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KLOMPEN VOOR
BORT KOELEWĲ N
Nou breekt mĳ n klomp. 
Bort Koelewĳ n straks 
lid van het Presidium? 
De kans is groot dat 
de burgemeester van 
Kampen toetreedt tot 
het illustere gezelschap. 
Tĳ d voor een dansje. 
De klompen staan klaar 
voor een wandeling naar 
Deventer.
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HALLO HANZE!
Liebe Hanseatinnen 
und Hanseaten,

onder een gemeenschappelĳ k dak. 
Al vele jaren een indrukwekkend 
aantal deelnemers aan de 
JeugdHanze en nu zelfs een 
vertegenwoordiger in de 
Kommission van de JeugdHanze.
Ook zĳ n we zeer actief in 
het bestuurlĳ ke circuit: vanaf 
het begin (2001) permanent 
vertegenwoordigd in het Präsidium 
(DB) en in de Kommission, lid van 
de HanseVerein. Via het bureau  
Hanzesteden Marketing (toch?) 
promoten we onze steden actief als 
aantrekkelĳ ke bestemmingen voor 
Hanseaten uit andere landen.
We kunnen gerust stellen: de 
Hanze leeft  in Nederland en in het 
buitenland wordt onze inbreng op 
waarde geschat. Opvallend is de 
toenemende belangstelling vanuit 
het bedrĳ fsleven voor de Hanze als 
mogelĳ ke schakel in economische 
contacten. Ook hierin speelt 
Nederland een stimulerende rol. 
Dit alles is niet mogelĳ k 
zonder de grote  inzet van 
velen: medewerkers van VVV’s, 

ambtenaren en  bestuurders. 
Natuurlĳ k is er al die jaren intensief 
onderling contact geweest via 
overleggen en vanzelfsprekend  
vooral tĳ dens de Internationale 
Hanzedagen. 
Met HalloHanze, gemaakt door 
een enthousiaste redactie, 
wordt hiervoor een extra 
platform geboden. Vol met leuke 
wetenswaardigheden, interviews 
met deelnemers, profi elen van 
Hanzesteden. 
Het eerste nummer ziet er  
veelbelovend uit.  De redactie 
nodigt ons nadrukkelĳ k uit ook 
bĳ dragen te leveren voor de 
volgende nummers zodat het 
echt een blad wordt voor en door 
deelnemers. Graag beveel ik 
daarom dit nieuwe blad van harte 
bĳ  u aan en wens de redactie, maar 
ook iedereen die bĳ  de Hanze 
betrokken is, veel succes ermee!

Henk Jan Meĳ er
Voorzitter Nederlandse 
Hanzesteden

Zo begint bĳ na iedere 
communicatie tussen deelnemers 
aan de Internationale Hanze 
van de Nieuwe Tĳ d. Of het nu 
een toespraak van de voorzitter 
(Vormann) is of een emailbericht 
van het Hansebüro. 
En zo begin ook ik dus deze 
gastcolumn in het eerste nummer 
van HalloHanze.
Begonnen in 1980 in Zwolle is 
het Hanzeverbond in nog geen 
40 jaar uitgegroeid tot een 
samenwerkingsverband van meer 
dan 190 steden uit 16 landen. Bĳ na 
net zoveel leden als de Verenigde 
Naties. Wie had dat in 1980 kunnen 
denken!
In dat Hanzeverbond heeft 
een groot aantal Nederlandse 
Hanzesteden altĳ d een prominente 
rol gespeeld. Opvallend aanwezig 
op de Hanzemarkt, eerst 
afzonderlĳ k maar de laatste jaren 

De oblast Pskov verwacht 
veel van de Internationale 
Hanzedagen. Het spektakel 
is voor de regio meer dan 
een feest met show en bonte 
markten. De Hanzedagen 
zĳ n voor gouverneur Michail 
Wedernikow een serieus 
publiek en economisch 
project.

Een oblast is in Rusland zoiets 
als een provincie. De baan 
die Wedernikow heeft, valt de 
vergelĳ ken met onze functie 
Commissaris van de Koning. De 
Hanzedagen 2019 vinden plaats 
in de hoofdstad van de oblast 
waaraan Wedernikow leiding 
geeft: Pskov.
“De stad Pskov was in de 
middeleeuwen en later 
een belangrĳ k 
centrum van handel 

geeft: Pskov.
“De stad Pskov was in de 
middeleeuwen en later 
een belangrĳ k 
centrum van handel 

Oblast Pskov hunkert
naar samenwerking

en ambacht. In de Sovjettĳ d kwam 
middelgrote en grote industrie. De 
deelname aan de Hanzebeweging 
maakt ons mogelĳ k om oude 
tradities te bewaren en nieuwe te 
ontwikkelen.”
De rĳ ke traditie ten spĳ t behoort 

de bosrĳ ke oblast Pskov 
tot de armste regio’s 
van Rusland. Graag wil 
Wedernikow de handel 
weer op gang brengen. 
Zĳ n oblast grenst aan 
zowel Estland en Letland 

als aan Wit-Rusland. “Buiten onze 
gastvrĳ heid biedt Pskov aan 
moderne samenwerking, vrĳ e 
concurrentie en een vriendelĳ k 
leefklimaat in een stedelĳ ke 
omgeving.”
 D
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Pskov zal de Deventer koek 
moeten missen. Ook de 
mosterd uit Doesburg. Best 
lastig om uit te pakken in 
Rusland. Vanuit de Europese 
Unie gezien ligt Pskov aan de 
andere kant van de grens en 
dan gelden strenge regels.
“Geen etenswaren nemen 
we mee, geen alcohol”, zegt 

kwartiermaker Rinze Kaatman. “We 
gaan het ons niet onnodig moeilĳ k 
maken. Pskov is ver weg. Invoer 
brengt de nodige risico’s met zich 
mee.”
Rinze Kaatman (1984) komt 
uit Wezep, dorp midden in de 
Hanzedriehoek Elburg – Hattem – 
Zwolle. Voor de derde keer op rĳ  is 
hĳ  betrokken bĳ  de Nederlandse 
inzending naar de Internationale 
Hanzedagen. Na Kampen en 
Rostock valt dit keer de beurt aan 
Pskov. 

“Elburg en Hattem zĳ n mooie oude 
stadjes. Dat wist ik van jongst af 
wel. Maar Hanzesteden? Geen 
idee. Dat besef kwam pas toen 
ik via MarketingOost betrokken 
raakte bĳ  de Hanze.”
Marketingadviseur Kaatman 
heeft twee Hanzeprojecten onder 
zĳ n hoede. Namens dertien 
Nederlandse steden coördineert 
hĳ  de inzending naar Pskov. Op 
de stand wordt hĳ  vergezeld door 
twee in Nederland woonachtige 
Julia’s van Russische komaf. 
Een ander project waaraan 
Kaatman invulling geeft, betreft 
de interregionale samenwerking 
van veertien Hanzesteden aan 

Duitse vrachtwagen helpt
Nederlandse marktgangers
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weerszĳ den van de Nederlands-
Duitse grens. 
“De Hanzemarkt is een bonte 
verzameling van tenten en podia. 
De Nederlandse Hanzesteden 
trekken gezamenlĳ k op – past goed 
in de Hanzegedachte. Daar zĳ n we 
uniek in. Andere steden vragen 
alleen aandacht voor zichzelf. 
Samen een tent huren scheelt 
natuurlĳ k ook in het kostenplaatje.”
Het Nederlandse paviljoen zet 
in op beeld, geluid en folders. 
Voor de liefhebbers bestaat de 

mogelĳ kheid een polaroidfoto te 
nemen tegen het decor van de 
Nederlandse Hanze – of je daar zelf 
geweest bent.
“We kregen de tip dat voor de 
Duitse Hanze vanuit Bielefeld een 
vrachtwagen naar Pskov rĳ dt. Daar 
haken we bĳ  aan. Scheelt een 
boel gedoe. Best wel spannend 
allemaal. Je hoopt dat de 
vrachtauto netjes op tĳ d aankomt. 
Zelf vliegen we op Riga. Dan  wacht 
ons nog een busrit van vĳ f, zes uur.”

Rinze Kaatman: “De Nederlandse Hanzesteden trekken gezamenlĳ k op – past 
goed in de Hanzegedachte.”

Pskov doet haar 
best thuisblĳ vers 
op hun nummer 
te zetten. Van 
donderdag 27 tot 
en met zondag 
30 juni bruist 
de Russische 
Hanzestad van 
de activiteiten. 

