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Dit boekje is een eerbetoon aan een bijzondere Urker vrouw, Hendrikje 
Hakvoort-Bakker, beter bekend als Hente van Trui. Het werd in 1979 gepu-
bliceerd door Gerrit van Sijtje. We besloten het boekje 100 jaar na Hente’s 
overlijden opnieuw uit te geven. De tekst is gedigitaliseerd door studenten 
van het Berechja College. Auteur is Klaas de Vries, achterkleinzoon van 
Hente van Trui. De afbeelding op de voorpagina is een schilderij van J. Schu-
macher dat in opdracht van de familie in 1939 is gemaakt. 

Auteur    Klaas de Vries
Coördinatie & ontwerp  Lucia de Vries

Urk, 2019

Ter nagedachtenis van de weduwe Klaas Hakvoort
“Hente van Trui’’

Het was op 10 october van dit jaar 
50 jaar geleden dat Hente Hakvoort-Bakker overleed.

Als herinnering willen wij dit boekje uitgeven, zodat ook bij het nageslacht 

haar geschiedenis bewaard blijft.

Urk, december 1979
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“Hente was een onder-
neemster zonder winstoog-
merk. Ze wist haar persoonlij-
ke verdriet een plek te geven 
door haar deur en hart wijd 
open te zetten.”

Hente’s moeder Trui verkocht haar logement en trok bij haar dochter 
in. Elke visser die de Urker haven aandeed werd hartelijk ontvangen.  Bij 
slecht weer stond Hente op de haven om nat goed in te zamelen, en dit 
thuis te drogen. In haar winkeltje stond altijd een pot koffie en een pan 
warme pap op het vuur. Al snel werd ze ‘Moeder van de Zuiderzeevissers’-
genoemd.

Voormalig visserman P. Zwaan zette voor zijn dood nog eens op papier 
waarom Hente een bijzondere vrouw was. “Ze heeft zich willen geven. En 
daarin was vrouw Hakvoort groot”, schreef hij. 

Op Urk werd Hente’s vrijgevigheid niet altijd op prijs gesteld: de dominee 
verbood haar met de ‘papen’ om te gaan. Hente trok zich hier weinig van 
aan met als gevolg dat de predikant haar na haar dood in eerste instantie 
niet vanuit de kerk wilde begraven. 

Om die reden aarzelden de Volendammers vissers om de begrafenis bij 
te wonen. Wel droegen ze na haar dood een mis op, en baden de rozen-
krans. 

Hente was een onderneemster zonder winstoogmerk. Ze wist haar per-
soonlijke verdriet een plek te geven door haar deur en hart wijd open te 
zetten. 

Voorwoord
Vrouwen spelen nauwelijks een rol in de geschiedenis. Dat geldt ook voor 
de Urker vrouwen. In het standaardwerk ‘Urk, Geschiedenis van een Eiland’, 
van André Geurts, worden slechts negen Urker vrouwen vluchtig genoemd. 

Je zou bijna denken dat vrouwen er niet toe doen. Ze zaten niet in de ker-
keraad, werden niet verkozen tot gemeenteraadslid, en werden zelden als 
officiële werknemers beschouwd. Wie geschiedenis baseert op traditionele 
bronnen komt vrouwen nauwelijks tegen, behalve bij geboorte, trouwen en 
dood. Daardoor leven de Urker vrouwen met name in de herinnering voort. 

En toch waren het de vrouwen die de gemeenschap (letterlijk) droegen. 
Velen waren vissersvrouw, die er alleen voorstonden als man en zonen van 
huis waren. Jonge meisjes hielden hele gezinnen in leven door ‘an de walle’ 
bij rijke families of in tehuizen aan de slag te gaan. 

Urker mannen hebben de invloed en inbreng van hun moeders, vrouwen 
en dochters zelden onderschat. Tromp de Vries sprak namens hen toen hij 
in 1982 in ‘Vrouwen van Urk’ concludeerde dat op Urk sprake is van een 
taakverdeling ‘die de Urker vrouw zozeer zelfstandig en bewust maakte, dat 
bezoekers van het eiland wel eens van een matriarchaat spraken’. 

