantoor staande boom te mogen
omhakken (in september van datjaar werd nagenoeg de hele Usselkade bomenvrij
gemaakt). NA. 15, fol. 130-131, 1-6-1844, goedkeuring bouwp!an pakhuis op de
hoek van het plein; NA. 20,20-12-1850, aanbod Van Hasselts enWolff aanvaard,
kad. F. nr. 3273. Tegelijk goedkeuring nieuwbouw van het pakhuis ten zuiden
ervan, kad. F. nr. 3586 (gedeelte!ijk), onder verkoop it twee maalf 4500,- van de
bestaande pakhuizen.

29. Notarieel archief J. Meylink, doos 388, 1-12-1843, machtiging boekhouder A.
Limpers.

30. KC. 24-7-1844 en NA. 158 en NA. 436.
31. KC. 8-6-1846, meerderjarig verklaring van Johan Leopold.
32. NA. 447, directie aan Ben W van Kampen, 29-11-1847 betreffende keuring c.q.

overleggen bijlbriefvan Chr. Verveer. NA. 448, brief Klinge aan B en W 11-1-
1848 en 13-3-1848: tarieven. NA. 451, directie aan deelnemers, betreffende
suppletie 15%, 29-12-1848. NA. 452, Klinge deelt mede geen vee te zullen laden
15-3-1848.

33. NA. 456, brief curators aan B en W van Kampen, betreffende faillissement, 9-2-
1850; mr. L. Hertzveld en mr. J.H. van Royen te Zwolle.

34. Not. arch. J. Meylink acte 1850 nr. 22.

238



35. Mededeling van J.L. Meyer te Purmerend, ontleend aan Amsterdamse kran
ten.

36. Octrooien vooruitvindingen in deNederlanden, G. Doorman, zie literatuurlijst in
deel!.

37. Deze gegevens werden aangedragen door de heer J.L.Meyer, planning-engineerte
Purmerend en groot stoomvaart-enthousiast. Brannen: hetAlgemeen Rijksarchief
te Den Haag, archief Minister van Binnenlandse Zaken afd. Waterstaat, map
Stoomvaart op de 11ssel; brieven van graafVan Rechteren, plus een exemplaar van
de Diisseldorfer Zeitung van 9 februari 1836, en dan nog het boek Die Alte
DampfschifJahrt in Niedersachsen van H. Szymanski, Hannover 1958.

Met dank aan mevr. L. v.d. Zwart voor de vertaling.
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IJsselkade boven de brug, detail van de prent van Dunst (1846).
Links, varend op de Llssel, stoomboot "Llssel'' van de R.lJ.S.M.: een ijzeren
raderstoomboot, waarvan niets anders bekend is dan het bouwjaar 1839, "bestek nr.
7." Sinds het voorjaar van 1840 was de boot in de vaart, met Leonard Holzken als
kapitein.
Daarboven, aan de Llsselkade, een blokje van vijfhuizen onder een kap, nummers 21-
25 destijds eigendom van hoofdmachinist C. Penning, die ze in 1844 had laten
bouwen. De ondergrond was en bleef eigendom van de stad, die kort tevoren de dames
Augier de huur van de tuin (het "bolwerk van Augier") had opgezegd.
Tussen 1840 en 1850 werd nagenoeg aile verhuurde tuingrond door de Raad
teruggevorderd. Voor de nieuwe synagoge werd defamilie Buchner de huur van hun
tuin met bergplaatsen opgezegd. Met het intekenen van dat gebouw was Dunst
trouwens voorbarig, want van het gebouw stond op dat moment nog geen steen
overeind. Hij heeft gebruik gemaakt van de ontwerptekening door Plomp. De
aanbesteding was 26 augustus 1846 en twee maanden later was het gebouw al onder
de kap.
Geheel rechts op de foto een fragment van de Vismarkt, een kouten kap op twintig
gietijzeren palen, die in 1837 in zijn geheel, met behulp van twintig kruiwagens, was
verplaatst van de zuidkant van de Vispoort naar deze plaats, de zuidzijde van de
Melkpoort.
Links van de Vismarkt het Stadspakhuis, bestaande uit zeven compartimenten,
v.l.n.r. genummerd 1-7. Pakhuis nr.,7 werd gehuurd door de firma Gluysteen (later
genoemd Gluysteen Van Hasselt & Co.).
Van de gevel van pakhuis 6 waait eenzelfde vlag als van de stoomboot. Inderdaad
huurde de R.IJ. S.M. dit pakhuis tot eind 1844, waaruit volgt, dat hier althans in dit
detail, een verouderde situatie getekend is. De maatschappij was al verhuisd naar he!
gebouw "De Nieuwe Kazeme" aan het plein.
Tegelijkertijd was de aanlegplaats van de stoomboten nabij de kraan, opgegeven en te
samen met het kantoor en depassagierswachtkamer gecentraliseerd op hetplein (Van
Heutszplein).

