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Als niet Mr. Gerard van Hasselt op betrekkelijk late leeftijd
was gehuwd en als niet zijn echtgenote Juliana Johanna Diederika des H.R. Rijksgravin van Rechteren hem vrij kort na zijn
overlijden eveneens in de dood was gevolgd, dan was er wellicht
nooit sprake geweest van een "Kampense tak" van het geslacht
Van Hasselt.
Door het overlijden in 1834 zowel van hun vader als van hun
moeder bleven de vier jongens en het ene meisje als minderjarige kinderen achter. Nu ontfermde hun oom Mr. J. H. Graaf
van Rechteren zich als voogd over de opvoeding van de
kinderen.
De oudste van de broers Rudolf Christiaan Carel, die zijn eerste
twee voornamen ontleende aan zijn grootvader van moederszijde, werd reeds in 1841, op drie en twintigjarige leeftijd,
burgemeester van Appeltern, in het Land van Maas en Waal,
een benoeming, waaraan de positie van zijn moeders familie als
Heren van Appeltern in die tijd natuurlijk het nodige bijdroeg 1).
Hij kan dus slechts enkele jaren in Kampen gewoond hebben.
lohan Derk, de tweede zoon bezocht eerst de TIL School te
Deventer, ging toen naar de universiteit te Utrecht, waar hij
bijna twee jaar doorbracht en zich daarna in december 1838 als
student in de rechten in Leiden liet inschrijven. Zijn voogd
kwam echter twee jaar later op het denkbeeld dat het veel meer
in het belang van hem en zijn jongere broer was, als zij in zaken
gingen.
Als Gouverneur des Konings van Overijsel had de heer Van
Rechteren opgemerkt, hoe goed de waterweg van Kampen naar
zee was voor niet al te grote schepen en hij meende, dat wie
daar een bootdienst op Engeland oprichtte, schitterende zaken
zou doen 2). De zich toen krachtig ontwikkelende industrie in
Twente zou van Kampen als in- en uitvoerhaven kunnen gebruik
maken. Aan Johan Derk en aan zijn jongere broer Iohan Conrad
1) Zie het artikel van Jhr. Mr. C. C. van Valkenburg in Bijdragen en

Mededelingen der Vereniging Gelre LX 1961.
2) Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek Deel VIII.
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van Hasselt werd op 30 juni 1841 "handliehting" verleend voor
de opriehting van een expeditiekantoor "Gebr. Van Hasselt" 3)

(zij waren nog geen 25 jaar).
De beide broers hadden zich nu in Kampen gevestigden riehtten
een dienst van Kampen op Hull in.
Ondanks het voortbestaan van de Aete van Navigatie werd
sedert het op 27 oktober 1837 afgesloten handels-traetaat het
verkeer met Engeland gemakkelijker. Al was de vaart op Hull
tot dusverre geen groot sueees geweest, zij bood het uitzieht op
voordelen 4).
De beide broers reisden nu naar Keulen, Mainz en Mannheim
en wisten een aantal grote exporthuizen aldaar over te halen
hun voor het noorden van Engeland en Sehotland bestemde
goederen via Kampen te verzenden. De dienst werd begonnen
als een zeilseheep-beurtvaartdienst.
Voor zover bekend waren de eerste sehepen, die de reders Gebr.
Van Hasselt voor deze dienst inzetten, het kofsehip "Stad
Kampen" 5) en de tjalk "Wilhelmina Catharina" 6).
In 1843 onderhielden de sehepen van de Gebr. Van Hasselt
reeds een 8-daagse dienst tussen Kampen en Hull.
Daamaast werden in 1845 twee nieuwe sehepen besteld en in
de vaart genomen, de zustersehepen "J. H. Graaf van Reehteren" 7) en de "Admiraal de Winter" 8), beide kofsehepen van
102 ton, gebouwd door de seheepsbouwerJ. Hosites te Hoogezand.
Inmiddels was ook de jongste broer lohan Leopold van Hasselt
3)

Kantongerecht Zwolle.

4) De Boer, Geschiedenis Amsterdamsche Stoomvaart, deel I.
5) "Stad Kampen", kofschip 114 ton, gevoerd door Kapitein G. Hoekse-

ma, die een jaar later werd opgevolgd door Kapitein D. van der Zee.
6) "Wilhelmina Catharina", tjalkschip 58 ton, in 1840 te Leek gebouwd,
gevoerd door Kapitein K. KaIle.
7) "J. H. Graaf van Rechteren" was natuurIijk genoemd naar hun oom,

