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Van de bestuurstafel

M

et ingang van 26 mei j .1heeft de voorzitter Jan Hilbers om gezondheidsredenen zijn bestuursfunctie ter beschikkinggesteld. We bedanken Jan voor het
werk wat hij gedurende twee jaar heeft verricht en wensen hem sterkte met zijn
gezondheid.
Door het aftreden van de voorzitter liggen er nu drie taken op de schouders van
Niek de Jong: voorzitter, vice-voorzitter en secretaris. Dit is wel wat veel van het
goede en ongezond voor de vereniging en voor hemzelf. Graag zien we dat eerst
de vacature van secretaris vervuld werd door een actief, gezond lid.
Draal niet, meldt u aan.

O

nze distributeur van de wijk Stadsweiden , Sinne Baakman, heeft Harderwijk
verlaten. Zijn nieuwe woonplaats is Steenwijk. Van 1975 tot 1989 was Sinne
bestuurslid. Toen het verzenden van de convocaties, etc. per post te duur werd ,
nam hij vele jaren de distributie voor zijn rekening. Hijzelf nam een van de grootste wijken: Stadsweiden. Ook heeft Sinne vanaf 1981 het jaaroverzicht voor ons
verzorgd. Sinne bedankt voor je hulp en het gaat je goed in Steenwijk.

M

evrouw J.H. Hebly-Vrijhof is bereid gevonden om het Vrttepraetje bij de leden
in Stadsweide rond te brengen. Joop Kooiman zal voor ons het jaaroverzicht
verzorgen

H,

ERDEREWICH en het Veluws Museum organiseren op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober a.s. het symposium "Het Gelders Atheen" ter herdenking van
de Illustere School en Universiteit te Harderwijk 1598-1648-1998. Heeft u belangstelling voor één of beide symposiumdagen lees dan elders in dit Vittepraetje.
Daar staat vermeld hoe u aan gratis toegangskaarten kan komen.

D

e excursie van zaterdag 10 oktober voert ons, in een geriefelijke touringcar,
langs en in "De Hollandse Waterlinie". Deelname voor deze dagtrip incl.
lunch is mogelijk door storting van F.57,50 per persoon (voor leden) op giro
3036192 t.n.v. HERDEREWICH.
Vetrek 09.00 uur van parkeerplaats Vondeliaan/Cremerstraat.
Ook niet leden zijn welkom maar voor hen bedraagt de deelnameprijs f.67,50
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Van de redactie

All e~ en zondef meerpfiji, word! bij dit Votlepl88lje
een id'ooudsopgave "~I".lInj van de Herderewich Kronieken die lIJUMl 1974
en 1989 ~ _iiCNW'I8rl. Deu kroriekerI zijn gro1~t uitverkOClll V311 de
volgende 8J!B!IlPIafen zt'! l'"IO'iiJ ~ bepeJ1ll aantal vOOlTadig, voor SIIIctlt5 I 2.50
per stuk (voor leden) ztl bij de peI • •ilogmeester ~ :

1976 "'.3. 1977 rW".3J<I. 1982 rW".3J<I, 1983 rW", 1. 1964 rw.l . 198<1 rw.2. 1985 rw.<I.
1986 rw. 1. 1986 rw.2. 1987 rw.2, 1987 rw.3J4 en 1968 rv.1. Op • Opt

Van de penningmeester

Clproep1 W'Ien dil 311edi!in die hun c:ontrlbVlie voor 19981'"1O'iiJ niet hebben oYef.
geiNIakt d~ AIInog doen? Graag .tien wij ...... I 30.00 tegemoeI op giro 3036192.
verxekerd van onre nze4 voor
VO« dil Q8IInoe bedrag Den! II mei lNi geZin _
hÎIIOOICti ~

Op ....11ie1dllg 1996. hebben ooze bllstlio.nledi!in CO AncIeI. JOIW1 V8111 Heijst NiIIk
dil Jong de krIIam V8111 HEROEREWICH bemIIi lSt MeI dil ver1Ioop V8111 foIoI<aarten,
pUblQties en boIIker1 hebbe" zij niet aIeen dil v.... oiQifoo or<IAr!IA AArVIocN vM
het po.dek 0IIb<'frCht maar 0010. l'"IO'iiJ eens e.1 0ITIHl van I 237.00 gereatiseerd,