Langs de oevers van 
de Velikaja en Pskova 
verrĳ zen historische 
markten. Op de 

openingsdag start een groot 
korenfestival en vindt op het 
Oktoberplein, voor wie maar horen 
wil, een concert plaats.
De geschiedenis van Pskov gaat 
terug tot het jaar 903. De plaats, 
ook wel Pleskau genoemd, is één 
van de dertien steden in Rusland 
die toetraden tot de Hanze. Nog 
steeds zoekt Pskov verbinding. Zo 
zĳ n Nĳ megen, Neuss (Duitsland) en 
Tartu (Estland) partnersteden. Maar 
niet zĳ  alleen. Ook Arles (Frankrĳ k), 
Kuopio (Finland), Bialystok (Polen) 
en de Amerikaanse stad Boston. 
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O ja, ook Gera (Duitsland) hoort in 
het rĳ tje thuis.
Bezoekers van de Internationale 
Hanzedagen in Pskov komen oren 
en ogen te kort. Dagelĳ ks vinden 
tientallen activiteiten plaats. Voor 
de een het fi lmfestival, voor de 
ander een blik in de kunstfotografi e 
of een bezoek aan de markt 
van ambachtelĳ ke producten. 
Serieus zĳ n de vergaderingen 
– want ONTMOETEN staat op 

de Hanzedagen in hoofdletters 
geschreven. Aan de Laan van de 
Vriendschap zullen leden van de 
Jeugdhanze bomen planten. Het 
drukke programma wordt zondag 
tegen het decor van het vermaarde 
Kremlin afgesloten met een 
uitvoering 
van de 
opera Het 
Meisje van 
Pskov.

Historie Pskov gaat terug tot jaar 903
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Geef de steden toch meer 
armslag. Zou goed zĳ n 
voor mens en milieu. Veel 
problemen zĳ n te groot en te 
complex voor de natiestaat.
Burgemeester Bort Koelewĳ n 
is enthousiast over zĳ n stad 
Kampen. Geniet van de 
authenticiteit – de wonderlĳ ke 
mix van roemrĳ k verleden, 

Bort Koelewĳ n klaar voor rol in Presidium

Bouw aan netwerk
van sterke steden
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toekomst. Steden zĳ n voor 
Koelewĳ n goede springplanken 
voor intense samenwerking en 
succes. Kĳ k maar naar de Hanze.
“Onderdeel van de Hanzedagen in 
Pskov is het economisch congres. 
Thema: hoe met Rusland handel 
te drĳ ven. Vanuit Nederland 
bereiken we die stad natuurlĳ k niet 

zo gemakkelĳ k. Hoewel, het kon 
vroeger, dus nu ook. Het mooie 
van de Hanze is dat de autonomie 
van de steden tot uitdrukking 
komt. Toen Rusland de Krim 
binnenviel, hebben we binnen de 
Hanze gezegd: niet de steden zĳ n 
daarvoor verantwoordelĳ k. Ken je 
het boek “Als burgemeesters de 
wereld zouden regeren?”. Voor 
burgemeesters moet je lezen: 
steden.”

BENJAMIN BARBER
Bort Koelewĳ n (Bunschoten, 1954) 
kan zich in grote lĳ nen goed 
vinden in het boek van de 2017 

overleden auteur Benjamin 
Barber, oud-adviseur van 

president Bill Clinton. De 
Amerikaan bepleit een 
internationaal platform 
van burgemeesters om 
ervaringen en inzichten 
uit te wisselen. Lĳ kt dat 
niet verdraaid veel op 
de Hanze? 
“Als de steden meer 
ruimte hadden, 
waren we al lang een 
stuk verder met de 
energietransitie. Denk 

ook aan het opruimen 
van plastic, de bestrĳ ding 

van armoede, terrorisme. Nu 
ben je beperkt door wat de 
huishouding van rĳ k en provincie 
mogelĳ k maakt. Geef steden de 
ruimte.”
Kampen was in de dertiende 
eeuw een machtige 
Hanzestad. Volledig 
ommuurd met maar liefst 
elf poorten. Na Maastricht 
kreeg de stad aan de 
monding van de Ĳ ssel de 
tweede rivierbrug van ons 
land. Handig om tol te 
heffen. 
“In de zestiende eeuw 
werd bĳ  het stadhuis een 

toren gebouwd. Een trots 
element. Een eigenstandig 

volkje, de Kampenaren. Ze 
zochten de grenzen op van 

het eigenbelang. Moest je 
Vlaanderen en Holland 
links laten liggen? 
De stad at van twee 
walletjes. Kampen 
werd uit de Hanze 
gestoten en later weer 
welkom geheten.”

MOTORBLOK
Koelewĳ n noemt als 
Hanzementaliteit: 

samenwerken – groeien – elkaar 
wat gunnen. Lacht: “De tĳ d van 
oorlog met Zwolle is voorbĳ . De 
stad werkt nu erg goed met ons 
samen.” Zwolle en Kampen vormen 
het motorblok voor lokale en 
regionale samenwerking tussen 
22 gemeenten. De regio behoort 
economisch gezien tot de vĳ f 
best presterende gebieden in 
Nederland.
In de notitie Kampen Merkbaar 
Beter (2013) komt een trotse, 
bedrĳ vige burgerĳ  naar voren. 
Tachtig zangkoren kent de stad, 
honderd vrĳ willigers bĳ  het 
stedelĳ k museum.
Als de voortekenen niet bedriegen 
is een periode van nieuwe groei 
op komst. Als voor 80 miljoen euro 
de sluizen in de Afsluitdĳ k tot 25 
meter worden verbreed, bĳ  een 
diepgang van elf meter, dan komt 
zoals in oude tĳ den zeevaart op 
gang. Over twee jaar beginnen de 
werkzaamheden.

VRIENDSCHAP
In 2017 vonden de Internationale 
Hanzedagen in Kampen plaats. Wat 
een feest!
“De Hanzedagen waren meer dan 
fantastisch. Je ziet de effecten nog 
steeds. Een feest voor inwoners 
en bedrĳ fsleven. Optredens op 
25 podia. De dagen hebben 
veel energie gekost en heel 
veel vriendschap opgeleverd. Ik 
sprak iemand vĳ f jaar in Kampen 
woonde. Hĳ  zei: “Ik kom uit Urk 
maar ben nu een Kampenaar”. 
Bort Koelewĳ n is in Pskov in de race 
voor een plek in het Presidium. De 
Nederlandse Hanzesteden steunen 
zĳ n kandidatuur. Bort is al jaren een 
bekend gezicht in de internationale 
Hanzegemeenschap.
“Op de Hanzedagen in Kampen 
heb ik met veel mensen kennis 
kunnen maken. Als organisator 
draai je vooraf drie jaar mee in de 

Herbstkommission plus een jaar 
om je ervaringen te vertellen. Ik 
hoop dat mĳ n naamsbekendheid 
en de hartelĳ kheid van de 
Nederlandse Hanzesteden 
bĳ dragen aan mĳ n verkiezing. 
Voorheen hebben Zwolle en 
Deventer in het Presidium stuivertje 
gewisseld. Zwolle blies in 1980 de 
Hanze nieuw leven in.”

ARRANGEMENTEN
Koelewĳ n wil stimuleren dat eigen 
inwoners andere Hanzesteden 
bezoeken. Hoe? Door speciale 
arrangementen te maken en 
misschien voordeelpasjes uit te 
geven.
“De Internationale Hanzedagen 
staan als een huis. Aanvankelĳ k 
waren ze vooral historisch. 
De culturele en toeristische 
kant zĳ n sterk gegroeid. Een 
mooie opdracht zie ik voor de 
Jeugdhanze. Hoe kĳ ken de 
jongeren naar de ontwikkeling van 
de Hanzestad in de toekomst? Hoe 
moeten de arrangementen voor 
jongeren eruit zien? Vraag dat aan 
de jongeren zelf.”
Kampen stimuleert de Jeugdhanze 
graag. Via internet en op 
vakantie verbreden jongeren 
hun blikveld. Klopt. Maar 
wildvreemden ontmoeten en daar 
gemeenschappelĳ k opdrachten 
mee uitvoeren is heel wat anders, 
benadrukt Koelewĳ n.
“Niets gaat boven het persoonlĳ ke 
contact van mensen. De andere 
talen straks, het inleven in elkaar. 
Maak verschillen bespreekbaar. 
Zie elkaar niet als vĳ and maar als 
vriend. Zorg dat je elkaar kunt 
bereiken. Elkaar goed kunnen 
vinden, schept altĳ d kansen.” 

      
 

overleden auteur Benjamin 
Barber, oud-adviseur van 

president Bill Clinton. De 
Amerikaan bepleit een 
internationaal platform 
van burgemeesters om 
ervaringen en inzichten 
uit te wisselen. Lĳ kt dat 
niet verdraaid veel op 
de Hanze? 
“Als de steden meer 

ook aan het opruimen 

zochten de grenzen op van 
het eigenbelang. Moest je 

Bort Koelewĳ n: “Niets gaat boven het 
persoonlĳ ke contact van mensen.”