Voormoeder Hente

Een van onze inspirerende  ‘voormoeders’ was Hente van Trui. Vanwege en-
kele bijzondere gebeurtenissen in haar leven en de inzet van haar nazaten 
verdween zij niet in de schaduw van het verleden. 

Net als de meeste andere Urker vrouwen in de vorige eeuwen kent Hente 
veel verdriet en armoede. Zij en haar man Klaas Hakvoort voelden zich 
gedwongen naar Den Helder te verhuizen, op zoek naar een beter leven.  
Klaas verdronk echter acht jaar later samen met haar zoon Jelle. Hente 
keerde met zeven jonge kinderen terug naar Urk en begon daar een winkel-
tje.  
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Kinderen van Klaas en Hente

Jelle Hakvoort    1868-1887
Truitje Hakvoort   1870-1874
Marretje Hakvoort   1873-1955
Truitje Hakvoort   1876-1955
Jannetje Hakvoort   1879-1957
Dirkje Hakvoort    1881-1949
Geert Hakvoort    1883-1957
Albert Hakvoort   1885-1958
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Voorgeslacht
De vader van Hente was Geert Bakker. Hij werd op 9 september 1810 
geboren. Napoleon regeerde over Holland en ook de ouders van Geert 
merkten dat. Zijn vader Hesschel Bakker wordt met tien andere Urkers 
gedwongen om als ‘marinier’ dienst te nemen op de vloot. 

De moeder van Geert, Dirkje Meun, blijft alleen met haar kinderen ach-
ter. Na de oorlog keert Hesschel Bakker behouden terug; hij is dan eige-
naar van een van de grootste schuiten van de Urker vloot. Met zijn twee 
zonen Geert en Kobus bevist hij de zee. 

Diezelfde zee zal ook zijn leven nemen. Op 11 juni 1833 slaat hij bij een 
hevige storm bij Wierum overboord en verdrinkt, voor de ogen van zijn 
twee zoons, in de woedende golven. Ook een andere opvarende, Jan 
Jansn Post, komt bij deze ramp ook om het leven.  Dirkje Meun blijft als 
weduwe achter. Zij ontvangt van de overheid  f 325.- om zwaar bescha-
digde ‘skeut’ te herstellen. 

In 1834 komt in Urk tot een kerkscheuring, de Afscheiding. Dirkje Meun 
en haar twee zoons Geert en Kobus behoren tot de eerste leden van de 
afgescheiden gemeente. Kobus Bakker is een van de eerste ouderlingen. 

In 1869 komt ook hij om op zee. Zijn oude moeder leeft dan nog. Geert 
Bakker is 23 jaar oud als hij zijn vader verliest. Hij wordt nu schipper op 
de ‘skeut’. 

Twee jaar later trouwt hij met Trui Hoefnagel (Trui van Flerik). Op 3 mei 
1835 wordt het huwelijk gesloten. Trui was de tweede dochter van Fre-
derik Hoefnagel en Jannetje Snoek. Zij werd geboren op 4 juni 1815 en 
vernoemd naaar haar grootmoeder aan moeders kant. Haar grootvader 
was de chirurgijn Leendert Hoefnagel, afkomstig uit een Harderwijk 
stammend chirurgijnsgeslacht. Haar vader Frederik Hoefnagel bezat een 
winkel en logement aan de haven op Urk. 
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Wanneer in 1859 Frederik Hoefnagel sterft neemt zijn dochter Trui 
het logement over. Trui en Geert woonden daarvoor in een huis 
staande op de Bovenbuurt. Daar werd op 3 April 1848 een dochter-
tje Hendrika geboren. Het meisje werd vernoemd naar een jong ge-
storven zuster van Trui. Op zijn Urkers werd ze “Hente” genoemd. 