de Gouverneur van Overijssel. Kapitein was G. Hoeksema. In jan.
1852 werd het schip te Groningen geveild en later omgedoopt in
"Maria" onder Kapitein M. Pribee.
8) "Admiraal de Winter" was genoemd naar de vice-admiraal, hoofd
van de Bataafse Marine, die in 1797 in de Slag bij Kamperduin
vocht tegen de Engelsen. Hij was in 1761 te Kampen geboren (zie
C. N. Fehrmann in de Kamper Almanak 1959/60 en 1960/61). Kapitein was WiIIem J. Visser. Het schip werd in febr. 1851 te Groningen
verkocht.
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in de firma Gebr. van Hasselt opgenomen, nadat hij bij Kon.
Besluit van 11 mei 1846 "venia aetatis" had verkregen.
Begin november 1847 kondigen de Gebr. Van Hasselt per
advertentie 9) aan, dat zij voomemens zijn een geregelde stoombootdienst in te richten tussen Kampen en Hull, ter vervanging
van de zeilscheep-beurtvaartdienst tussen deze havens. Zij hopen
de vereiste vergunning binnenkort te ontvangen. Dan zal nog in
de loop van het najaar de vaart met zeilschepen worden gestaakt
en een schroef-schoener, de "Director" 10) in de vaart worden
gebracht.
In Kampen bevonden zich toendertijd nog meer rederijen, waaronder de Rijn- en IJ ssel Stoomboot Maatschappij 11) en de
Kamper Hullsche Stoomboot Maatschappij, welke laatste onder
leiding van de direkteur, de heer C. W. Klinge, kennelijk een
concurrent was van de rederij Gebr. Van Hasselt.
Of de bovenbedoelde advertentie als een laatste dreigement bedoeld was ... ? In ieder geval heeft op woensdag 3 november
1847 in Kampen een vergadering plaats, waarin een wijziging
van de statuten van de Kamper-Hullsche Stoomboot Maatschappij tot stand komt, mede ten gevoIge van de samensmelting
van de door de Gebr. Van HasseIt voorgenomen stoomvaart
met die van genoemde Maatschappij 12). Het bestuur zal behalve
uit de direkteur Klinge, bestaan uit de commissarissen T. Cruger,
G. Salomonson, J. D. van HasseIt, Jhr. Mr. H. A. Wttewaal van
Stoetwegen, de burgemeester van Kampen, en een lid van het
bestuur van de Rijn- en IJssel Stoomboot Maatschappij.
De nu versterkte maatschappij adverteert kort daarop 1~)voor
de vaart op Hull met een afbeelding van een stoomschip, ook
nog voorzien van zeilen, vermoedelijk de "Director".
Hierin wordt vermeld, dat het stoomschip "Koning Willem II" 13)
9) Kamper Courant 28 oktober 1847 en 1 november 1847.
10) "Director", een stoomschip van 158 ton, kapt. Rawlinson, vermoede-

lijk in charter varend en in advertenties aangeduid als een schroefschoener.
11) De Rijn- en IJsselstoombootmaatschappij was in 1836 opgericht. Z.M.
de Koning bezat f 10.000,- aandelen en 's-Konings Gouverneur van
Overijssel, de graaf van Rechteren f 5.000,-.
12) Kamper Courant 21 juni 1874 en 8 november 1847.
13) Het stoomschip "Koning Willem II" was in 1840 gebouwd te Amsterdam en bezat een dek en twee masten en een vermogen van
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- zolang het weer het toelaat - iedere maandagmiddag van
Kampen en iedere donderdagavond van Hull een geregelde
beurtvaart zal onderhouden in verbinding met de Rijn- en II ssel
Stoomboot Maatschappij.
De lading naar Engeland bestond meestal uit agrarische produkten uit de omgeving van de stad, terwijl uit Hull als retourlading ruwe materialen werden ingevoerd 14).
Tot dusver waren de zaken voorspoedig gegaan, de stoomboten
waren nieuw en in de eerste jaren maakten de Gebr. Van Hasselt
werkelijk grote winsten. Later verminderden deze echter en al
spoedig was er verlies. Aan ijver en doorzettingskracht van de
broers lag het werkelijk niet; zij misten echter de kennis omtrent
de stoomwerktuigen. Er waren in die tijd slechts weinig bekwame
machinisten en weI vooral Engelsen. De telkens weer noodzakelijke herstellingen aan de stoomschepen waren uiterst kostbaar, vooral wanneer deze in Engeland uitgevoerd moesten
worden. Doch bovenal begon omstreeks 1850 de IIsselmond
weer te verzanden, waartegen het stadsbestuur niet voldoende
tegenmaatregelen nam. De toenemende diepgang van de schepen
maakte het nodig dat de vaartuigen "buitengaats" geIicht
moesten worden, zodoende werd Kampen door Harlingen en
Rotterdam overvleugeld.
Lang heeft de bovengenoemde Kamper-Hullsche Stoomboot
Maatschappij niet bestaan. Reeds in 1850 15) adverteerden commissarissen van de in staat van Iiquidatie zijnde maatschappij,
dat het in Nederland gebouwde ijzeren stoomschip "Koning
WiIlem II" tesamen met machinerien zal worden geveild 16).
Alle crediteuren worden opgeroepen om hun vorderingen op de
maatschappij kenbaar te maken ten kantore van de Gebr. Van
Hasselt.
Na de ontbinding van deze Stoomvaart Maatschappij vindt er
bij de Gebr. Van Hasselt een reorganisatie van de rederij plaats:

14)
I;)

16)

90 P.K. In 1849 wordt R. C. van Driesten kapitein. In maart 1850
wordt het schip te Kampen geveild.
W. A. Fasel in Versl. en Meded. Veren. Overijsselsch Regt en Geschiedenis 1963 bi. 134.
Kamper Courant 14 febr. 1850.
De "Koning Willem II". kapt. W. Meester, was op 17 november 1847
voor het eerst te Kampen aangekomen en op 22 nov. d.a.v. naar Hull
vertrokken.
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De "Admiraal de Winter" wordt in 1851 verkocht, de "J. H.
Graaf van Rechteren" in 1852 evenals de "Stad Kampen" en
de "Wilhelmina Catharina", die vermoedelijk al eerder van de
hand waren gedaan.
Na deze "sanering" wordt de dienst van Kampen op Hull voortgezet.
Door het Departement van Binnenlandse Zaken wordt vergunning verleend 17) "om met hunne tot dusverre geregeld tussen
Kampen en Hull varende stoomboot, op de heen en terugreis
het Nieuwe Diep te mogen aandoen tot het vervoeren zowel van
passagiers als van goederen tussen Kampen en het Nieuwe
Diep". De wekelijkse stoombootdienst wordt nu uitgevoerd met
het nieuwe Engelse ijzeren raderschip "Prince" 18).
Ook de Rijn- en IJssel Stoomboot Maatschappij had met moeilijkheden te kampen. Deze maatschappij, die de vaart KampenLonden onderhield, had zelfs een eigen werf in Kampen 19).
Kampen fungeerde hier blijkbaar als overlaadhaven voor goederen van Engeland en Amsterdam afkomstig en bestemd voor de
Rijn (Keulen) en vice versa.
Deze maatschappij was vermoedelijk in 1837 opgericht na
Koninklijke bewilliging verkregen te hebben 20). Op 16 augustus
1838 was de zeestoomboot "Admiraal van Kinsbergen" in
Kampen gearriveerd. "Een talloze menigte bedekte de kaayen,
twee vlaggen wapperden van het nieuwe schip, het carillon
speelt en de vreugde is algemeen" 21). Het schip maakt hierna
een geslaagde proeftocht over de Zuiderzee naar Amsterdam en
terug. Op 13 september 1838 werd een dienst van Kampen op
Keulen geopend.
.
Echter in 1865 werd ook deze maatschappij geliquideerd. Spijtig
constateerde men later 22): "Reeds tal van jaren bestond gelegenheid tot vervoer van goederen naar en van de Rijn door middel
17)

Kamper Courant 30 jan. 1851.

18) "Prince" een iizeren raderschip onder kapitein G. Fowler.
19) Handelsblad 24 juni 1854: de ijzeren stoomboot "West-Vriesland",

bestemd voor de vaart Kampen-Londen, liep op 22 juni 1854 van
deze werf van stapel, en werd 19 oktober d.a.v. in gebruik genomen.
20) Kamper Courant 11 sept. 1837.
21) Kamper Courant 16 aug. 1838.
22) M. G. de Boer, GeschiedenisAmsterdamsche Stoomvaart, Deel I bI.
107.
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van de Rijn- en IJ ssel Stoomboot Maatschappij te Kampen.
Deze was echter opgeheven en de toch reeds bezwaarlijke verbinding van Amsterdam met de Rijn werd daardoor nog gebrekkiger" .
Deze behoefte was kennelijk zo groot dat enkele jaren later in
1867 met steun van de K.N.S.M. de Amsterdamsche Rijn Stoomvaart Maatschappij werd opgericht, welke een dienst opende via
de Keulse vaart 23).
Ook de Gebroeders Van Hasselt hadden blijkbaar nog wel toekomst in de vaart op Keulen gezien. Op hun verzoek verleende
Koning Willem III in 1862 koninklijke bewilliging voor de
oprichting van de N.V. Amsterdam Keulsche Stoomboot Maatschappij 24).
Van de activiteiten van deze N.V. is ons helaas niets naders
bekend.
Inmiddels hadden de Gebr. Van Hasselt in 1856 de ijzeren
stoomboot "West-Vriesland" gekocht, die zij 2 jaar eerder in
Kampen van stapel hadden zien lopen van de werf van de Rijnen IJ ssel Stoomboot Maatschappij 25).
Het schip werd verhuurd aan de K.N.S.M. met bestemming St.
Petersburg, waar men hoge prijzen dacht te kunnen maken na
de beeindiging van de Krim-oorlog (1856). De exploitatie viel
echter duchtig tegen 26).
Het is niet duidelijk waarom dit schip in 1860 werd hernoemd
in "Twenthe" en nog tot 1863 onder dezelfde rederijvlag blijft
varen en daama gekocht wordt door de vroegere kapitein G. E.
Swart.
Onbekend is ook of de rederij Gebr. Van Hasselt na dit moment
nog schepen bezat. De enige aanwijzing die nog gevonden werd
is de aankoop in 1874 van het oude kofschip "IJssel" 27).
In oktober 1875 is dit schip in de Zuiderzee gezonken 28).
23) Idem bl. 98; het Noordzeekanaal zou pas in 1876 tot stand komen!