Trotse toren bĳ  het 
stadhuis.

De klompen van Koelewĳ n. Gekregen 
met de opdracht om naar Deventer te 
wandelen. 
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Hanze van los verbond
naar meer structuur

Burge-
meester 
Jan Lindenau 
van Lübeck, 
Vormann 
van de Hanze.

Vergaderen ter voorbereiding op de 
Hanzedagen in Pskov. 

Zwolle, stad van de 
Peperbus, speelt een 
belangrĳ ke rol in de 
wedergeboorte van de 

Hanze.

Het was net als bĳ  de oprichting 
van de Nieuwe Hanze wederom 
Zwolle dat in 2000 het initiatief 
nam om toch tot een formele 
structuur te komen. Na lange 
deliberatiën en consideratiën 
(hier keerden de oude tĳ den 
wel weerom!) werd een Satzung 
vastgesteld: de grondwet van de 
Hanze.

De Hanze kent nu de volgende 
organen:
1. Delegiertenversammlung (DV)
Dit college bestaat uit de 
vertegenwoordigers (Delegierten) 
van de Hanzesteden.  
Iedere stad heeft een stem. 
Besloten wordt met meerderheid 
van stemmen.
In Paragraaf 5 van de Satzung 
worden de taken/bevoegdheden 
van de Delegiertenversammlung 
opgesomd.
De belangrĳ kste zĳ n:
- toelating van nieuwe 

Hanzesteden
- grondwetswĳ zigingen 

en opheffi ng van het 
Hanzeverbond

- verkiezing leden Präsidium op 
voorstel van de Kommission

- toewĳ zing van Internationale 
Hanzedagen aan steden 

- toekenning erelidmaatschap op 
voorstel van de Kommission

De Delegiertenversammlung 
komt bĳ een tĳ dens de 
Internationale Hanzedagen 
en staat onder leiding van 
de Vormann der Hanse 
(burgemeester van Lübeck)

2. Kommission (Kom)
De Kom bestaat in de kern 
uit vertegenwoordigers 
van de Hanzesteden per 
land: voor alle landen: 
geldt 1 vertegenwoordiger 
voor alle Hanzesteden 
gezamenlĳ k. Duitsland heeft 
5 vertegenwoordigers omdat 

het heel veel 
Hanzesteden 
herbergt. 
De vertegenwoor-
digers per land 
worden door de 
Hanzesteden 
van dat land zelf 
aangewezen en 
wel voor een 
periode van 3 jaar. 
In 2016 is een nieuwe periode 
begonnen (2016 – 2019). De 
Nederlandse Hanzesteden worden 
vertegenwoordigd door de 
burgemeester van Zwolle.  
De zittingen van de Kom 
worden geleid door de 
Vormann der Hanse. De Kom  
fungeert als een schakel tussen 
Delegiertenversammlung en 
Präsidum. Zĳ  wordt geacht redelĳ k 
te weten welke gevoelens onder 
de Hanzesteden leven en fungeert 
in dat opzicht als klankbord voor 
het Pr inzake ideeën over nieuw 
beleid. Zo kan gekeken worden 
of er draagvlak is.  Over concrete 
voorstellen doet zĳ  aanbevelingen 
aan de DV. Zelf mag de Kom de 
leden van het HanseGilde (HG) 
benoemen. Besloten wordt met 
eenvoudige meerderheid van 
stemmen. Bĳ  staking der stemmen 
beslist de voorzitter. De Kom komt 
meestal twee keer per jaar bĳ een: 
in het najaar (oktober/november) 
waarin wordt teruggeblikt op 
de Hanzedagen van dat jaar en 
waarin de stad die de komende 
Hanzedagen organiseert het 
programma presenteert. Daar 
vindt ook de vergadering plaats. 
De Kom kan commentaar leveren 
en wensen/verlangens van de 

Hanzesteden ten aanzien 
daarvan inbrengen.  De 
tweede vergadering is 
tĳ dens de Hanzedagen 
zelf. Hoofdpunt is dan de 
voorbereiding van de DV. 

3. Präsidium (Pr)
Dit orgaan bestaat uit de 
burgemeester van Lübeck 
voorzitter (Vormann) 
van de Hanze en vier 
leden uit verschillende 
Hanzesteden uit ten 
minste drie verschillende 
landen. Deze leden 
worden op persoonlĳ ke 
titel gekozen door de 

DV. Zĳ  vertegenwoordigen dus 
geen stad of land maar dienen 
het algemeen Hanzebelang te 
behartigen. De Kommission 
doet een voorstel maar de 
Delegiertenversammlung kan te 
allen tĳ de en zelfs nog staande de 
vergadering (tegen)kandidaten 
inbrengen. De leden van het 
Präsidium worden gekozen voor 
een periode van drie jaar (2016 
– 2019). De burgemeesters van 
Zwolle en Deventer waren vanaf 
2001 tot 2018 afwisselend 

lid van het Pr. Dit jaar zĳ n er weer 
verkiezingen en de burgemeester 
van Kampen heeft zich kandidaat 
gesteld.
De belangrĳ kste taak van het Pr is 
de voorbereiding van de DV- en 
Komvergaderingen. Daarnaast 
fungeert het als een soort dagelĳ ks 
bestuur dat zo nodig reageert 
op ontwikkelingen tussen twee 
Hanzedagen en indien gewenst 
voorstellen maakt. 

4. Hansebüro  (HB)
Dit bureau treedt op als 
secretariaat van de Hanze. Verzorgt 
de agendering en verslaglegging 
van de vergaderingen van de 
organen, stuurt informatie over 
de Hanze naar de deelnemers en 
verzorgt de website. Het zetelt in 
Lübeck en wordt bemand door 
ambtenaren van die stad. Hoofd is 
nu Tino Wunderlich. 
Vorig jaar heeft de DV besloten 
om een Geschäftsführer (soort 
algemeen-directeur) aan te stellen 
die verantwoordelĳ k is voor de 
dagelĳ kse gang van zaken en de 
Hanze extern vertegenwoordigt 
bĳ  overheden (EU en Raad van 
Europa) en instellingen. Het is 

de eerste betaalde 

functionaris, wiens salaris door de 
Hanzesteden moet worden betaald 
en wel naar rato van inwoneraantal. 

5 HanseVerein
Deze vereniging is opgericht 
vanwege de eis van Europese 
instellingen dat alleen een 
rechtspersoon als ontvanger van 
Europese subsidies kan dienen. 
Het Hanzeverbond zelf is dat 
niet.  Steden die aan projecten 
deelnemen kunnen hiervan 
lid worden. Het bestuur wordt 
gevormd door de leden van het 
Präsidium. 

5. JeugdHanze
Die heeft een eigen structuur met 
ook een Kommission waar nu voor 
het eerst ook een Nederlandse 
JeugdHanzer lid van is. Meer 
informatie over de 
moderne Hanze is 
te vinden op www.
hanse.org. Daar ook 
veel verwĳ zingen 
naar afzonderlĳ ke 
Hanzesteden en 
projecten.

Het nieuwe Hanzeverbond kende de eerste twintig jaar niet of 
nauwelĳ ks een formele structuur. De burgemeester van Lübeck 
was net als in oude tĳ den voorzitter (Vormann) van de Hanse. 
Verder was er niet veel geregeld.
Reeds na enkele jaren vond tĳ dens de Internationale 
Hanzedagen wel weer een Hansetag plaats, waarop 
vertegenwoordigers van alle aanwezige Hanzesteden bĳ een 
kwamen (Delegiertenversammlung). Echte beslissingen vielen 
er niet. Ook werd er in november een bĳ eenkomst gehouden 
ter voorbereiding van de Hanzedagen in het daaropvolgende 
jaar. Hieraan namen steden deel die de Hanzedagen al eens 
georganiseerd hadden en toekomstige organisatoren. Kortom: 
vrĳ blĳ vendheid was troef. Niemand kon gedwongen worden 
aan iets mee te doen, laat staan daarvoor te betalen. De 
belangstelling voor bestuurlĳ ke zaken was zeer divers. Veel 
steden waren alleen geïnteresseerd in de Hanzemarkt om zich 
daar met hun producten en groepen te presenteren.
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Bolsward stad vol van geschiedenis en verhalen

“Van jongs af ben ik 
geïnteresseerd in geschiedenis 
en verhalen, zoals de meesten 
van ons. Rond 2010 kwam de 
vraag van de gemeente om de 
Hanze nieuw leven in te blazen. 
Er was een slapende stichting, 
opgezet vanuit Bolsward en 
Stavoren. 
Vergaderen, plannen maken, 
vergaderen. Zo was het begin. In 

2013 hebben we de internationale 
Hanzedagen in Kampen als stip op 
de kaart gezet. Kampen in 2017, 
daar wilden we scoren.”