Het logement van Trui was bekend bij alle Zuiderzee-vissers uit die 
tijd. Bij slecht weer lag de haven van Urk vol met schepen van rond 
de gehele Zuiderzee. Vooral de Volendammers waren kind aan huis. 
In deze omgeving groeide Hente op. Haar bekendheid vooral bij de 
Volendammers is in deze tijd ontstaan. 

Op 22 februari 1868 trouwt Hente met Klaas Jellesz Hakvoort. Een 
van de getuigen bij dit huwelijk is haar broer Frederik Bakker, beter 
bekend als Flerik van Trui.

Het voorgeslacht van Klaas Jellesz Hakvoort

Klaas Hakvoort, geboren geboren op 28 november 1843, werd ver-
noemd naar zijn bèbe aan vaders kant. Deze was een van de eerste 
Urker beurtvaarders. Met zijn kofschip onderhield hij een beurt-
vaart tussen Amsterdam, Urk en Kuinre. Maar ook voer hij op de 
Oostzee-landen. Dit blijkt uit de rekeningen van de Amsterdamse 
kooplieden, voor wie hij vracht vervoerde. Het kofschip van Klaas 
Hakvoort was een grote zeewaardige tweemaster. In 1811 krijgt hij 
van de dan Franse Overheid een vergunning om zijn beurtvaart op 
de Zuiderzee voort te zetten. 

Van zijn vader Jelle Tijmensz Hakvoort (1742-1825) is nog een geschiede-
nis bekend gebleven, hoe hij met twee ander Urkers, Jelle Loosman (bij-
gen, Teben Jelle) en Hendrik Riekeltsz de Vries, bij Koning Willem I op au-
diëntie was. Zij waren bij de Koning om zijn goedkeuring te vragen voor de 
aanleg van de eerste Urker haven. Zonder dat de Urker vissers er iets van 
merkten liet de Koning zijn vrouw bij zich roepen. Toen deze verscheen zei 
de Koning tot de Urkers: “Zie eens vrienden, dit is mijn vrouw”.  De vissers, 
door de vriendelijke gesprekken met de Koning op hun gemak gesteld, 
keken vriendelijk lachend naar de Koningin.

Deze gaf hun een hand en vroeg naar hun welstand. Bij het afscheid ne-
men zei een der vissers tot de Koningin: “Nou juffrouw, we hebben aan je 
man gevraagd om een haven voor Urk en als je nou eens op een stormach-
tige nacht wakker worren, zeg dan tegen de koning : Man, denk toch eens 
aan die Urker visserluien”. “Dat beloof ik jelui”, zei de koningin. 

Een jaar later begon men met de aanleg van de haven! 

Links: het logement van Hente’s grootouders 
aan de Urker haven. Rechts: Willem l met zijn 
vrouw Wilhelmina van Pruisen (Mimi) en hun 
zoontjes Willem Frederik George Lodewijk 
(links) en Willem Frederik Karel (rechts)
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Jelle Tijmensz Hakvoort is in 1807 ook nog betrokken geweest bij een 
manmoedige reddingsopperatie. Met enkele andere Urkers redde hij de 
opvarenden van een in nood verkerend schip op de gronden bij Ame-
land. Van koning Lodewijk Napoleon ontving hij hiervoor een onderschei-
ding. 

Ook is hij van 1818 tot zijn dood in 1825 vuurtorenwachter van Urk ge-
weest. Bij koninklijk besluit van 25 april 1818 werd hij hiertoe benoemd. 
Van zijn kleinzoon Jelle Klaaszn Hakvoort (1817-1877, bijgenaamd Jelle 
van Kloes), de schoonvader dus van Hente van Trui, zijn weinig gegevens 
bewaard gebleven. Hij was gehuwd met Marretje Kramer. Haar groot-
vader was Pieter Romkes, zoon van de Schout van Urk Cornelis Romkes. 
Pieter was op Urk opzichter van de pilotage. Jelle Hakvoort en Marretje 
Kramer woonden op Wijk 1-31.