"'~,
Gezocht:
vrijwilliger die hel lotoarctoieI wil OpZetten. Gesd'l8!1e tijd die het bijhcludoo \IfIIa9I:
gemiddeld 1 uur pet weekl "HERDEREWlCH" bnchilcl 0...., een groeiend aantal
foto's en andere aft] 111dir'I08o' van woningen en gebouwen In Haooeo <lijk. ZDIiIng de
geoo.."en er Slaan is er niets aan dil hand. zijn ~e weg, dan kan onl ard'OeI nog
verteIen hoe hel was. Et ~t o.n i'\8~k wel een archief tf'o.
Meldt u du$ bij de ~Jler.

,

Professoren van de Geldelli. AcademIe (2.),

doOI" N.C.R. dol Jong

Ter ge~nllBid van de hen1en/áng. dat het dit jaar 350 jaar (JeIeden is dat de
Gelderw Academie te HardetY.ijk werd geopend. ud er in de Vi/tepllle(jes ""n
1998 steedS een proressorvan de AaIdemie fIe$p(Oken worden.
Btomh"rd SlIbastl"" n Crvmllr

Op 23 april 1683 werd te Zutphen Bemhar<J Sebatiaan Cremer geboren. Zijn ouders waren mr. Bemardus Crttmer, geheimschrÎjllQr en Gert111rda Calhama Crusius, de zusier V3l\ Oe Leidse t>oogleraar Georg Conr. Crusius,
Bemhard volgde in Franeker de colleges van de taalkundige Lambertus Bos e-n de
Iheoloog Ruaro...s Mdala Zijn kennis van de Joodse en OOsle-r$e euttuur Ife<1\reeg

o-emer

hij van Vrbioga en Rhenferdus.
v8!hJisde nsar Utrecht en later naar DordfechI. Hiflr wer<J hij door Joh. d'Outrein geschoold 11 de gewijde redekunst !Ot
\IQOIlI8I1ger en leidsman.
Vervolgens was h~ enige jaran pf&djkant Ie Staven~se en Ie Asperen Op 11
oklobef 1717 wer<J hij tot t>oogleraar in de lheoIogóe aan de Gelderse Hogeschool
beroepen, Hij hield zijn entJ"&.rede op 13 apo11718 over " Jezus, de Nazerene('
Voor zijn entrè kreeg !lij moeilijkheden met zin eol ega Van Houten over de vroog,
wie de vakken zoals metafisiea en de natulll1ir:e gOdgeteerdheid rTlQCh ten doceren
Zowel de metalisica als de natuurtijke godgel8eHlheid hebben raakvlakken met de
wijsbegeerte en de 1heoIcJogöe, Oe curatoren besloten op 28 ju'i 1718 dat Cremer de
nat"lUI~ke goOge!eeroheid zou doceren en Van Houten
betas! bleef met het onoerwijs in de rnetaf>Sica
Cramer kreeg in 1724 een verzoek om naar DuiSburg tu ,
komen. Dit werd door de curatoren voor1\omen door hem
de trtel van ~eraar der profelisdle Goàge leerd heid I
toe te kennen. Negen jaar later kreeg hij die van profes- ,
sar der gewijde Oudheid.
Niet minder dan zes maal, in 1720,1725, 1732, 1737,
1743 en kort voor zijn O'fflItijden in 1T49 droegen de curetoren hem het rec10raal op,
eremer bleef gehechl aan de hoofddenkbfilden van het
Coccejanisme, dat toen te Har<Jerwijk de overt1and gekregen had. Coccejus, hoogleraar in do theologie te Leiden van 1642 tot 1669, werd bekend dOor zijn vemoocls-Il,SCNmor
_(1M3-ll11r)
_
teer. God stOOl een werlo;ve<!XHld mei do mens in Adam Prot. _v
en na diens zonde~at met hem oot genadevartlOnd dat
vernieuwd wer<J met resp. Abraham en de sans vaders, mat Israel {OJI de Sinal )
en door Christus met de gehele mensheód. Volgens Coccejus vind je Christus
overAt in het Oude Teslaml'>"ll.
Cremers theologische werken werden in Westfalen niet minder bel<end dan in

Nedertand.