Kon. Besluit van 13 juli 1862 nr. 23.

24)

25) "West-Vriesland", ijzeren raderstoomboot, 270 ton, kapitein G. E.

Swart (vlag A 413).
26) Gedenkboek KNSM bl. 93 en de Boer, GeschiedenisAmsterd. Stoom-

vaart, deel I

u. 93.

27) "IJssel", vroeger "Siewardine" geheten, 99 ton, in 1842 te Hooge28)

zand gebouwd.
Zeetijdingen 4 oktober 1875.
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De dienst op Hull was toen echter allang gestaakt 29).
De broers Johan Conrad en Johan Leopold bleven intussen niet
stilzitten bij de teleurstelling over de achteruitgang van de
Kampense scheepvaart. De eerste 39) trad in 1857 uit de firma
en werd deelgenoot in het effectenkantoor firma Van Esch en
Cie. Hij overleed echter al in het volgende jaar te Zwolle.
De tweede was, naast zijn taak als firmant van de Gebr. Van
Hasselt nog commissaris van de Nutsspaarbank te Kampen van
1860 tot zijn vroegtijdige dood in oktober 1863.
Beiden werden zij lang overleefd door hun oudere broer Johan
Derk.
Omdat uit deze tijd over de scheepvaartbelangen te Kampen
slechts betrekkelijk weinig bekend bleek te zijn, hebben wij hierover iets meer uitgeweid dan hetgeen strikt van belang was voor
de kennis van de activiteiten van de leden van de familie Van
Hasselt op dit punt.
Keren we nu weer terug naar Johan Derk van Hasselt.
Al spoedig had hij de behartiging van het kantoor Gebr. Van
Hasselt aan zijn jongere broers overgelaten, ofschoon hij daarbij
toch nog wel geinteresseerd bleef.
Op 24-jarige leeftijd werd hij benoemd tot Burgemeester, tevens
secretaris van de Gemeente Kamperveen, de landelijke gemeente
ten zuiden van de stad Kampen, tegen de grens van Gelderland
aan (8 juni 1843).
Negen jaren later werd hij bovendien Burgemeester en secretaris
van de buurtgemeente Zalk en Veecaten ter weerszijden van. de
IJssel gelegen (1852). Ook werd hij in 1858 van de stad Kampen
raadslid.
Nadat hij op 3 september 1850 in het kiesdistrict Kampen gekozen was tot lid der Provinciale Staten van Overijssel, vond
zijn ambtelijke carriere zijn bekroning in zijn benoeming tot lid
van Gedeputeerde Staten van Overijssel (1861). Hij bedankte
toen als Burgemeester en secretaris van zijn beide gemeenten.
29) Vermoedelijk is het scheepvaartbedrijf van de Gebr. Van Hasselt
30)

gestaakt in 1870.
In 1846 was hij commissarisvan een stoomsleeprederiji.o., doch door
tegenwerking o.a. van Deventer mislukte deze onderneming (Kamper
Courant 9 febr., 18 juni en 2 juli 1846).
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Zijn belangstelling voor de scheepvaart van Kampen kon hij nu
in andere richting uiten. Op 28 augustus 1866 werd hij benoemd
tot lid van de Raad van de Waterstaat ter beoordeling van de
plannen van Beyerinck tot Droogmaking van het zuidelijk gedeelte van de Zuiderzee; op 4 mei 1870 tot lid van de Staatscommissie, ingesteld met hetzelfde doel en op 21 april '78 tot
.lid der Commissie tot onderzoek van de mogelijkheden ter verbetering van het Zwolsche Diep 31). Hij was jarenlang lid en
voorzitter van de Kamer van Koophandel te Kampen. Hij
woonde op het huis Wittensteijn onder Kamperveen, dat hij
geeerfd had en dat uit zijn moeders familie afkomstig was 32).
Hier deed hij werkelijk baanbrekend werk voor zijn gehele om-