“
Het logement van Trui was 
bekend bij alle Zuiderzee-
vissers uit die tijd. Bij slecht 
weer lag de haven van Urk 
vol met schepen van rond de 
gehele Zuiderzee. ”

Hente trouwt op 22 februari 1868 met vis-
serman Klaas Hakvoort. Ze gaan wonen op 
Wijk 3-46. 

Hier wordt in 1869 hun zoon Jelle gebo-
ren. Ook worden op Urk nog geboren: 
Marretje (21 november 1872), Truitje (21 
April 1872) en Jannetje. De laatste dochter 
wordt vernoemd naar haar tante Nanne 
van Trui. Deze was enige tijd vroedvrouw 
in Enkhuizen en had daardoor de bijnaam 
“Nanne van Kus”. 

Huwelijk
09

Boven: Trouwakte van Klaas Hak-
voort en Hendrikje Bakker, Rechts: 
Hente’s kinderen (Jelle, Albert en 
Trui staan er niet bij)
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In 1880 verhuizen Klaas en Hente naar Den Helder. Aan het eind van 
de vorige eeuw vestigde zich daar een grote groep Urkers. Ook vier 
zusters van Hente; Dirkje van Trui, Nanne van Trui, Aole van Trui, Eijtje 
van Trui en haar broers Flerik en Kobus vertrokken naar “Nijediep”.

Klaas en Hente vestigden zich in de Brouwersstraat op nr. 435, een 
huisje dat nog steeds bestaat. Daar werden nog hun volgende kinde-
ren geboren: op 5 Oct. 1881 hun dochter Dirkje, op 30 Juli 1883 Geert 
en 1 December 1885 Albert ( de later bekende Albert van Hente ).

In 1881 is de moeder van Klaas Hakvoort, Marretje Kramer gestorven. 
Zij woonde in het laatst van haar leven in het huis naast het logement 
van Trui. Haar zoon Klaas wordt de nieuwe eigenaar. In 1883 treft Urk 
een zeer zware ramp. Acht schuiten vergaan en 28 vissers vinden hun 
graf in de golven. Klaas Hakvoort wil weer met zijn gezin terug naar 
Urk. Hij schrijft een brief aan de burgemeester van het eiland: 

De Visbuurt is in de 19e eeuw ontstaan, toen Den Helder begon 
uit te breiden langs het kanaal en de grachten die de historische 
binnenstad (ten oosten van het huidige centrum) en de marine-
haven met elkaar verbonden. De Visbuurt ligt ten zuiden van 
Willemsoord en was zodoende goed verbonden met de werfter-
reinen en de visserijhaven.

In de Visbuurt woonden aanvankelijk vooral vissers en haven-
arbeiders, maar gaandeweg ontwikkelde zich ook een midden-
stand. De bevolking kwam uit verschillende delen van Nederland. 
Veel vissers waren zo van oorsprong Urkers. Den Helder had ook 
een aantrekkingskracht op Friezen en Noord-Hollanders, die op 
het platteland steeds minder werk vonden en daarom naar de 
havenstad trokken.

De Visbuurt was een arme volksbuurt. De huisjes waren klein: 
ze bestonden enkel uit de begane grond, met in de aanbouw 
een keukentje en boven een zolder. Er was geen riolering in de 
Visbuurt. De ontlasting werd verzameld in emmers en door de 
gemeente opgehaald. De levensomstandigheden waren naar 
moderne maatstaven slecht.