INTIEM GESPREK
Holthuis ging op onderzoek. 
Bezocht de Hanzedagen in 
Viljandi (Estland, 2015) en Bergen 
(Noorwegen, 2016). Raakte steeds 
enthousiaster. Zag wat je goed wel 

en misschien beter niet kon doen.
“Tĳ dens iedere Hanzedag heb ik wel 
met iemand een heel intiem gesprek 
gehad. Daar denk ik nog wel eens 
aan terug. Soms zat je dan allebei te 
janken.”
Op het schip in Kampen stelde 
iemand de vraag: wat is je favoriete 
muziek en waarom? Tjonge, wat een 
verhalen kwamen los.
“De meesten van ons hebben een vrĳ  
druk leven. Tĳ dens de Hanzedagen 
krĳ g je gekke combinaties – met 
mensen die je anders niet zo 
gemakkelĳ k zou ontmoeten. Je bent 
dan echt met elkaar bezig, niemand 
pakt zĳ n telefoon.”
De Hanzedagen in Kampen noemt 
Holthuis fantastisch. Wel hard 
werken. Maar één groot succes. 
“Eén nadeel: wĳ  hebben het als 
ondernemers allemaal zelf moeten 
doen. Kregen de gemeente niet 
mee. Dan kun je niet uitpakken, heeft 
alles weinig zin. Je bent te klein, hebt 
geen buffer. Dat is in Deventer en 
Zwolle wel anders. “
Is de schaalvergroting tot de 
gemeente Zuidwest Friesland de 
oorzaak van de geringe bestuurlĳ ke 
interesse? “Niet nodig. Bĳ  onze 
twee Hanzesteden is heel de regio 
te betrekken. Zie de Hanze als een 
groot gratis platform voor vooral de 

Sjirger Holthuis: 
zet een groot bord langs de weg

Uitbater Sjirger 
Holthuis: 
“Je moet zo 
vechten. Zonder 
de gemeente 
aan je zĳ de 
heeft alles 
weinig zin.” 

Waarom langs de snelweg geen bord: Hanzestad Bolsward? Kom op 
nou. Kan de gemeente niet wat toeschietelĳ ker zĳ n - of ligt de ANWB 
dwars? Kennen de inwoners wel de rĳ ke geschiedenis van hun op 
drie terpen gebouwde stad?
Uitbater Sjirger Holthuis (1960) is besmet met het Hanzevirus. Al weer 
vĳ ftien jaar runt hĳ  De Wĳ nberg. Op een bord voor het hotel wordt 
de Hanzelunch aangeprezen. Samen met een collega in die andere 
Friese Hanzestad Stavoren biedt De Wĳ nberg een Hanzearrangement 
aan. 

De verrassende Franciscusbasiliek. 

Duitse markt. De Duitsers 
zĳ n gek op Hanzesteden.”

BUSSEN GEREED
In het enthousiasme om de 
Hanzedagen in Kampen 
tot aan de Waddenzee 
tot een succes te maken 
had de Stichting Friese 
Hanzesteden bussen 
geregeld om bestuurders 
en ondernemers kennis 

te laten maken met het feest aan de 
Ĳ ssel. Wat een teleurstelling! 
“We kregen slechts twee 
aanmeldingen. Nou ja, als het zelfs 
niet lukt om de mensen naar Kampen 
te krĳ gen, dan kun je maar beter 
stoppen.”
Een diepe zucht. “Je moet zo vechten.”
De teleurstelling te boven smeedde 
Sjirger samen met kompaan Bert 

Kaspers het plan om in Bolsward 
een Hanzefestival te houden. 
Begonnen werd twee jaar geleden 
met 19,75 euro in kas. Uitnodigingen 
naar folkloristische groepen, de scholen 
langs, vergunningen regelen. De Ridders 
van Friesland zegden vlot toe. “We zĳ n 
klein in het centrum begonnen. Een 
groot succes. Het tweede jaar een 
verdubbeling van de deelnemers. 
Dit jaar opnieuw een keer zo 
groot. We werken nu met een 
begroting van 20.000 tot 30.000 
euro. Dit jaar combineren we 
begin september het Hanzefestival 
met de Open Monumentendag. 
Hoeveel uren bĳ  mĳ  in de 
Hanze gaan zitten? Ik heb in mĳ n werk 
nog nooit uren geteld. Waarom zou ik dat 
voor de Hanze dan wel doen.”

Alleen in Bolsward: preekstoel met 
schaats in houtsnĳ werk.
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De bezoekers van de 
Hanzemarkt in Pskov hebben 
als voertaal vooral Russisch. 
Geen probleem voor Julia 
Ĳ sselstein uit Doesburg. Als 
kind sjouwde ze bĳ  Moermansk 
over metershoge sneeuw en 
zag vanaf Russische bodem 
het Noorderlicht. Met de bul 
Economie van de universiteit 
te Kaliningrad in haar bagage 

vertrok ze eind jaren negentig naar 
Nederland. 
“Op en top Nederlander ben ik. In 
Rusland was ik nog zo jong”, zegt Julia 
Ĳ sselstein – Salmanova (1975). 

DIALECT
In haar jonge jaren legde Julia 
heel wat kilometers af. Vader was 
militair. De standplaats wĳ zigde van 
Hongarĳ e naar het koude noorden 
bĳ  Moermansk tot Kaliningrad – de 
oude Hanzestad Koningsbergen. 
Onderweg naar familie in Siberië 
kwam Julia ter wereld in Kramatorsk, 
stad in het oosten van de Oekraïne. 
“Of ze in heel Rusland ongeveer 
dezelfde taal spreken? Van 
Vladivostok tot Moskou  spreekt 
iedereen hetzelfde. Dat vond ik zo 

grappig toen ik in de Achterhoek 
kwam. Sprak ik goed Nederlands, 
verstond opeens niets meer. 
In Rusland zĳ n de dialecten 
verdwenen.”
De Doesburgse herinnert zich 
Kaliningrad als een vrĳ  grauwe 
Sovjetstad. Zwaar getroffen in 
de oorlog, wĳ k na wĳ k sobere 
fl atgebouwen. 
“Lang bestond weinig aandacht voor 
de Duitse gebouwen. Tegenwoordig 
krĳ gen restauratie en groen meer 
aandacht. Sommige delen van de 
stad doen Europees aan. Op een 
eiland staat de prachtige kathedraal 
met het graf van de beroemde 
fi losoof Immanuel Kant.”
Na haar studie in Kaliningrad vond 
Salmanova werk bĳ  een Russisch-
Nederlands transportbedrĳ f. Zo 
maakte ze kennis met haar huidige 
partner André Ĳ sselstĳ n, directeur 
van een andere vervoerder. 
Na het verkrĳ gen van haar 
verblĳ fsvergunning in Nederland 
besloot het tweetal te trouwen op 2 
februari 2002. Een prachtige datum 
toch: 02-02-2002? 

HET LOO
“Een half jaar voor onze geplande 
trouwdag pikten Willem Alexander 
en Maxima plotseling onze datum. 
Ik dacht nog: misschien kunnen 
we helemaal niet trouwen, wordt 
02-02-2002 een nationale feestdag. 
Maar alles kwam goed. Die tweede 
februari maakten we bĳ  18 graden 
trouwfoto’s langs de Ĳ ssel."
De keuze voor 02-02-2002 kreeg 
een bĳ zonder staartje. Bĳ  alle 
Nederlanders die op de koninklĳ ke 
huwelĳ ksdag trouwden viel de 
uitnodiging in de bus op naar paleis 
Het Loo te komen. 

“Willem en 
Maxima hebben 
het pikken 
van onze 
trouwdag weer 
goedgemaakt. 
We kregen met 
vierhonderd 
bruidsparen 
bĳ  kaarslicht 
een diner in 
het paleis. In 
de tuinen, in de 
gangen, overal zag je bruidjes. 
Kon je mooi vergelĳ ken of jouw 
jurk de mooiste was.”
Nadat ze tien jaar geleden haar 
moeder naar Nederland kon 
halen, namen de bezoeken aan 
Rusland af. In 2017 wakkerden 
door een reünie van haar 
universiteit de contacten echter 
weer fl ink aan.
“We hebben sindsdien 
een actieve appgroep met 
35 deelnemers. Je ziet de 
verschillende meningen, leest hoe 
mensen leven. Sommige mensen 
zĳ n pro-westers, vormen de stille 
oppositie. Zo’n 80 procent wil 
zich nergens mee bemoeien. 
Ze snappen best wel wat er mis 
is maar gaan zich daar niet aan 
branden. Goed te begrĳ pen.”
Ook de uit het oog verloren 
vriendin Alina Burova kwam 
weer tevoorschĳ n. Feest! In 
Griekenland, Polen en Spanje – 
tĳ dens de vakanties –zochten de 
twee elkaar weer op. Aan de reis 
in juni naar Pskov knoopt Julia 
een paar dagen Riga vast. Juist, 
voor opnieuw een ontmoeting 
met hartsvriendin Alina.   