,

Bernardus Sebatiaan Cremer overleed op 14 september 1750 te Harderwijk. Hij
werd begraven in de Grote Kerk, waar zijn grafsteen zich nog bevindt. Het opschrift
van de zerk luidt: "B .S. Cremer S. Theo!. Prof. obiit D. 14 Sept. 1750 Revelatit
Christum ex Tabernaculi mysteriis."
Bernardus Cremer werd als hoogleraar aan de Gelderse Academie opgevolgd
door zijn zoon Frans Lodewijk. Deze zoon werd geboren op 22 mei 1715 te Asperen. Studeerde in Harderwijk, was achtereenvolgens als predikant werkzaam te
Rossum, te Hattem en te Maastricht.
Van 1750-1763 was Frans Lodewijk Cremer hoogleraar te Harderwijk. Hierna
wordt hij benoemd aan de universiteit van Groningen . Op 20 juni 1776 overlijdt hij
aldaar.
Litt.:
1) Aerts, Remieg en Liesbeth Hoogkamp, De Gelderse Pallas (Barneveld, 1986)
2) Bouman, H., Geschiedenis van de voormalige Geldersche hoogeschool en hare
hoogleeraren (2dln ., Utrecht 1844-1847)

VERSLAG VOORJAARSEXCURSIE VAN ZATERDAG 6 JUNI.
door R. van der Schaaft.
Volgens de agenda in ons "Vittepraetje",zou die leiden naar "een landgoed rondom Twello". Een erg sumiere uitleg van wat er te wachten stond,maar kennelijk
toch genoeg om zo'n twintig liefhebbers te laten inschrijven.
Zaterdag 6 juni kwam en begon prachtig,echter rond 10.00 uur kregen we een
bewijs dat de weersverwachting voor deze dag vrij goed was. een stevige bui. Om
13.00, bij het verzamelen,voor vertrek bleek dat deze bui velen naar de telefoon
had doen grijpen om (gelukkig wel) af te melden. Enkele andere leden hadden
een ander zeer geldig excuus en zo kwam het dat we met twee auto's en 7 liefhebbers vertrokken. Onderrweg zouden we nog een achtste man oppikken.
Het was stralend mooi weer, niet te warm en dus ideaal excursie weer.en zo bleef
het.
De rit ging over de oude weg door Apeldoorn, richting Twello. Vandaar gingen we,
nu met 3 auto's, in wandeltempo verder. We begonnen met het bekijken van het
reservaat "De Kraaigraaf',gelegen in de ruilverkaveling Twello, een gebied van
15ha, dat werd overgedragen aan het Gelders Landschap. Het bestaat uit langgerekte stroken zeer gevarieerd loofbos met een al even gevarieerde ondergroei en
enig grasland, langs de kronkelige oude watergang de Kraaigraaf.
Dit gebied grenst aan moerasgebieden en van poelen voorziene graslanden.
Een ideaal gebied voor reeën, kleine zangvogels en kikkers.
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De boerderijen en (Iand)huizen liggen meestal verscholen in kleine bossages van
zware oude loofbomen,die het landschap een speciaal en aantrekkelijk aanzicht
geven.
Er werd een paar maal gestopt om onze gids en bedenker van de rit de kans te
geven uitleg te geven. Namen als "t Oude Wezenveld", "Blikkenweg" en "Bruggenbosch" maakten mij nieuwsgierig, maar we moesten verder,dus gaan we dat later
nog wel eens uitzoeken.
Na een korte stop bij het buiten "Parckelaer", prive bezit en niet toegankelijk
kwamen we bij het landgoed "Hunderen". Dit landgoed werd al in het jaar 959
genoemd en werd door vele geslachten bewoond.
Aan de familie Kerkhoven, bewoners van 1809-1860, waarvan de zoons theeplanters in indie waren, heeft Heila Haase het boek "heren van de thee" gewÜd.