Bron: Wikipedia

In 1880 verhuisden veel Urkers naar Den Helder, om de armoede te 
ontsnappen. De Urker vissers visten met name op de Haaksgronden, 
een gevaarlijk visgebied - Foto Zuiderzeecollectie
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 ‘’Klaas Hakvoort , van beroep schipper op een visschersvaartuig, wonen-
de in de Brouwerstr. nommer 435 te Den Helder. Zoals u bekend is heeft 
ondergeschrevene een woonhuis staande aan de haven te Urk in eigen-
dom. En over het Eiland zoo een zware slagen gepasseerd gaan en in 
dit jaar in de visschersstand heeft geweest, daar veelen hun dood in de 
golven hebben gevonden. En ondergeschrevene wegens genoemd huis 
wegens verbouwing in verband met vergrooting aan de Westzijde wordt 
toegestaan, om dan wederom met gezin op het Eiland Urk weer te ves-
tigen. Dat het Uedelachtbare moge behagen af te staan tegen betaling 
een stuk grond ter breedte van 4, 5 of 6 voeten, westzijde van genoemd 
huis. Verblijvende op gunstige beschikking.’’

Toch, blijft Klaas met zijn gezin in Den Helder wonen. Met zijn oudste zoon 
Jelle en een knecht uit Nieuwediep vist hij op de Noordzee, met een groot 
slag botter van 29 ton genaamd ,,De Truitje”. Het leven van een visserman 
is gevaarlijk en onzeker. Plotseling opstekende stormen doen de vissers de 
adem van de dood voelen.

13
op 10 october 1887 is Klaas Hakvoort aan het vissen met ‘De Truitje’ ter 
hoogte van Noordwijk. Een zware snel opkomende najaarsstorm maakte 
het vissen bij de Noordzeekust levensgevaarlijk. Een klap wind schept de 
botter bijna volledig vol met water. Jelle krijgt een dodelijke klap van de 
giek. Zijn vader en de Nieuwedieper knecht slaan overboord en verdrin-
ken. 

De botter wordt door de wind voortgejaagd langs de kust tot voor de 
haven van Nieuwediep, met het lichaam van Jelle aan boord. Op de mor-
gen van de elfde October wordt de levenloze Jelle door vissers op de 
botter gevonden. Hij werd 19 jaar. Zijn vader spoelt een week later aan 
op het strand van Noordwijk. Op 17 October om drie uur in de middag 
wordt hij daar gevonden, 46 jaar oud. 

“Toch is de Geluksroute 
wél een uitermate geschikt 
instrument voor mensen 
waar de problemen zich op 
lijken te stapelen.”

Hente van Trui (rechts) met 
dochter Marretje, de moeder van 
de op Urk welbekende Sijtje van 
de Magneet. In het midden haar 
dochter Dirkje, getrouwd met 
Riekelt de Vries.

Urker botters lagen vaak afgemeerd in havens aan de Noordzeekust, zoals ook HD 24, De Truitje, van Klaas Hakvoort 



14
,,Den zeventienden October jongtsleden is alhier een mansper-
soon aangespoeld, van de leeftijd van 45 à 50 jaren. Het lijk is 
met een katoenen hemd en een blauwe gebreide borstrok, een 
rode onderbroek en een blauwe en zwarte tussen- en boven-
broek, twee zwarte boezeroenen, een boven en  een onderbaadje 
hetwelk in deboven broek gestoken is. Zilveren knopen aan de 
broek en gouden aan het hemd,aan iedere arm een leren mouw 
met touwtjes om de arm vastgebonden, een zwarte halsdoek en 
twee ringen in de oren, drie paar kousen, een paar gespikkelde, 
een paar grijze en een paar zwarte en een paar vetleederen laar-
zen, zoo goed als nieuw met spijkers op de zoolen die iets boven 
de knieën komen ‘’.

Een visser uit Noordwijk zorgt ervoor dat het lichaam van klaas naar 
Nieuwediep wordt gebracht. Daar wordt hij op 20 October begra-
ven. Binnen één week moest Hente tweemaal een geliefde ten 
grave dragen. Met zes kinderen bleef ze achter. Op 28 Januari 1888 
wordt nog haar zoontje Klaas Jelle geboren. Het kind wordt niet 
ouder dan drie maanden.

De botter werd op 9 december 1887 publiek verkocht in Hotel de 
Toelast aan de Binnenhaven te Nieuwediep. Hente verhuist terug 
naar Urk, waar ze zeven jaar na haar vertrek als weduwe en moeder 
van zeven kinderen terugkeert. 