Wie van stevig 
wandelen houdt 
kiest voor het 
Hanzestedenpad, 
120 mooie kilometers 
tussen Doesburg en 
Kampen. Nederland 
is bezaaid met Lange 
Afstands-Wandelpaden 
en streekpaden. Een 
groeiende groep 

sportievelingen maakt 
daarvan gebruik. De wind in 
je haren, soms een bui op je 
kop. Kĳ k voor de details op 
wandelnet.nl. En raadpleeg 
voor vertrek buienradar. Wie 
veel wandelt merkt dat het 
weer meestal voortreffelĳ k 
is. 
Wandelen over het 
Hanzestedenpad betekent 

genieten van het Ĳ sseldal. 
Waar vind je een mooiere 
rivier? Het water, de 
schepen, de vergezichten. 
De vogels boven je hoofd, 
de bĳ zondere planten aan je 
voeten. Plus onderweg ook 
eens talrĳ ke landgoederen 
en zes bĳ zondere 
Hanzesteden. 

“Sprak ik goed Nederlands, in de 
Achterhoek verstond opeens niets 
meer. Grappig. In Rusland zĳ n de 
dialecten verdwenen.” Julia in het oude 

stadhuis van Doesburg.
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Heel handig in Pskov: Julia spreekt Russisch

VRAAGBAAK 
JULIA
Julia Ĳ sselstĳ n 
werkt binnen de 
cluster Financieel 
Beleid en Beheer 
van de gemeente 
Doesburg. 
Voor de 
samenwerkende 
Nederlandse 
Hanzesteden 
vertaalde ze de 
brochure die in 
Pskov verspreid 
wordt. Samen 
met (de eveneens 
van Russische 
origine) Julia 
van Breukelen 
uit Harderwĳ k 
vormt ze bĳ  de 
Nederlandse 
vertegen-
woordiging in 
Pskov de Russisch-
talige vraagbaak. 

Willem en Maxima pikken trouwdatum

Links 
Rechts 
Links Hoe is van een landschap beter te genieten dan te voet? 
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Deventer in zicht. 

Ooievaars op bezoek.

Niet brommen. 



Jeugdhanze 
kiest voor zelfstandig initiatief Rĳ nland zoekt contact met Nederlanders

Rachid Hamdaoui wil vaart 
maken. De woordvoerder van 
de Internationale Jeugdhanze 
kwam in maart naar Zwolle 
om nader kennis te maken 
met de gangmakers van de 
Nederlandse Jeugdhanze. 
Zelfbewust klinkt: “Wĳ  zĳ n 
de Hanze van de toekomst. 
Beslist meer dan slechts een 
funclub. Belangrĳ kste doel? 
Betrokken jonge mensen.”

Rachid komt uit Neuss, 
Hanzestad aan de Rĳ n, 
niet ver van Düsseldorf. 
Negentien jaar geleden 
kwam hĳ  ter wereld als zoon 
van een (in Frankrĳ k geboren) 
Marokkaanse vader en Duitse 
moeder. 
“Eerlĳ k gezegd: twee jaar 
geleden wist ik niet dat 
Neuss een Hanzestad is. Ik 
ben spontaan meegegaan 
naar de Hanzedagen in 
Rostock. Stelde me naïef 
beschikbaar voor een plaats 
in de Commissie van de 
Internationale Jeugdhanze. 
Ik werd meteen nog 
woordvoerder ook.”

Voor Rachid zĳ n de 
Internationale Hanzedagen 
een schitterend platform. 
Maar hĳ  wil meer. 
Onafhankelĳ k van de 
Hanzedagen kan de jeugd 
toch zelf ook initiatieven 
ontplooien? Bĳ voorbeeld 
aan beide kanten van de 
Nederlands-Duitse grens. Aan 
de Rĳ nlandse kant is in Neuss, 
Kalkar, Wesel en Emmerich 
zeker belangstelling.

Straatplaquette in Hanzestad Neuss. 
Oudejaarsboodschap van kardinaal 
Frings in de koude winter van 1946. 
Wie geen geld heeft en dreigt om te 
komen van de kou mag kolen stelen. 
Zo ontstond het werkwoord Fringsen. 

14 15

Rachid denkt aan fi etstochten 
naar Duitse en Nederlandse 
Hanzesteden. Aan de ontwikkeling 
van een hanze-app om te gamen. 
Laten we dit jaar nog beginnen.
“De Nederlandse Jeugdhanze is 
goed georganiseerd. Daar willen 
we van leren. Scholen spelen 
blĳ kbaar een belangrĳ ke rol in de 
continuïteit. In de Hanze probeer 
je de banden tussen de steden 
aan te halen – los van de betrokken 
landen. We gaan met ons allen 
naar Pskov. Je moet de stad zien, 
niet de Russische politiek.”

D
oo

r T
he

o 
Le

on
é:

Jonge Hanzegangers voor 
het stadhuis in Zwolle. In 
witte trui rechts Rachid 
Hamdaoui.
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Wakker worden! Zie wat 
Hanze aan positieve energie 
losmaakt. Alle reden voor 
zelfvertrouwen en werklust. 
Aanpakken!
Ingenieur Harry Webers 
(1958) is eigenlĳ k niet 
zo van omkĳ ken en 
geschiedenis. Meer een 
milieuman, bezorgd om de 

mensheid en zĳ n omgeving. Plus 
een bruggenbouwer. Want in 
samenwerking kom je een stuk 
verder dan in je eentje.
“Verrast werd ik in 2006 door de 
oproep van premier Balkenende 
tot herstel van de VOC-mentaliteit. 
Bĳ  de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie denk je aan avontuur 
en rĳ kdom. Maar ook aan 
kolonisatie, slavernĳ  en uitbuiting. 
De glorie van de Hanze is als 
voorbeeld veel aantrekkelĳ ker. 

Onbalans ten gunste Randstad

Kĳ k meer naar oosten, 
somber niet over Britten
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betekent in mĳ n ogen winnen om 
er zelf beter aan te worden. “
Ambitie
Na zĳ n terugtreding in 2013 
als algemeen-directeur van 
Witteveen+Bos, een van 
Nederlands grootste en meest 
succesvolle ingenieursbureaus, 
maakte Webers de Hanze tot 
vehikel van zĳ n vooruitgangs-
denken. De Deventenaar uit 
Limburg ging gesprekken aan 
met ruim vĳ fhonderd mensen 
op spilfuncties en schreef 
vervolgens zĳ n tien pagina’s 
tellende Ambitiedocument. Titel: 
De Nieuwe Hanze, Smart Cities 
Smart Factories. Resultaten uit het 
verleden zĳ n een garantie voor de 
toekomst. Tevens werd hĳ  oprichter 
en voorzitter van de Stichting 
Hanzefonds.

Voor Webers 
is duidelĳ k 
dat de oude 
Hanzewaarden 
een prima basis 
bieden om de 
huidige situatie 
in Europa om te 
buigen naar een 
toekomstbestendig 
economisch 
systeem in het 
noordwesten van 
Europa. Kĳ k meer 
naar het oosten, 
somber niet over 
de opstandige 
Britten. Het Rĳ nlandse model van 
samenwerking en noaberschap 
is socialer en duurzamer dan de 
Angelsaksische vechteconomie. 
Door de banden aan te halen 
met het oosten, kan Nederland 
zĳ n handelsstroom met Duitsland 
volgens Webers verdubbelen 
of zelfs verdrievoudigen. De 
oosterburen zĳ n een topland 
op het gebied van technologie, 
leveren indrukwekkende prestaties 
op het gebied van de duurzame 
energie en hebben een spilfunctie 
in het nieuwe megaprobleem van 
de grondstoffen.
Voorloper Europese Unie
“Je kunt de Hanze beschouwen als 
een voorloper van de Europese 
Unie. Ruim 200 steden werkten 
samen. Dat is wel een slag groter 
dan de zes steden van de VOC. 
De Hanze bestaat nog steeds, en 
is bĳ voorbeeld van toenemend 
belang voor de vrĳ etĳ dseconomie.”