geving,
In 1844 was per S.S. IJssel een zak guanomest uit Hull aangevoerd, de eerste welke in Kampen arriveerde, door hem besteld.
In 1869 schafte hij zich bij een Landbouwkundig Congres een
aantal nieuwe landbouwwerktuigen aan welke door hem werden
beproefd en al spoedig in de omgeving navolging vonden.
In 1878 kocht hij moderne werktuigen voor een nieuwe wijze
van boterbereiding, welke hij eveneens op zijn landgoed Wittensteijn in praktijk bracht 33). Met zijn zoon Jules was hij lid van
een Commissie voor het zenden van melkvee uit Kampen naar
de Internationale Landbouwtentoonstelling te Amsterdam in
1884.
Hij overleed op 7 april 1885 als oudste Gedeputeerde van Overijssel. Een necrologie schildert hem als een onbekrompen, onafhankelijk en vooruitstrevend man met vrijzinnige gedachten,
die in een zeer werkzaam leven door zijn beminnelijkheid zich
velen tot vriend maakte.
Zijn vrouw, Henriette Johanna Jordens, met wie hij getrouwd
was in 1843, het jaar waarin hij Burgemeester werd, overleed
evenals hij aan longontsteking op de dag van zijn begrafenis.
31) Zie over de geschiedenis van de I1sselmonden het artikel van J. H.

Moerman in het Tijdschrift Kon. Ned. Aardr. Gen. 2e serie deel 35
(1918) bI. 311 e.v.
32) J. Warner jr. "de Havezathe Wittensteijn" in Versl. en Med. Overijsselsch Regt en Geschiedenis51e stuk, 2e reeks, 27e stuk.
33) Verslag K.v.K. Kampen 1878.
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Vlak bij Kampen ligt het Kampereiland. Schier onafzienbaar is
de ruimte. Met het zgn. Haatland meegerekend een oppervlakte
van ca. 3800HA met 108 boeren-erven en daamaast nog 650HA
stadsweiden, 520 losse landerijen en 300 HA riet- en biezenveld 34).
Alles tesamen landelijk bezit van de Stad Kampen, waaruit de
stad vroeger zoveel inkomsten kreeg, dat de Kampenaren vrijgesteld waren van gemeentebelasting.
Het Kampereiland - weidestreek bij uitnemendheid. De hooiproduktie was hier een belangrijke bron van inkomsten, evenals
de zelfgekamde boter, die in Kampen aan de markt werd gebracht. In 1848 werd uit Kampen en omgeving ruim 500.000
pond boter op de markt in de stad aangevoerd en 7,5 miljoen
pond hooi ter waag gewogen 35). Naast veeteelt werd op het
Kampereiland de hooibouw gedurende enkele decennia de
hoofdbron van inkomsten voor de zgn. "eilandboeren" 36).
In jaren met een goede hooioogst werd gemiddeld per erf weI
100.000 pond hooi naar elders getransporteerd. Het gevolg was
dan ook dat slechts een klein deel van de bedrijfsoppervlakte als
weide, de zgn. koeweide, in gebruik was (ca. 10 HA). Een deel
van het hooiland werd echter niet voor de tweede snede gebruikt, maar voor het naweiden.
Het Kampereilanderhooi heeft alom in den lande grote bekendheid verkregen. De hooiverkoop aan het Ministerie van Defensie,
de paardenhouders in de steden e.a. was voor de eilandboer een
van de belangrijkste bronnen van inkomsten.
Het Gemeenteverslag 1869 vermeldt, dat er vier hooipersen in
Kampen zijn geplaatst en dat een grote hoeveelheid hooi per
spoor en over zee naar het buitenland is verzonden.
De prijs van het hooi, in 1890 nog f 11,- per 1000 pond, was
het volgende jaar dan ook reeds tot het dubbele gestegen.
Daar al het hooi dat verkocht werd buiten de gemeente via de
stadswegers moest gaan, zijn ook deze geexporteerde hoeveelheden nauwkeurig bekend. In 1890 bedroeg dat 7 miljoen pond,
terwijl dit in 1891 - gezien de hoge prijs - was gestegen tot
11 miljoen pond (f 242.000,-).
34) Ds. 1.1. van Schaick, 't Kampereiland (Uitg. Kok-Kampen 1939).
35) G. Hendriks "Een stad en haar boeren" (diss. Utrecht 1953) p. 29.
86) Idem .p, 97/98.
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Iules van Hasselt (1844-1914)
Burgemeester van Kamperveen, Zalk en Veeeaten