15

Hente de Winkelierster
Als Hente terugkomt op haar geboorteeiland is haar vader is al in 1879 
overleden. Haar moeder Trui leeft nog. Deze verkoopt haar logement en 
gaat bij haar dochter inwonen in het huis ernaast. Hier begint Hente een 
winkeltje en maakt voor de vissers oliekleren, om zoals zoveel visserswe-
duwen haar gezin in leven te houden. 

De vissers die vroeger in het logement van Trui kwamen, blijven ook 
Hente trouw. Ze kopen bij haar hun spullen, maar vinden er ook gastvrij 
onderdak. Op 6 juni 1896 sterft de moeder van Hente. Ouwe Trui bereik-
te de leeftijd van 81 jaar. In die tijd wordt de naam van Hente een begrip 
rondom de oude Zuiderzee. Een Volendammer visser zei hierover het 
volgende: 

“Hente van Trui is inderdaad de de moeder van de Zuiderzeevissers ge-
weest en in het bijzonder voor de Volendammers. Dat is niet zo een twee 
drie ontstaan maar langzaam aan gegroeid. Hente verloor op zee haar 
man en zoon. Nu haar man verdronken was moest zij met dat winkeltje 
haar in haar onderhoud en dat is haar volledig gelukt. Urk was niet groot 
en daarom ging zij de schepen af die in de Urker haven kwamen om haar 
klandizie te verruimen. 

Daar komt nog bij dat deze vrouw beschikte over een bovennatuurlijke 
gave van naastenliefde en dat heeft haar zo bemind gemaakt onder al de 
vissers van die tijd. Als de vissers met stormweer Urk binnenliepen was 
Hente aan de haven om te vragen of zij misschien hun natte kleding zou 
kunnen drogen. Als de vissers door averij of of andere redenen geen tijd 
zouden hebben om eten klaar te maken kwam Hente altijd juist op tijd 
met een pan warme pap. Het kwam ook wel voor dat de vissers door de 
storm s’ zondags over moesten  blijven in de Urker haven. De visserman 
hoopt altijd dat het weer wat opknapt en dan is hij met een paar uur 
thuis. Dat kon wel eens de reden zijn dat er geen voldoende eten aan 
boord was. Zo niet, dan  zorgde zij dat het gehaald werd. Dat ging in ver-
band met haar geloofsovertuiging gratis. 

Klaas Hakvoort is een van de tal-
loze omgekomen vissers die in het 
Urker vissersmonument worden 
herdacht



Hente was goed voor de vissers, maar ook als velen voor haar. Werd 
er goed verdiend in de visserij dan waren er altijd wel wat schippers 
waar zij wel wat extra’s van kreeg. Zij hield dat nooit voor zichzelf, 
maar vulde de achterstallige contributie van het potje van de kraam-
verpleging- waar zij penningmeesteresse van was- er mee aan.

We weten immers dat het overal armoe troef was in die tijd. Maar 
goed, de vriendschap is wel het sterkste geweest door de jaren heen 
met Volendammers. Dit kwam volgens mij doordat de Urkers en de 
Volendammers respect hebben voor elkanders geloofsovertuiging. 

Daar komt nog bij: driemaal in de week kwamen er een hoekwant-vis-
sers de nacht over liggen in de urker haven, terwijl hun beug in de zee 
stond. De jongens op de vloot vonden het erg gezellig bij Hente en 
als het even kon vergaten zij voldoende boodschappen aan boord te 
brengen. Dat werd dan s’avonds aangevuld in het winkeltje van Hente 
en meteen zaten zij dan die avond mee te luisteren- onder een geu-
rige bak koffie met koek - naar de sterke verhalen die door de Urker 
en Volendammer vissers werden verteld. Altijd zat haar huisje vol met 
vissers.

Hente van Trui was een vrouw die in haar leven een engel is geweest 
voor haar naaste.  