De interesse in elkaar, het lef, het 
ondernemerschap. Ze brachten de 
Ĳ sselstreek een vitale economie 
en een vitale samenleving vol 
vernieuwing. De woorden van de 
denkers Geert Groote, Desiderius 
Erasmus en Thomas à Kempis 
hebben eeuwigheidswaarde. 
Vergeet ook topschilder Gerard 
ter Borch niet, te zien in de 
grote musea van de wereld. Sta 
ook even stil bĳ  de Deventer 
zorginstelling Solis en de Stichting 
Ĳ ssellandschap, waarvan de 
gezamenlĳ ke wortels teruggaan tot 
1267.
“Via Hanze en hessenwegen 
waaierde de Moderne Devotie uit 
tot in Zwitserland. Aan de unieke 
stedensamenwerking van de Hanze 
kunnen we een puntje zuigen. 
De macht lag destĳ ds vooral bĳ  
de steden. Te vergelĳ ken met het 

oude Griekenland met stadsstaten 
als Athene en Sparta. Met het 
stedenmodel van samenwerking 
kun je nog steeds veel doen.”
Plusdenken
Voor Webers is de Hanze niet om 
je af te zetten maar een middel 
om wakker te schudden. Hĳ  praat 
over plusdenken dat verder gaat 
dan de vier jaar van een gekozen 
bestuurder. Leg de horizon maar 
bĳ  vier keer vier. Kĳ k verder 
vooruit en handel daar ook naar. 
Want de waarschuwingen van de 
Club van Rome in 1972 - over de 
wereldbevolking en schaarste - zĳ n 
meer van toepassing dan ooit. Tel 
daarbĳ  de trek van studiehoofden 
naar de (Rand)stad, het vertrek van 
belangrĳ ke bedrĳ ven en directies 
en de rapen in de regio zĳ n gaar.
“Tussen het oosten en westen van 
ons land bestaat al enige tĳ d een 

Harry Webers: “Via Hanze en hessenwegen waaierde de Moderne Devotie uit tot in 
Zwitserland.”

zekere onbalans. Dat 
is zorgelĳ k.” Behalve 
Hanzegids is Webers 
ook voorzitter van de 
Sociaal-Economische 
Raad Overĳ ssel. “De 
grote investeringen 
vinden grotendeels 
plaats in de Randstad. 
Alsof daar alle geld 
wordt verdiend. Niets 
is minder waar. Ruim 
70 procent van de 
bevolking woont 
buiten de 4 grote 
steden en verdient 62,5 
procent van ons Bruto 
Binnenlands Product.”
Het is natuurlĳ k prima 
dat het kabinet 950 
miljoen euro extra 
beschikbaar gesteld 
heeft voor Regiodeals. 
Maar bizar dat 480 
miljoen van het geld 
al verdeeld was voor 
de regio’s zelf ook 

maar met de ogen hadden 
kunnen knipperen. Weer kwam 
het meeste geld terecht in de 
Randstad - met ook voor het eerst 
Brainport Eindhoven als nieuwe 
economische topregio , goed voor 
130 miljoen.
Toen een groot deel van de 
Randstad nog Noordzee was  
en de VOC nog niet bestond, 
bracht de stedensamenwerking 
in het Hanzeverbond landen 
rondom de Noordzee en de 
Oostzee veel handel, welvaart en 
welzĳ n. En Nederland kon daarop 
meeliften.  Zie heel Nederland als 
een economische topregio met 
Oost-Nederland als belangrĳ ke 
internationale schakel naar het 
Europese achterland.  

Bruggenbouwer Webers: “Het Rĳ nlandse model van samenwerking en 
noaberschap is socialer en duurzamer dan de Angelsaksische vechteconomie.”
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Sem van de 
Zweerde, Sint Jansklooster (18)Hello there! Hier een gezellige jongen uit Sint Jansklooster. Ik houd veel van foto’s en video’s maken. Dit wordt mĳ n derde keer dat ik mee ga. 

Martine 
Soepenberg, 
Zwolle/Ommen (19)Voetballen doe ik graag. In de weekenden thuis speel ik piano.

Pskov wordt voor mĳ  de vierde keer. Dit keer ga ik namens Zwolle. 

Jorĳ n Jager, Zwolle/
Balkbrug (17)
Kom uit Balkbrug maar studeer 
in Zwolle. Ik doe de opleiding 
Junior Accountmanager.  De 
Hanzedagen in Kampen 
hebben veel indruk op mĳ  
gemaakt. Dit jaar mag ik 
mee namens de Zwolle. Mĳ n 
hobby’s: het kĳ ken van fi lms, 
gamen en plezier maken met 
vrienden. Voor meer diepte: ik 
heb een duiklicentie. 

Tessa 
Nieuwman, 

Ĳ sselmuiden 

(17)
Woon in 
Ĳ sselmuiden, 
gemeente 
Kampen. Ik lees 

of game graag in 

mĳ n vrĳ e tĳ d. Voor 

de vierde keer 

mee al weer. 

Bo Lemstra, 
Kampen (16)
Liefst reis ik de 
hele wereld 
over. Andere 
hobby’s: 
schrĳ ven - van 
verhalen tot 
gedichten – 
sporten en 
fotograferen.

Marlĳ n 
Spaak, Sint 
Jansklooster 
(15)
Super veel zin 
in de Hanze, 
mĳ n eerste 
keer. In het 
weekend en in 
de vakanties 
werk ik bĳ  de 
groenteboer. 
Ook ga ik in het 
weekend graag 
uit (vooral 
naar de keet).  
Genieten doe ik 
van skeeleren, 
wandelen en 
kletsen.

Jasmĳ n 
Schenk, 
Oldebroek 
(18)
Geweldig 
met hanzestad 
Elburg mee 
naar Rusland. 
Mĳ n grootste 
hobby is 
volleybal.

Lisa Terlou, Nunspeet (15) 
Vanuit Nunspeet naar het onbekende Rusland. Mĳ n hobby’s hockey en piano spelen komen straks wel weer.

Maud Witter, 

Elburg (17) 

Kan niet wachten, 

straks naar Rusland. 

Hobby’s: tekenen 

en schilderen. 

Sophia 
Jeronimus, 
Zeewolde (15)
Hoi. Ik ben 
van zeilen en 
sporten, lekker 
bezig zĳ n. Wat 
een belevenis, 
mĳ n eerste 
Internationale 
Hanzedagen.

Jaron Rook, 

Genemuiden 

(18)
Reizen en acteren 

vind ik het 
allerleukst wat 

er is! Daarnaast 

afspreken met 

vrienden, feesten 

en Wie is de Mol? 

kĳ ken. ;) In totaal 

ben ik 3x mee 

geweest en 2019 

wordt mĳ n vierde 

jaar. Dit voor 
hanzestad Hasselt 

(2x) en Hattem (2x).
Lindsay Agricola, Hasselt (16)Paardrĳ den en creatief bezig zĳ n mĳ n  hobby’s. Ik heb bĳ  de 
manege een eigen paard. Super leuk om met haar te springen. 
Later zou ik graag bĳ  het forensisch onderzoek team willen 
werken.

Lisa Polinder, Doornspĳ k (17)
Paardrĳ den is mĳ n grootste hobby. Wat een 
avontuur: met Elburg mee naar Rusland. 

Lyanne van Henten, Epe (21)
Elke dag reis ik op en neer naar mĳ n favoriete 
Hanzestad Zwolle. Ik volg op Windesheim de 
opleiding Commerciële Economie. Ben een 
echt mensenmens, trek er graag op uit met 
vrienden. Naast mĳ n bĳ baan bĳ  een restaurantje 
onderneem ik een beetje; ik koop en verkoop 
kwaliteitstoebehoren voor de paardensport. 
Mĳ n doelstellingen voor de Internationale 
Hanzedagen zĳ n het begrĳ pen van de 
organisatie achter dit evenement, mĳ  verdiepen 
in de inspanningen op marketinggebied, veel 
leren over de Hanze en bovenal natuurlĳ k veel 
genieten.

Tess Müller, Harderwĳ k (16)
Nieuwe ervaringen opdoen, hartstikke leuk. 
Liefst over de hele wereld. Ben razend benieuwd 
naar Pskov.

Mellius Mooiweer, Harderwĳ k (16)
Erg veel zin in Pskov. Sinds afgelopen jaar ben ik 
lid van de YouthHansa Commissie. Zeilen is een 
belangrĳ ke hobby van me. 

Femke Bergsma, Ommen (15)
Rusland! Ik kĳ k uit naar de ontmoetingen met 
onbekende mensen. Mĳ n hobby's: piano spelen, 
puzzelen, Disney en lezen. 

Muriel Braakman, Den Ham (15)
Mĳ n hobby's voetbal en turnen moeten maar 
even wachten. Eerst voor een indrukwekkende 
en onvergetelĳ ke ervaring naar de Hansedagen 
in Rusland.

Kim van Henten, Epe (17)

Volg de opleiding International Business 

aan het Windesheim te Zwolle. In mĳ n vrĳ e 

tĳ d ga ik het liefst op een terrasje zitten en 

lekker bĳ kletsen met een paar vrienden. 