De "prent van Dunst" ,is aanwezig in de beide archieven te Kampen.
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Oude toestand van het Van Heutszplein, omstreeks 1845.
Eigenlijk is de naam "Van Heutszplein" nooit officieel toegekend, maar sinds 1904
wil de volksmond het plein zo noemen.
Deze ajbeelding toont een schilderij van Jan Jacob Fels. Op de begroting voor hetjaar
1846 stond een bedrag van tweehonderd gulden, bedoeld als "aanmoedigingspremie"
voor een jong en verdienstelijk schilder, die dan als tegenprestatie twee belangrijke
punten van de stad in beeld moest brengen. Daar is dit er een van.
Men noemde deze plek eenvoudigweg "het plein ", nadat ze in 1844 was bestraat met
Drentse veldkeien, de zogenaamde "kinderkopjes". In voorgaandejaren had men de
Botervatspoort, de Louwenpoort en het tussenliggende bolwerk met stadsmuren
gesloopt, omdat men die ruimte nodig had voor de handel en de scheepvaart.
Links hetomheinde terrein metpaviljoen en loodsen van deR.IJ.S.M. Voorde wal een
van de drie stoomboten van die maatschappij. De zeilschepen kunnen behoren tot de
vloot van Van Hasselt.
In het centrum staat het, in 1844gebouwde pakhuis van Van Hasselt, en daarachter
nog een, dat toebehoorde aan Wolff De lorrie wordt voortgereden op rails, die door de
firma Gebroeders Van Hasselt in het wegdek waren aangebracht, vanaj de kraan aan
de walkant, langs hetgrote pakhuis heen, naarde twee kleine pakhuisjes rechts, tussen
de Botervatsteeg en de witte muur-met-poort. Achter die poort stond aan een
binnenplaats de oude Manege, in gebruik bij de R./J. S.M. en het Rijks-Entrepot. De
oude kazerne had men in 1840 van een nieuwe voorgevel voorzien, maar omdat het
nieuwe garnizoen uitbleef, was het gebouw enkel in naam "De Nieuwe Kazeme". De
stad verhuurde het als pakhuis: Opde begane grond nogmaals de R.IJ.S.M. en het
Rijks-Entrepot, en defirma Strooband; op de verdiepingen deKamer van Koophandel
en Fabrieken, de vereniging "Orde en Vlijt", een inkoopvereniging en "De Koop
mansvereniging". Aan de Oudestraat had, in het pand waar nu "M odant" gevestigd
is,Richardus van Romunde zijn kantoor en agentschap van de R./J. S.M. De boom op
de hoek van de IJsselkade mocht, op verzoek van Van Hasselt, in mei 1845 omgehakt
worden.

Het stadsgezicht van J .J. Fels is eigendom van de Gemeente Kampen (foto naar een
afbeelding Nieuwjaarswenskaart, uitgave bureau Voorlichting).
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De IJsselkade beneden de brug en het plein, naar de prent van Dunst (1846).
Dunst is niet correct geweest in de plaatsing van de kerk en de molen. Een
"graveursvrijheid" misschien?
Voor het plein ligt rechts aan de kade afgemeerd, de R.lJ. S.M.-boot "Admiraal van
Kinsbergen ";een ijzeren raderstoomboot, gebouwd volgens bestek nr. 4 in 1838, op de
werf van de N S.B. Mi. te Rotterdam Fijenoord. De maten van de boot: lang 37,68 m,
breed ca. 11 m, met een diepgang van 1,56 m en een belaadbare ruimte van 101
ton.
Het gebouw "De Nieuwe Kazeme" is voorzien van een gevelbord met opschrift:
"Rijks-Entrepot". Rechts van dat gebouw, het in 1840 nieuw gebouwde "kleine
pakhuis", verhuurd aan C. WL. Klinge, die in het naastgelegen "kleine lokaal" zijn
kantoor gevestigd had. Nu slagerij Barneveld.
Binnen de omheining van het plein, paviljoen en loods van de R.IJ. S.M Naar rechts
zette zich dat terrein voort, met daarop nog een loods.
Op de hoek vanplein en IJsselkade, het grote pakhuis van Van Hasselt en van Wolff.
Als in 1850 bekend wordt, dat het Instructie-Bataljon zich in Kampen gaat vestigen,
stellen Van Hasselt en Wolff hun pakhuis beschikbaar, ten gebruike als Rijks
Entrepot. Van Hasselt bouwde ernaast een nieuw pakhuis, breed 24 m en diep 15\1,m;
de huidige nummers 63, 64 en 65. Een hogere verdieping werd toegestaan, maar het
gebouw mocht beslist geen woonfunctie krijgen, op straffe van verbeurd verklaring.
Later, toen men ter plaatse wei mocht gaan wonen, zijn de panden 63 en 65 nieuw
opgetrokken. Waarschijnlijk is van no. 64, de onderbouw nog dezelfde als van het
pakhuis uit 1851.
Als dakbedekking waren blauwe pannen voorgeschreven.
Het grate pakhuis, alias Rijks-Entrepot, verdween in 1968. In 1852-54 volgde, ten
behoeve van het Instructie-Baltaljon, de verdere uitbouw van de kazerne, langs
Oudestraat en Botervatsteeg.

De hierna te noemen personen betuig ik mijn hartelijke dank voor de hulp door hun
geboden:
Mevr. L. v.d. Zwart, H.Wiersma, l.W. Lodder en LL,Meyer;
J. Grooten, mevr. D. Haase en J. Overweg van het Archief der Gemeente Kampen
en mevr. l.W.C. ten Hove van het Frans Walkate Archief.
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