Rikus Poes , de stadsverslaggever van de Harlinger Courant
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harlingen EN DE
TIJD VAN TOEN
De meeste Harlingers, en zeker de oudere abonnees van de Harlinger Courant,
weten nog wel wie Rikus ‘Poes’ Attema
was. De stadsverslaggever van de Harlinger Courant, de man die alles wist en
dagelijks op zijn Kapitan Mobylette door
de stad scheurde op zoek naar Harlinger
nieuws.
Van 1952 tot aan zijn pensionering in
1978 werkte Rikus Attema voor de
Harlinger Courant. Er was toen nog
geen internet. Het nieuws moest op
straat worden verzameld en daarvoor
was ‘Poes’ dagelijks op pad, op de
brommer, kranten in de fietstas, zijn opschrijfboekje op zak.
De brommer was herkenbaar want op het
gele bromfietsbordje
op het voorspatbord
stond trots vermeld
het woord ‘PERS’ en
een poesekop. Nog
steeds siert het embleem met een poes
ook nu nog de straatrubriek ‘Langs stad en
wad’ in de Harlinger
Courant. Wie was deze man, die met
zijn Harlinger humor en verfijnde neus
voor smeuïg Harlinger stadsnieuws
voor de Harlinger Courant, maar ook
voor de provinciale en landelijke pers
werkte?

De oud-Harlinger (nog steeds een ouwe seun) kunstenaar Henk Zielstra heeft zich verdiept in het leven van diverse Harlinger volkstypen en die weer tot leven gebracht middels een serie prachtige bronzen beeldjes. Hij woont nu in Apeldoorn,
waar hij ook zijn atelier heeft, maar komt natuurlijk nog vaal naar Harlingen. In zijn atelier werkt hij aan een straatversie
van het eerder gemaakte beeld van Rikus Poes. Rikus Poes op zijn Kapitan Mobylette, de Harlinger Courant onder de
snelbinders en een opschijfboekje in zijn hand. Een eerbetoon aan de legendarische stadsverslaggever. Zijn brommer stond
veel geparkeerd op de stoep voor de drukkerij op Voorstraat 84. Wij hopen dat het prachtige beeldje van Rikus Poes, straks
in brons gegoten, een historisch plekje kan krijgen op de Kleine Voorstraat. De gemeente Harlingen heeft zijn medewerking
al toegezegd en onderzoekt hoe dit gerealiseerd kan worden.

De heer Attema werd op 19 april 1913
in Harlingen geboren. Zijn voorouders
waren Makkumers en allen zeelui, hetzij vissers of varensgezel. De liefde
voor de zee en alles wat daarmee verband hield, had hij dus niet van vreemden. Zelfs zijn bijnaam ‘poes’ heeft hij
aan zijn voorvaderen te danken. Zijn
overgrootvader werd ook al ‘poes’ genoemd omdat hij als zeeman de meest
behendige klauteraar in mast en want
van het gehele schip was. Die bijnaam
bleef van vader op zoon, kleinzoon en
achterkleinzoon bewaard. Als jongen
van 13 jaar kwam Rikus bij de bakker in
de leer, werd een vakbekwame brooden banketbakker en kok. Dat bleef hij
tot na de oorlog. Een niet tijdig herkende lever- en galkwaal ondermijnde
toen zijn gezondheid. Pas jaren later
werd hij daaraan met een ingrijpende
operatie geholpen, die hem aan de rand
van het graf bracht. In zijn oude vak kon
hij nooit meer terecht. Maar Rikus had
een levendige en ontembare geest. De
oorlogsjaren waren voor hem een grote
kwelling geweest. Via een onderduiker
in zijn ouderlijk huis leerde hij Engels
en toen direct na de bevrijding Canadese troepen Harlingen binnentrokken,
kon hij ze in zijn eigen taal gidsen en
werd hij al spoedig als tolk bij de Canadeze troepen ingelijfd. In die functie
trok hij met hen een groot deel van Europa door. Weer thuis begon het zoeken
naar een nieuwe baan. Hij werd kelner
en barman in de schouwburg, kreeg
agentschappen van diverse kranten en
werd kwitantieloper.
Via zijn vriend Jaap Schievink kwam
hij bij de Harlinger Courant terecht,
eerst voor het doorgeven van berichtjes
en tips, later als verslaggever voor alle
mogelijke voorkomende vergaderingen, toneel- en cabaretvoorstellingen.