Verder bingewatch ik graag series op 

Netfl ix en werk ik bĳ  een restaurant en 

een ĳ ssalon. In Pskov wil ik kennis opdoen 

over de Hanze, in contact komen met 

buitenlandse jongeren, andere talen en 

culturen. En genieten natuurlĳ k!

Vĳ f scholen hofl everancier
Een groep van negentien jongeren uit Nederland neemt 
deel aan de Jeugdhanze 2019 in Pskov. Hofl everanciers 
zĳ n vĳ f scholen in de Hanzesteden Elburg, Harderwĳ k, 
Kampen, Ommen en Zwartsluis. Om precies te zĳ n: het 

Nuborgh College Lambert Franckens, het Christelĳ k 
College Nassau-Veluwe en de Landstedescholen 
Ichthus College, Vechtdal College en Agnieten College. 
Voor begeleiding zorgen de docenten Jeanette Kooistra, 
Marieke Westerhout, Andries Kolk, Marcel Geerdink en 
                                                                                Natasja Leoné.  
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Geen Hanzestad is 
gelĳ k. Rĳ ssen is de minst 
gelĳ ke van allemaal. 
Geen oude pakhuizen 
en indrukwekkende 
verdedigingswerken. 
Wel blinkt Rĳ ssen uit in 
ondernemerschap. Typisch 
Hanze. Rĳ ssen-Holten is zelfs 
de meest mkb-vriendelĳ ke 
gemeente van Nederland. 
“De Rĳ ssenaar is vreselĳ k 

trots op zĳ n gemeente. Dus ook 
op zĳ n geschiedenis”, verzekert 
burgemeester Arco Hofl and 
(1958). “Onze stad heeft een 
eigen identiteit. De mensen 

Luiken ondernemend Rĳ ssen
staan naar buiten ver open
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zĳ n hardwerkend, houden van 
no nonsens, zien naar elkaar om. 
Misschien wat afwachtend. Maar 
de luiken staan naar buiten open. 
Nieuwsgierig? Als in andere steden 
50 mensen naar een brand komen 
kĳ ken, hebben wĳ  er 150.”
Grote bouwers
Veel van het oude is in Rĳ ssen 
afgebroken. Kan geen verbazing 
wekken. Nergens elders in 
Nederland zĳ n zoveel grote 
bouwbedrĳ ven gevestigd. 
Namen? Volker Wessels, Vastgoed 
International, Nĳ huis, Tĳ huis, Ter 
Steege. Stuk voor stuk nationale 
toppers.
“Vanuit het ondernemerschap is 
verklaarbaar dat veel verdwenen 
is. De schuldigen? Het past mĳ  
niet als bestuurder om kritiek te 
hebben op mĳ n voorgangers. Als 
je zoals met de Hanze een stukje 
geschiedenis kunt bloot leggen, is 
iedereen trots. Vrĳ wel iedereen in 
Rĳ ssen weet dat we een Hanzestad 
waren.”
Een bezoek aan Deventer was 
enkele jaren geleden aanleiding 
om uit te zoeken of Rĳ ssen een 
Hanzestad is of niet. De geruchten 
zongen al langer rond. Kunnen 
oude documenten de vermoedens 

bevestigen? De huidige commissaris 
van de koning Andries Heidema – 
destĳ ds burgemeester van Deventer 
– maakte de delegatie uit Rĳ ssen 
enthousiast. Hofl and: “De geschiedenis 
heeft zich herhaald. Rĳ ssen was een 
bĳ stad van Deventer en die heeft 
ons nu opnieuw geholpen. Tĳ dens 
de Hanzedagen in Rostock werden 
we met algemene stemmen weer 
opgenomen in de kring van erkende 
Hanzesteden.”
De burgemeester was vorig jaar met 
een delegatie van vier personen in 
Rostock en raakte onder de indruk. 
Wat een prachtig internationaal 
platform. Kĳ k hoe mensen uit 
verschillende culturen met elkaar bezig 
zĳ n. Toeristisch ziet Hofl and zeker 

kansen. Ook voor de jongeren en de 
kunstenaars – die ieder hun eigen 
Hanzeprogramma hebben. Inmiddels 
zĳ n bĳ  de invalswegen van Rĳ ssen-
Holten borden geplaatst met het 
opschrift: Hanzestad.
“We zĳ n nu lid van de Hanze-
vereniging. De gemeenteraad heeft 
aangegeven: maak daar dan ook 
gebruik van. We zĳ n natuurlĳ k niet 
de grootste onder de Hanzesteden. 
Daar moeten we rekening mee 
houden. In Rusland laten we ons dit 
jaar bescheiden zien. De volgende 
Hanzedagen zĳ n in Brilon, dichtbĳ  
in het Sauerland. Ik verwacht dat 
dan ook onze scholen meedoen. 
We denken na hoe Rĳ ssen-Holten 
zich toeristisch kan presenteren. 
De prachtige landschappen van de 
Sallandse Heuvelrug, de bossen en 
heidevelden, zĳ n onze iconen. Rĳ ssen 
heeft een sterke centrumfunctie met 
een goed winkelaanbod.”

OOK NEE ZEGGEN IS BEVRĲ DEND
Het midden- en kleinbedrĳ f is blĳ  met het gemeentebestuur in Rĳ ssen- 
Holten. En andersom. De branches zĳ n verenigd in vĳ f kringen die goede 
gesprekpartners zĳ n met de bestuurders. 
“Niet dat we altĳ d ja zeggen”, haast Hofl and zich te zeggen. “Ook een helder 
nee kan bevrĳ dend werken. Als je de bedrĳ ven buiten onze gemeente 
vraagt met wie ze het liefst zaken doen, staat Rĳ ssen-Holten in Nederland 
op de vĳ fde plaats. Van bode tot burgemeester denken we na hoe we onze 
gemeente verder kunnen ontwikkelen.”

BĲ DRAGE VAN 
VĲ F GULDEN
De zoektocht naar 
het Hanzeverleden 
van Rĳ ssen bracht de 
ambtelĳ ke speurneus Jan 
Smalbrugge van Deventer 
en Zwolle via Lübeck naar 
Keulen. In het stadsarchief 
van de domstad aan 
de Rĳ n bevindt zich 
een document uit 1554 
waarop alle Nederlandse 
principaalsteden en hun 
bĳ steden uit de Hanzetĳ d. 
De principaalsteden 
namen deel aan de best 

dure Hanzevergaderingen 
in Lübeck. Hoe het 
verblĳ f van de delegaties 
te bekostigen? Liefst 
door de buursteden 
mee te laten betalen. 
In ruil daarvoor konden 
hun belangen tĳ dens 
de onderhandelingen 
worden ingebracht. Het 
Keulse document telt bĳ  
het machtige Deventer 
maar liefst elf bĳ steden 
– die dus allemaal de 
portemonnee trokken. Tot 
de kring rond Deventer 
behoorden Oldenzaal, 
Hasselt, Delden, Goor, 

Diepenheim, Almelo, 
Ommen, Ootmarsum, 
Enschede en ook 
Rĳ ssen. Zwolle wordt 
beschreven als een stad 
met zes bĳ steden, het 
eigengereide Kampen 
had destĳ ds geen 
bĳ steden. 
Hoe diep Rĳ ssen de 
handen in haar zakken 
stak voor de Hanze? De 
Zwolse stadsrekening 
bewĳ st dat Rĳ ssen in 1549 
vĳ f gulden neertelde als 
bĳ drage in de kosten 
van het bezoek aan de 
Hanzedagen. 

Oorkonde stad Rĳ ssen van 12 april 

1355, uit het stadsarchief in Lübeck.

Tusveldplein met centraal de 
Schildkerk. De geschiedenis van de 
hallenkerk gaat terug tot de twaalfde 
eeuw.

Arco Hofl and: “Tĳ dens de Hanzedagen 
in Rostock is Rĳ ssen met algemene 
stemmen weer opgenomen in de kring 
van erkende Hanzesteden.”
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Burgemeester Harm-Jan 
van Schaik is sinds 2013 
burgemeester van Harderwĳ k. 
Al vanaf het eerste jaar van 
zĳ n burgemeesterschap is hĳ  
actief betrokken bĳ  de Hanze. 
De Internationale Hanzedagen 
heeft hĳ  dan ook geen jaar 

overgeslagen. Wĳ , als twee van 
de Jeugdhanze-ambassadeurs 
van Harderwĳ k, hebben met 
de burgemeester gesproken 
over hoe het nou eigenlĳ k is om 
burgemeester te zĳ n van onze 
Hanzestad. Ook hebben we het 
gehad over de toekomstplannen 
van de landelĳ ke Jeugdhanze. Wat 
zĳ n voor nu en later belangrĳ ke 
thema’s om samen over na te 
denken?