Toen Hente overleden was rekende de familie op een grote opkomst 
bij haar begravenis van de Volendammers. Maar dat viel erg tegen. 
Dat moest voor deze mensen een grote teleurstelling geweest zijn. Ik 
wil dit beslist niet goed praten maar wel weet ik dat er vele van haar 
grootste vrienden haar waren voorgegaan. Zoals: Kees Zwarthoed 
(Jent), Kees de Boer ( Honekaan), CrelisTuijp ( Olike), Sijmen Mol (van 
Thomas), en Klaas Mol (Kompille). Deze laatste is gebleven op zee bij 
de ramp in 1896, en vele, vele anderen.”

17“Hente was in haar le-
ven een engel voor haar 
naaste.”

Boven: Het huis en winkeltje van Hente (links van het grote huis met bord)
Onder: Hente’s dochter Truitje, bekend als Trui van Hent
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Op 10 october 1919 overleed Hente. Op dezelfde dag was het 32 jaar 
geleden dat haar man en zoon op zee waren gebleven. 

Hoe geliefd ze op Volendam was blijkt wel uit het feit dat daar de dood-
aanzegster rond ging, om haar sterven huis aan huis aan te zeggen. Ook 
werd er een mis voor haar opgedragen. In de Sint Vincentius-kerk klon-
ken toen de volgende woorden: “Neig, o Heer, Uw oor tot onze gebeden 
waardoor wij smekend Uwe Barmhartigheid afroepen, opdat Gij de ziel 
van Uwe dienaresse Hente Hakvoort-Bakker, dien Gij bevolen hebt uit 
deze wereld te treden, in het rijk van vrede en licht een plaats geeft en 
haar stelt onder Uwe heiligen”. 

Op Urk had de begrafenis van Hente wel wat voeten in de aarde. De 
dominee van de gereformeerde kerk had Hente verboden met de ‘pa-

18

Overlijden
pen’ uit Volendam om te gaan. Hier trok ze zich weinig van aan. Toen Hente 
overleed weigerde dezelfde predikant haar in eerste instantie vanuit de 
kerk te begraven. Het gerucht ging dat Hente katholiek was geworden. Om 
deze reden aarzelden de Volendammer vissers om naar de begrafenis te 
komen. Hente werd uiteindelijk toch vanuit de kerk begraven en enkele vis-
sers voeren voor de gelegenheid naar Urk.

Hente’s kleinkinderen kunnen zich nu nog herinneren hoe de Volendammer 
vissers geknield voor haar kist de rozenkrans baden. 

Het graf van Hente, waar ook haar dochter Dirkje ligt begraven

Portret van twee Volendammer vis-
sers door de Duitse schilder Georg 
Hering,
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Ter negedachtenis van de Wed. Kl. Hakvoort (Hente van Trui)