Poes wist altijd alles, wat er in Harlingen gebeurde, ook al was dat diep geheim. Zo belde hij me op een doordeweekse dag
plotseling op. ‘Kanst even snel naar de Tjerk Hiddessluizen daar worden prinses Beatrix en prins Claus geschut. Terug
van een dagje varen op het wad varen ze met de ‘Groene Draeck’ door de sluis.’ Daar aangekomen zag ik inderdaad het
koninklijk jacht de sluis binnen varen. Er was verder niemand te bekennen. Het leverde een serie mooie foto’s op die later
veel gepubliceerd werden. Beatrix op blote voeten en Claus in vrijetijdskleding. Op het voordek speelde de huidige koning
Willem Alexander, die het dekpersoneel hielp met het afmeren. Prinses Beatrix stond zelf achter het roer. Even later werd ik
op de schouders getikt door een agent. Bent u van de Harlinger Courant? Als u genoeg foto’s hebt gemaakt wilt u zich dan
van de sluis verwijderen?

Op 11 november 1952 kreeg hij voor
zijn vele berichtjes een eigen rubriek
in de Harlinger Courant, die ‘Langs
de straat’ kwam te heten en waarbij
toepasselijk een ‘poes’ als embleem
werd geplaatst. Het werd een rubriek
van algemeen straatnieuws waarbij de
speurzin van poes, zijn gevoel voor
humor en zijn vele vriendschappelijke
contacten en relaties met de bevolking
wonderlijke zaken in de krant brachten,
berichten die ook door de dagbladen
vaak gretig werden overgenomen en
vele malen zelfs de wereldpers bereikten. De rubriek eindigde steenvast met
een twee- of vierregelig gedichtje.

Een brochure die kunstenaar Henk Zielstra maakte om het
beeldje van Rikus Poes te promoten.

Met zijn pensionering in 1978 was de
rubriek al 25 jaar verschenen, bevatte
gemiddeld 20 berichten, dat betekende
2550 rubrieken en zo’n 51.000 berichten. Ook was Rikus Poes de schepper
van de serie verhalen over de avonturen
van Oene Klep, waarin hij fantasierijk
de belevenissen van zijn voorvaderen in
het Harlingers vertelde.
Er is in die tijd al veel over het fenomeen
‘Poes’ geschreven. Zelf suggergeerde
hij eens in een intervieuw met een verslaggever van een procinciale krant als
kop: ‘Van analfabeet tot journalist’. Dat
was iets overtrokken natuurlijk, net zoals zijn Oene Klep verhalen en enkele
zeer bijzondere berichten dat ook wel
waren. Hij volgde normaal de lagere
school en leerde echt wel schrijven en
lezen. Maar Nederlandse taal was nimmer zijn beste vak. Toen hij van een van
de provinciale bladen, waaraan hij medewerking verleende, eens een aanmerking kreeg wegens het verkeerd plaatsen van komma’s en punten tikte hij op
zijn volgende bijdrage
er onderaan een hele rij
punten en komma’s bij
en schreef, dat ze die dan
meer naar eigen smaak
moesten uitstrooien. Dat
kon hij doen, want hij
was een onvervangbaar
goede nieuwsspeurder,
al waren zijn verhalen
niet altijd in gepolijste
Nederlandse stijl afge-

Rikus Poes ten voeten uit met fototoestel (1965) op de persboot van de Harlinger Visserijdagen.

Rikus Poes (derde van rechts), gefotografeerd tijdens een personeelsreis naar Amsterdam, waar de aanschaf van een
nieuwe drukpers voor de Harlinger Courant werd bekrachtigd. Rechts naast hem Jacob Labout, de in Harlingen wonende
verkoopleider van Tetterode Nederland die de pers leverde en Henry Drost.
leverd. Voor een bureauredacteur een
kleine moeite om die euvels te verhelpen vond hij. Bij ‘poes’ was het nieuws
achter het nieuws belangrijk, maar de
vrouw achter de man is dat evenzeer.
Dat de heer Attema zich maakte tot een
alom geprezen journalist en zich vijfentwintig jaar kon handhaven ondanks
zijn ziekte en tegenslagen, heeft hij ook
aan zijn levenskameraad te danken, zijn
vrouw Hendrike Attema-Monsma die
zijn steun en toeverlaat was, en zijn
beide dochters Ritty en Anneke.
Dat het poes-embleemje nog steeds bij
de rubriek ‘Langs stad en wad’ wordt
afgedrukt is min of meer een eresaluut
aan de man die van banketbakker tot
een van de meest gelezen en gewaardeerde medewerkers van de Harlinger
Courant is geworden.

Keert ‘Rikus Poes’ terug in het stadsbeeld van zijn
geliefde Harlingen?

De oude garde van de Harlinger Courant bij de opening van het nieuwe pand
aan de Kanaalweg in 1984. Links Walle de Jager, in het midden Fokke Drost en
rechts Rikus ‘Poes’ Attema.