Heeft u, voordat u burgemeester 
werd, al te maken gehad met 
Hanze? Op welke manier? Wat 
heeft u gedaan?
Toentertĳ d heb ik in Duitsland 
wel eens een Hanzestad bezocht. 
Dus ik wist van het bestaan ervan, 

maar ik was er nooit zo mee 
bezig. Als je echter solliciteert 
naar burgemeesterschap, word je 
geacht je in de geschiedenis van 
de stad te verdiepen, wat ik dan 
ook heb gedaan.

Wat vindt u ervan dat Harderwĳ k 
een Hanzestad is?
Ik zie dit als een aanwinst voor de 
stad. Er zĳ n overal sporen van ons 
Hanzeverleden te vinden, in zowel 
decor, duiding en dynamiek. Op 
dit moment is de gemeente dan 
ook druk bezig om de stad zo 
in te richten, dat dit overal naar 
voren komt. Ons Hanzeverleden 
is ook iets om trots op te zĳ n als 
stad - deze bond is immers een 
voorloper van de EU!

Wat vindt u kenmerkend op 
het gebied van Hanze voor 
Harderwĳ k?
Door de Hanze is Harderwĳ k in 
regionale context een openbare 
stad, met veel contacten en 
een stevige handelsgeest en 

samenwerkingsgerichtheid. Maar 
dit is niet alleen op regionaal 
niveau te vinden. Er zĳ n ook veel 
contacten tussen de stad en 
onder andere Zweden, Frankrĳ k, 
Duitsland en natuurlĳ k ook 
Rusland. Voor de jeugd biedt 
de Hanze ook veel kansen, door 
middel van de Jeugdhanze en de 
internationale hanzedagen. Zonder 
de Hanze was dit waarschĳ nlĳ k niet 
(zo sterk) het geval geweest.
Er is één gebeurtenis waar ik in het 
bĳ zonder trots op ben, namelĳ k 
de Vrede van Harderwĳ k. Op 8 
mei 1446 kwam er een einde aan 
een vierjarig gewapend confl ict 
tussen aan de ene kant de Noord-
Duitse en aan de andere kant een 
aantal Nederlandse Hanzesteden. 
Harderwĳ k nam niet deel aan 
het confl ict, maar fungeerde als 
neutrale stad en uiteindelĳ k heeft 
het beslissende vredescongres 
dan ook hier in Harderwĳ k 
plaatsgevonden. 

Zou u dingen anders doen 
op gebied van uw werk als 
Harderwĳ k geen Hanzestad zou 
zĳ n?
Door het Hanze verleden, 
functioneer ik naast burgemeester 
ook als ambassadeur van de stad. 
Dit was waarschĳ nlĳ k veel minder 
sterk het geval geweest zonder 
de Hanze. Harderwĳ k draagt dus 
een internationaal beeld uit van 
haar Hanzeverleden en waar de 
stad voor staat. Dit beeld is ook 
terug te zien in de andere steden 
op de Veluwe, waar een gevoel 
voor trots op de eigen stad niet 
vanzelfsprekend is. Harderwĳ k 
heeft dit, met dank aan het 
Hanzeverleden, veel sterker en 
er wordt ook geprobeerd dit 
over te brengen op de volgende 
generatie. Daarnaast zĳ n er 
dingen die je niet kan doen als 
Hanzestad. Deze voelen echter niet 
als beperking, maar als verrĳ king: 
als gemeentebestuurder van een 
Hanzestad moet je goed omgaan 
met binnenstad (denk aan de 
talrĳ ke monumentale gebouwen). 
De verhalen van toen over vrede, 
saamhorigheid, tolerantie en 
respect moeten verteld blĳ ven 
worden en deze vier waarden zĳ n 
dan ook dingen die ik met dank 
aan de Hanze nog steeds probeer 
uit te dragen als burgemeester.
Als laatste is het toerisme 
in Harderwĳ k relatief hoog 
vergeleken andere steden op de 
Veluwe. Dit komt ook door de 
Hanze en hier wordt dan ook veel 
aandacht aan besteed binnen de 
gemeente. Een belangrĳ ke vraag 
die de gemeente zich rondom 
toerisme stelt is: hoe zetten we 
het merk Hanze binnen onze stad 
neer? In 2022 zal het toeristische 
icoon van het Nederlandse Bureau 
van Toerisme en Congressen 
(NBTC) de Hanze zĳ n. Er wordt hier 
dan dus landelĳ k veel aandacht 

aan besteed en dit vormt weer 
een kans voor Harderwĳ k om zich 
beter te profi leren als Hanzestad. 
Op deze manier kan Harderwĳ k 
zich meer op de kaart zetten, 
terwĳ l Harderwĳ k zonder de Hanze 
waarschĳ nlĳ k veel minder bekend 
zou zĳ n geweest.

Hoe probeert u ervoor te zorgen 
dat Harderwĳ k een mooie 
Hanzestad blĳ ft?
Dit doen we door het gesprek 
aan te gaan over wat we als 
Harderwĳ kers waardevol vinden 
aan onze stad. Hierbĳ  kan men 
denken aan de stadsmuur en hoe 
deze gerenoveerd zou moeten 
worden, archeologische vondsten 
(het Hanzepaardje). Ook de 
internationale georiënteerdheid 
die vroeger al heel sterk was, 
moet bewaard blĳ ven. Zo heeft 
hierdoor de Zweedse Linnaeus 
aan de universiteit van Harderwĳ k 
gestudeerd, iets waar we als stad 
nog steeds erg trots op zĳ n.

Hoe zou u Harderwĳ k op het 
gebied van Hanze er over 10 jaar 
uitzien als het aan u lag?
Op dit moment bevindt Harderwĳ k 
zich in een periode van besef dat 
we goud in handen hebben: zo 
biedt onze unieke binnenstad 
met culinaire achtergrond vanuit 
het Hanzeverleden vandaag de 
dag veel mogelĳ kheden voor 
ondernemers. Ook de gastvrĳ heid 
bloeit steeds meer op en oude 
gebouwen worden onder handen 
genomen. Op dit moment stel ik 
mĳ  voor dat men over tien jaar 
nog meer de stad en haar unieke 
decor kan beleven, bĳ voorbeeld 
door middel van QR-codes die zich 
door de hele stad bevinden en die 
ervoor zorgen dat het lĳ kt alsof je 
even in die oude tĳ d loopt. Ook zal 
het gevoel van trots op onze stad 
groeien in de komende generaties 

door de toenemende bekendheid 
en daarmee het toenemende 
toerisme groeien. 

De Jeugdhanze is bezig met het 
opstellen van doelen waaraan 
we kunnen werken als stad 
en Hanze. Er is grote kans dat 
duurzaamheid een doel van 
Jeugdhanze zal gaan worden. 
Wat zou u daarvan vinden?
Dit idee past goed bĳ  ons land 
en onze stad, het focust namelĳ k 
ook op de generatie die eraan 
komt en hoe we dan met Europa 
en het milieu omgaan.  Er valt 
nog veel verbetering te behalen 
in Harderwĳ k, met name op 
het gebied van duurzaamheid. 
Onze afgeschreven bussen 
bĳ voorbeeld gaan naar Afrika, 
om vervolgens daar het continent 
te verzieken. We moeten dus de 
stad klaarmaken voor de volgende 
generatie en dit verbinden aan 
klimaatadaptatie. Het gaat hierbĳ  
om bewustwording, het nemen 
van verantwoordelĳ kheid en om 
het nemen van het voortouw als 
het gaat om het afschuiven van 
de door ons geproduceerde 
milieuvervuiling. Maar bovenal 
gaat het om de concretisering 
van deze nogal abstracte thema’s: 
het gaat namelĳ k verder dan het 
recyclen van de plastic bekers op 
de zaterdagmarkt. Duurzaamheid 
is veel breder dan dat! 
Het is ook belangrĳ k om je bĳ  
dit onderwerp in de context van 
heel Europa af te vragen hoe je 
duurzaamheid betaalbaar kan 
maken en hoe je landen die op 
dit gebied achterlopen bewust 
kan maken van de noodzaak 
van verandering. Ook kan er 
misschien gekeken worden naar 
een duurzame samenleving. Hierin 
staat aandacht voor de medemens 
centraal, iets wat tegenwoordig 
met social media lĳ kt te vervagen.

Duurzaamheid past goed
bĳ  nieuwe generatie Hanze
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Burgemeester Harm-Jan van 
Schaik (rechts) aan de tand 
gevoeld door (centraal) Mellius 
Mooiweer en Tess Müller. Links 
Irina Faber, adviseur recreatie 
en toerisme van de gemeente 
Harderwĳ k.     

Foto Fei Breedveld.



Samen allemaal anders