Na 1860 ging het huis diverse malen in andere handen over. Niet iedereen behandelde het huis met de eerbied die het verdient, zo werden o.a. de bovenste
verdieping en de vleugels afgebroken. In 1975 werd het door haar laatste bewoner, mevrouw S. M. Pfaltzer-Birnie geschonken aan het Gelders Landschap. Het
wordt nu door de ANWB gebruikt als conferentie oord.
We hadden ruim de tijd om huis en koetshuis van buiten te bekijken en een
wandeling rond de slotgracht te maken. Mooier kon het bijna niet. De paden
waren alweer droog. De zon wierp prachtige lichtbundels door het bos, bomen en
planten waren fris gewassen en de nog aanwezige druppels gaven een schitterend effect.
Een moedereend met 7 jongen demonstreerde het resultaat van een goede
opvoeding.keurig in gelid trokken ze een kaarsrecht spoor door het kroos in de
slotgracht. De geur van het vochtige bos ,gemengd met die van de bloeiende vlier
was door geen enkel Etos geurtje te evenaren. Daarna werd het tijd om even aan
onszelf te denken. Via de mooie en beslist niet armlastige buitenwijken reden we
naar de kern van Twello waar we bij de oude kerk, (gesticht ongeveer 1200),
parkeerden. Jammer genoeg hadden de organisatoren de kosteres niet kunnen
overhalen om de kerk open te stellen voor bezichtiging. De daar aanwezige
muurschilderingen zijn namelijk van Ewout van Delft, dezelfde man die ook het
interieur van de Harderwijker Grote Kerk heeft beschilderd.
Direct naast de kerk ligt "De Staten Hoed". Hier keurden we de koffie met gebak.
We hoefden niet zuinig te zijn, want er was besteld voor de groep van 20 man en
dat moest ook afgerekend worden. Niet erg voor ons, want het was heerlijk en wij
zaten lekker in het zonnetje. Wel een financiele strop voor Herderewich. Hebben
de afzeggers daar wel eens over nagedacht? Nog een geluk dat er geen bus
geregeld was!
Onze volgende stop leverde twee landhuizen op. Aan weerszijden van de weg
van Twello naar Wilp liggen de "Kleine Noordik" en "Grote Noordijk." Die namen
zijn ontleend aan de Erve Noordinc. In de 18e eeuw werd de boerderij aangekocht door de Deventer patricieërs familie Van Marie. Eerst werd het gebied
rond de boerderij beplant met bos en lanen en vervolgens werd het huis "Grote
Noordijk" gebouwd.ln 1856 liet men 400 meter oostelijker ook "Klein Noordijk»
6

werd een park aangelegd in de romantische stijl,met slingerende paden en ronde
belijningen van de gazons en boomgroepen. Dit oorspronkelijk grote geheel werd
later door de genoemde weg in twee delen gesplitst.
"Grote Noordijk" valt onder monumenten zorg, wordt bewoond, door de opengaande luiken voor de ramen zo te zien door een zonderling heerschap. Het interieur
leek op een uitdragerswinkel. Het huis maakt een vervallen indruk. "Kleine Noordijk" werd in 1985 overgedragen aan Het Gelders Landschap. In 1989 werd het
huis met bijgebouwen en tuin in erfpacht uitgegeven aan een particulier. Het ligt er
prachtig, statig wit ,bij. Voor, in het gazon, valt direct de bomenpartij op met een
150 jaar oude rode beuk en een even oude moseik. De wandeling rond beide
huizen was weer een feest voor neus, oog en oor.
Na dit feest zochten we onze moderne voertuigen weer op, namen afscheid,
waaribij duidelijk bleek dat iedereen genoten had en togen huiswaarts.