Voor het vervoer van het hooi in ons land waren 4 it 5 schippers
ingeschakeld.
Op den duur leidden deze hoge hooiprijzen tot een roofbouw
van de bodem, waaraan niet genoeg mest werd teruggegeven,
terwijl het vee van de eilandboeren het met een veel te klein
areaal moest stellen 37).
Wanneer de Gebr. Van Hasselt zijn overgegaan tot het inrichten
van een hooiperserij is niet bekend. Vermoedelijk was dit een
van de perserijen, die in 1869 werden geplaatst.
De export verzendingen van pakken hooi door deze hooipers
zijn over enkele jaren bekend 38):
1873

1875
1876
1879

1880

3000 pak it 100 kg (wegens geringe trek van het
artikel in Duitsland en het gemis aan
directe scheepsgelegenheid naar Engeland en Schotland)
ca 4200 pak
3300 pak
650 pak it 10131 kg (prijs binnenhooi f 12,- f 14,75/500 kg prijs per puik eilanderhooi f 22,-/500 kg)
1858 pak = 371.600 halve kg.

Over de hooiperserij van de Gebr. Van Hasselt wordt hierna
niets meer vernomen.
De oudste zoon van Johan Derk, Jules van Hasselt genaamd,
was in 1844 te Kampen geboren.
Zijn zeer werkzaam leven bracht hij voornamelijk in en om
Kampen door 39). Na de eerste schooljaren in Kampen, kwam
hij als 15-jarige jongen te Antwerpen op de Handelsschool.
Nadat hij deze had afgelopen ging hij voor enige jaren naar
Keulen, waar hij werkte op een handelskantoor, waarna hij - na
de dood van zijn ooms - werkzaam was bij zijn vader bij de
firma Gebr. Van Hasselt.
Zijn reizen naar Hull maakten dat hij aldaar zijn toekomstige
87) "Het rapport inzake het Kampereiland" Tijdschrift Ned. Heide Mij.

1910 pag, 136.
88) Jaarverslagen K.v.K. Kampen (thans te Zwolle).
39)

Zie mededelingenPam. Van Hasselt nr. 1 (1916).
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vrouw ontmoette, Mary Casson Hill, met wie hij in 1869 in
Barton (Lines.) bij Hull trouwde.
Na de staking van de stoombootdiensten op Hull nam hij deel
in de opriehting van steenfabrieken, eerst een bij Kampen, later
ook een bij Amerongen, terwijl hij ook bij de steenfabriek
Bingerden te Rheden gemteresseerd was 40).
Jarenlang was hij eommissaris van de steenfabriek Windesheim.
Van deze steenfabrieken zijn er versehillende verdwenen. Die
te Kampen was diehtbij het huidige station in de polder Nateers
onder II sselmuiden gelegen en heette "de stoom-steenfabriek de
Volharding". In 1879 kwam het tot eenbotsing tussen de firmanten van deze steenfabriek nadat enige jaren eerder de firma
was omgedoopt in de Gebr. Van Hasselt en Muyderman 41).
Het resultaat was dat de Gebr. Van Hasselt alleen-eigenaar
werden en de in 1879 stilstaande steenfabriek weer op gang
werd gebraeht. Het volgende jaar werden 6 miljoen waalvormstenen geprodueeerd.
Over het personeelbestand van deze stoom-steenfabriek wordt
gemeld:
gedurende het tiehelseizoen waren 98 personen dagelijks
in het werk. Na afloop van het steenmaken in het begin
van september waren ongeveer 35 man een paar maanden
bezig met kleisehieten op de uiterwaard de Nateers, terwijl
28 man voortdurend zijn werkzaam geweest om de stenen
in de ovens te zetten, de ovens te stoken, het fabrikaat uit
te kruien op het tasveld, stenen te sehepen en turf te
lossen 42).
Het jaar 1884 was een malaisejaar, vooral ook voor de bouwvakken, waardoor de verkoop van stenen vee! tegenslag onderyond, en de prijzen sterk daalden. Ook in de volgende jaren liet
de overproduktie haar invloed gelden op de zes steenfabrieken
in de omgeving van Kampen 43). Pas na 1890 beginnen de
prijzen weer wat aan te trekken door produktiebeperking van de
40)
41)
42)
43)