Een moeder voor de vissers

Nog denk ik veel aan de overleden vrouw
Die lang geleden reeds gestorven is 
Het eiland Urk was toen geheel in rouwe
Een ieder voelde: ‘t Is een groot gemis
Zij was bemind bij vrienden en bekenden
Tot ver in ‘t rond om d’ ouwe Zuiderzee
Zij gaf ons raad en trooste met haar woorden
Uit ‘t bijbelboek dat in de hoek lag daar
Zij was zo goed en dacht niet aan zichzelven
Maar stond altijd voor iedere visser klaar
Had je een wond aan handen of aan voeten
Zij hielp je steeds en stootte niemand af
Haar moederplicht was haar een heilig moeten
Die zij vervulde tot aan ‘t stille graf
Haar vrome Gods vrucht sierde heel haar leven
Sprak ze tot ons, een ieder hield zich stil
Omdat ze zich aan iedereen wou geven
‘t Weld’ uit haar hart, verenigd met Gods wil
Zij had een winkeltje daar aan de Westerhaven
Vlak naast de oude afslag stond haar huis
Daar woonde zij met Albert, één der zonen
Haar man was dood, maar lijdzaam droeg ze het kruis
Veel visserlui betraden hare woning
En kochten daar hun waren en hun brood
Als jongen kregen wij dan een beloning
En hielden veel van haar, die goeie “Groot”
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Kwam je verkleumd uit zee de haven binnen
Je eerste gang was steeds naar “Moeke” toe
“Kom hier maar gauw, je kunt je hier wel warmen
De koffie is al klaar”, sprak ze dan welgemoed.
In ‘t koude voorjaar stookte ze de kachel 
Dan heerlijk op. Elk zat er knus omheen: 
De staverlui, maar ook de Lemster vissers. 
Een ieder was er welkom - en tevreen.
Van Wervershoof de Vollenhovenaren
Uit’ t dorpje Warns, dat ligt bij Gaasterland
Ze kwamen dan uit alle streken binnen
En drukten stevig Moeder Hakvoort’s hand.
Zo menig een heeft koffie daar gedronken
Met Urker brok waar ieder dol op was
Maar - meen’ge visser heeft haar ook bedrogen
Betaalde niet en dat kwam niet te pas.
Ik zie nog steeds haar zachte trouwe ogen
Zij was een vrouw door God wel zeer begaafd
Ik neem aan - ‘k heb daarvoor goede gronden-
Dat zij nu juicht daar boven bij Gods troon. 
Geen pijn of leed maar met haar God verbonden
Verlost van zonden en schuld door Zijnen Zoon
Dit was de kracht en sterkte van haar leven
Totdat haar God haar wegnam door de dood. 
Dit was ‘t geheim: zij heeft zich willen geven
En daarin was vrouw Hakvoort groot!

Meppel, P. Zwaan Jr. 
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Bijlagen
Vertaling uit het Frans 

Acte van het verleden van vergunning 
c.q verklaring van Franse handelscheppen. 

In naam van de Keizer van Frankrijk, Koning van Italië, verklaart namens 
deze Minister van Financiën, dat 

Klaas Jelle Hakvoort
Reeder, wonende te Enkhuizen, enige eigenaar van het schip: 
”K.J.Hakvoort nr. 97” behorend tot de haven van Urk, gebouwd te blok-
zijl, certificaat verleend en gewaarmerkt door accountant Van Dam, dat 
dit schip heeft een mast op het dek, dat zijn lengte van boek tot roer is 
36 voet en 7 duim; dat de grootste breedte 10 voet is; dat de hoogte aan-
geeft 5 voet; de inhoud 22 ton is; dat volgens de methode van berekening 
naar de wet van 12 nov. 1791 de diepgang ongeveer 5 voet en 6 streep 
is; Het model is Kofschuit zonder opbouw zonder punt van voren. De ei-
genaar van voornoemde schuit heeft voldaan aan alle voorgeschreven 
formaliteiten, bepaald in de wet van 17 sept, 1719, waardoor verklaard 
wordt dat het als Frans eigendom varende onder Franse vlag, aanspraak 
kan maken op borgstelling en bescherming, gegeven bij de wet, gemaakt 
9 mei 1911 en geregistreerd nr. 105 op het bureau te Enkhuizen, alwaar 
eigenaar woonachtig is. Bevelen en gelasten aan alle bevelhebbers van 
Franse schepen (of Bureaux), alsmede alle publieke autoriteiten deze acte 
te erkennen en daarop alle rechten en privilegien of profijt als de schepen 
van de keizer te verlenen, zulks conform de wet na vertoning van dit docu-
ment door de eigenaar. 

Gemaakt      2 Juli 1811.         De Minister van Financiën. 
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Knipsel uit nieuwsblad Nieuw 
Volendam, 11 augustus 1982



Deze foto werd genomen tijdens het 50-jarig huwelijk van Trui van Hente (dochter van Hente) en Cornelis 
Koffeman. Uit de aanwezigheid van vele Volendammers blijkt dat er nog lang warme banden tussen Hente’s 
nageslacht (het Truisvolk) en Volendam bestonden