Oudste plattegrond van Harderwjk.

door John van

Heijst
Er zijn nog enkele herdrukte exemplaren voorradig van de oudste netkaart van Harderwijk. De kaart werd ooit in opdracht van de Spaanse koning Philips II omstreeks 1570
door Jacob van Deventer vervaardigd . Een historische beschrijving, door Harderwijk's
gemeente-archivaris Van Heli, is samen met de kaart in een koker verpakt.
Prijs, in de handel f. 29,50.
Voor leden van HERDEREWlCHf.26,95.
Verkrijgbaar bij de penningmeester, J.P.Heyelaan 58, tel. 414431 of
tijdens de pauze van de lezing op 10 september in de zaal van de Plantagekerk.

In 1975 schreef K.Mars in de Herderewich Kroniek hierover het volgende:

DE OUDSTE PLATTEGROND VAN HARDERWIJK.
In deze bijdrage willen we belangstellenden iets vertellen over de stadsplattegrond, die Jacob van Deventer tekende in de tweede helft van de 16e eeuw.
Waarschijnlijk in 1559 kreeg de ervaren tekenaar Jacob van Deventer, die reeds
een aantal provinciekaarten gemaakt had, opdracht van de Spaanse koning
Philips 11 om voor militaire doeleinden alle versterkte steden in de Nederlanden in
kaart te brengen. De overgebleven twee delen van de volledige driedelige atlas
die tengevolge van die opdracht in de volgende tiental jaren tot stand kwam,
berust in de Nationale Bibliotheek in Madrid. In Nederland werd ruim honderd jaar
geleden een verzameling van losse kaarten, evenwaardig aan die van de atlas,
teruggevonden en over de verschillende provinciale archieven verdeeld. Zelf heeft
Jacob van Deventer de opmetingen verricht en eigenhandig de plattegronden
getekend, alle op dezelfde schaal en met dezelfde oriêntatie,

Toen A1va irll567 naar dil

~

de kaarten: irI de eerste jaren van de

lNian,

was hij nog niet: geheel gere«I mei

~ 00II0g """'" de

leItenNr met

....en. ..... naar KeIJen; pII$ ' " zijn dood irI mei 1575
van « )f 29 WI. in ö boekdelen naar Spartt

zijn 'I0OI" 1572 .....aardigd
'ftrden ~ tekeni1gen op bladen

~""""

00 " '....
. van de NoorlI.Nedeflandse steden -oen irl191fl11923door
"'.~."",
R. Fruro irI een Iot$ lIoek<IeeI ~ naar de In om land b.. _de
OI;g;lIel8 tekI!rirIgan rA na... afdMd<an van in MIKIIId bewaarde origine. 1Cheta·
plannen. ~ ~ werden op beper!lIe lChaaI ook ma oóIrijk in
de handel gebractn. dodl ze zijn lhenl .-g z""1vwn 1/IIW00deI ,.

W;!!I. nu H~ betreft, er be-

staan ~ ~ reprOO.Jcties. De eerste i$ 38 WI. !lOOg en
. 48 cm.
bnted. op &ehaaI 1 :
8000. De lJlTIl'IIUde stad be5Iaat
slGdlts een l<Jein gedeelte van de
kaan. daarop sluiten MIl de tuinbouwgi Ol Ida , 1I0OI"81 in hel oosten
e<1 de voomaams/& wegen ~ naar
$fa(! "ee1li~,. Inter"uan' is
hel zeker dal aIIeM UÎII 00ze leQ••..:..bIijkt dal de eem welbekende
van