Hooft van Huysduynen; GelderseSteenfabrieken en het geslachtArntz.
Jaarverslag Kamer van Koophandel Kampen over 1879.
Jaarverslag Kamer van Koophandel Kampen over 1880 e.v.
Behalve de hiergenoemde steenfabriek de Volharding van de Gebr.
Van Hasselt waren er o.a, de steenfabriek van de Firma Wed. H. C.
van Heukelom en de steenfabriek van de Wed. B. Berends ten Kate.
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gezamenlijke fabrikanten. De jaarverslagen van de Kampense
Kamer van Koophandel, waarin Jules van Hasselt verschillende
jaren als bestuurslid zitting had, vertonen duidelijk zijn invloed
door de uitvoerige aandacht aan de steen-industrie gewijd. Als
voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Baksteenfabrikanten was hij sterk betrokken bij het probleem van het bestrijden van de overproduktie van stenen en bij de besluitvorming van de gezamenlijke steenfabrikanten.
Het feit dat zijn Kampense fabriek in 1899 voor het eerst "de
Volharding I" wordt genoemd, doet ons vermoeden dat de
fabriek in Amerongen, "de Volharding II" genaamd, omstreeks
dit jaar in gebruik is genomen.
Zoals indertijd nogal gebruikelijk en economisch verantwoord
was, zocht omstreeks 1890 de firma Gebr. Van Hasselt (met
toen als voornaamste firmant Jules van Hasselt) een voor 30
jaar af te tichelen uiterwaardencomplex, om dan ter plaatse een
veldoven met stalruimte, kantoor en arbeiderswoningen te
bouwen.
Dit heeft ertoe geleid dat de firma in 1896 met de familie Bentinck een langjarig tichelkontrakt sloot en overging tot het
stichten van een veldoven c.a. op de uiterwaarden "de veertig
gaarden" van het kasteel Amerongen op de rechter Rijnoever.
Dit kontrakt heeft voortgeduurd tot 1938, toen de enige firmant,
de heer J. D. van HasseIt, zoon van de oprichter, wegens gemis
aan opvolger besloot het bedrijf te beeindigen,
Nadien zijn de fabrieksgebouwen onder Amerongen geleidelijk
gesloopt, zodat er sedert de oorlog 40/45 van deze fabriek,
welke in de buurt de naam droeg van "de van Hasselt-oven" of
"de fabriek van Van Hasselt" niets meer over is 44).
Sedert de Rijn ter plaatse is verlegd ten behoeve van de.in 1966
gereedgekomen stuw en sluis zijn ook de resten van de fundamenten van de fabriek en het aanlegsteigertje verdwenen.
Na vele jaren voorzitter te zijn geweest van de vereniging van
Nederlandse Baksteenfabrikanten werd Jules van Hasselt tot erelid van deze vereniging benoemd.
Toen zijn vader in 1861, wegens zijn benoeming tot Gedepu44) Vriendelijke mededelingen van Ir. 1. Tenge, rentmeester kasteel Arne-

rongen.
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teerde van Overijssel als Burgemeester was afgetreden, was zijn
zoon pas 17.
Op 31-jarige leeftijd smaakte hij echter het genoegen benoemd
te worden op dezelfde post welke zijn vader had bekleed, n.l,
als burgemeester-secretaris van de gemeente Kamperveen, Zalk
en Veecaten.
Ook hij werd lid van de gemeenteraad van de stad Kampen
waar hij woonde in de naar zijn vrouw genoemde "villa Mary"
aan de II sseldijk naast het huidige lyceum.
In 1895 werd hij lid van de Provinciale Staten van Overijssel.
Op 14 juli 1900 bereidde de bevolking van de gemeente hem
een groot huldigingsfeest ter ere van zijn 25-jarig ambtsjubileum.
In een open landauer werden de heer en mevrouw Van Hasselt
van huis afgehaald en naar de feestweide te Kamperveen gereden, waar een grote feesttent stond opgesteld, waarin de huldiging plaatsvond.
Hij zou daarna nog tot zijn dood in 1914 dit ambt blijven vervullen, daarmee bijna zijn 40-jarig jubileum bereikend 45).
Evenals zijn vader had ook Jules van Hasselt veel belangstelling
voor landbouw en veeteelt.
Als penningmeester van het Comite voor de Nederlandse inzending op de tentoonstelling van Vee en Zuivel te Londen in 1880
droeg hij veel bij tot de verspreiding van de goede faam van de
Nederlandse produkten. in 1883 werd op de Internationale
Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling te Amsterdam als
tweede prijs een zilveren medaille uitgereikt aan de Gebr. Van
Hasselt als erkenning voor geperst hooi, geschikt voor export
naar de tropen.
Ook ontving Jules van Hasselt een derde prijs voor gebakken
waalvormstenen van gegraven klei.
Met zijn vader werd hij in het volgende jaar lid van de Commissie voor het inzenden van melkvee uit Kampen naar de Internationale Landbouwtentoonstelling te Amsterdam (1884).
Hij behaalde hier, in combinatie met de heren Rengers, Boele
en De Veer een groot succes met een inzending melkvee.
Hij schreef herhaaldelijk artikelen over landbouwaangelegenheden in het Handelsblad en de Landbouwcourant, Vele jaren
45) MededelingenFam. Vereniging Van Hasselt nr. 1 (1906).
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was hij lid van de Kamer van Koophandel te Kampen (tot 1889)
en voorzitter van het College van Regenten van het Grootburgerweeshuis.
In Kampen zelf behoorde hij tot de liberale partij, welke echter
onderling een grote verdeeldheid vertoonde. Tegenover de
"groep van de Kamper Courant" waarin vooral figuren uit de
Kamper vrijmetselaarsloge schitterden stond een oppositionele
groep, vooral bestaande uit de Raadsleden Boele, Van Hasselt
en Oudendijk 46).
Men placht elkaar hier hardnekkiger te bestrijden dan de politieke tegenstanders en toch gold Kampen als een liberale stad
bij uitnemendheid.
Niet altijd vonden de ideeen van Van Hasselt instemming. De
laatste jaren van zijn leven werden vaak vergald door verschil
van inzicht inzake het beheer van het Kampereiland tussen hem
en de Burgemeester van Kampen.
Ook het reddingwezen had zijn interesse. Hij bepleitte dat alle
zeeschepen voorzien behoorden te zijn van apparaten om olie
op de golven te spuiten; met een reddingsapparaat, een Engelse
vinding (een soort gummipak, waarin men door buisjes zelf
lucht kon blazen en waardoor men dus drijvende kon blijven)
deed hij persoonlijk proeven bij Hoek van Holland!
Bij zijn begrafenis op het kerkhof te II sselmuiden luidden de
kerkklokken van deze buurgemeente de Burgemeester van Kamperveen, Zalk en Veecaten uit. Een grafmonument siert nog
steeds het graf van deze Van Hasselt, die zo'n bijzondere plaats
innam in het leven in en om Kampen.
De jongste broer van Jules van Hasselt, Rudolf Christiaan Carel
van Hasselt werd in 1851 te Kampen geboren.
Hij bekwaamde zich vooral in financiele zaken en bereikte, dat
het correspondentschap 1e klasse der Nederlandsche Bank te
Kampen werd gevestigd bij de HR. Van Hasselt.
De jaarverslagen van de Kampense Kamer van Koophandel uit
1880 en volgende jaren maken melding van sterk toenemende
verdiscontering van handelspapier. De omzet van dit kantoor
aan gedisconteerd handelspapier bedroeg in 1880 ruim 1Yz
46)

W. A. Fasel: de ontwikkeling van de tabaksindustrie te Kampen tot
1940 in: VersI. & Med. OverijsselschRegt en Geschiedenis 78e stuk
1963 bI. 131 e.v.
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miljoen gulden, terwijl het gezamenlijk bedrag der als kassiers
geincasseerde wissels, traites, promessen en accepten ruim I miljoen bedroeg 47).
Ook was hij lid van de Gemeenteraad van Kampen, Dijkgraaf
van de Polder Oldebroek 48) en plv. voorzitter van de Kamer van
Koophandel.
Na het overlijden van zijn vader werd hij eigenaar van het huis
en goed Wittensteijn onder Kamperveen. Hij verkocht toen het
huis IJsselkade 60 aan zijn neef Johan Derk van Hasselt, de
zoon van Jules.
Hij overleed op 7 januari 1933, zijn vrouw Jkvr. Adriana Sylvia
Elisabeth van Raders overleefde hem slechts een week. De erven
van R.C.C. verkochten na hun vaders dood het huis Wittensteijn in 1939.
lohan Derk van Hasselt volgde zijn vader Jules op als lid van
de firma Gebr. Van Hasselt, steenfabrikanten, en zijn oom
R.C.C. als Dijkgraaf van de polder Oldebroek.
Hij reed in een grote Oldsmobile met een achteroverslaande kap
en voorzien van het nummerbord E 8, een bezienswaardigheid
voor Kampen 49).
Bij de reorganisatie van 1922 van de 97 Kamers van Koophandel tot 36 nieuwe Kamers van Koophandel was hij lid van de
Commissie van voorbereiding voor de Kamer van Koophandel
en Fabrieken van Noordelijk Overijssel. Hij werd ondervoorzitter van deze Kamer, tevens voorzitter van de afdeling grootbedrijf. Omstreeks 1930 verhuisde hij naar Laren (N.H.).
De rol van de Van Hasselts in Kampen is uitgespeeld. Ongeveer
een eeuw lang, globaal gezegd tussen 1842, toen Johan Derk
van Hasselt lid van de Kamer van Koophandel werd en 1939,
toen de havezathe Wittensteijn werd verkocht hebben de Van
Hasselts hun rol gespeeld in en om Kampen.
Op scheepvaart, landbouw, industrie en bestuur van het Kampen van die dagen drukten zij hun stempel.
Het leek ons goed ter gelegenheid van de Van Hasselt Familiedag 1967 te Kampen aan de herinnering van deze signatuur wat
meer relief te geven.
Zie verslagen K.v.K. Kampen (thans te Zwolle) 1880- ca. 1914.
sept. 1914.
4n) Na zijn verhuizing naar Laren kreeg hij daar het nummer CZ 8.
47)

48)
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