S. JorIs DI S. Juniaen

...,., heelt iets OO$teijk van het
Pad ter hoogte Vó!l(l de nie<JL T.S. Niet te ver dll8lV8I1
heI , .oert de naam S. J\nienstraal aan dit at lang geheel ven:l
wenen gebouw. Clo..dere Hanlerwijk~ l1&IYwleren zidl nog 6at het
land dal fIU dien! tot P9rtwenemli,
van het CMsteiijl Conege vroeger
"het Jeurgje" heette. Op Ie mIIII<en
vall verder dat Ulds deze teklllling .....aardigd werd hel stratenplan van oudHarderwijk niet de geringste Vél"8l"ldl!ring heeft onderyaan tol op de dag van
vandaag.
Van de "grote" wegen lijn de StadSWflidelaan (onlangs omge<:IOOpt in Weódernees"
le!\aó!l(l). Stationslaan. Hoge Pad (u~ n de TuinstraaI). Oeventerwegl
Pa~ (uitmondend in het Haakse Pad) enz, duidelijk terug Ie vinden
~
molens s taan In dit 'buitengebied" Ingetek8l1d. Ook van In deze tekening naar
()f'Il;8 mening hel antwoord Ie ontdekken op de omStr&den vraag naar de jujste

•

plaats waar de oudste Harderwijker kerk, de S. Nicolaaskerk, gestaan heeft.
Deze was sinds de brand van de toren in 1415 als parochiekerk buiten gebruik
gesteld en vervangen door de Onze Lieve Vrouwekerk binnen de muren; ze was
echter als kapel nog lang in gebruik gebleven, en daarom kon Jacob van Deventer het vervallend gebouw op zijn kaart tekenen. We vinden het midden aan de
Touwbaan, aan de noordzijde, met direct oostelijk van de kerk een (kerk)pad dat
Touwbaan en Hierdenseweg verbindt. Zo vinden we dus een bevestiging van vele
andere, niet geheel duidelijke aanwijzingen, dat we daar - midden in het oudste
agrarisch gebied van de hof Selhorst van het kapittel Van S. Marie in Utrecht - de
fundamenten van de oudste kerk zouden kunnen vinden.
De tweede reproductie is velen geheel onbekend, ze werd niet afzonderlijk uitgegeven, maar achter in het boekwerk opgenomen onder de zgn. cartons. Dit
plaalje is 15,5 cm. hoog en 12 cm. breed. Het geeft de ommuurde stad met zijn
stratenplan; de poorten, het stadhuis en de Franciscanenkerk daartegenover zijn
met hun Latijnse namen aangeduid; de overige kerken en kloosters en gebouwen
staan naamloos ingerekend. Merkwaardig is dat het Fraterhuis op de eerste tekening wel voorkomt maar op deze tweede ontbreekt.
K.Mars
Voor leden van HERDEREWICH f.26,95.
Prijs, in de handel f. 29,50.
Verkrijgbaar bij de penningmeester, J.P .Heyelaan 58, telf.414 431 of
tijdens de pauze van de lezing op 10 september in de zaal van de Plantagekerk.

Wittop Koning onderscheiden met de Harderwijker erepenning
Uit de krant vernamen wij dat ons lid dr. O.A. Wittop Koning is onderscheiden met
de erepenning van de stad Harderwijk. Hij kreeg de penning op 26 februari j.1.
uitgereikt door burgemeester J.G. de Groot. De heer Wittop Koning had ruim 30
jaar een apotheek aan de Overtoom in Amsterdam. Hij stamt uit een Harderwijker
familie.
Vanaf de oprichting is hij nauw betrokken bij het Veluws Museum, o.a. als adviseur en auteur met speciale kennis op het gebied van de Gelderse Academie, de
Munt en Harderwijker boekdrukkers. Over de twee laatste onderwerpen heeft hij
een boek geschreven. In de "Herderewich Kroniek", de voorganger van het
"Vittepraetje" verscheen een viertal artikelen van zijn hand. In totaal heeft hij zo'n
350 zeer relevante objecten en ongeveer 250 oude drukken verzameld en aan
het Veluws Museum geschonken.
Herderewich wenst de heer Wittop Koning, die in juni inwoner van Harderwijk is
geworden, veel geluk met zijn onderscheiding.

9

VetsllV .. In dt 1t.dn(l "Prins Hendrik, 11877-1134)",

op t april 1998 un dhr. G. Mussen

door J . ..an Hept.

Bij zijn .1Ieidi 111 memot_de de sprlII<er ha! tNuotk ...., pms HenoHt i'l 191 I . . .
HardelWjk. Door l'ItI bestuur was h9m 9«l ui!IreIlHI mei I0Io l.lt hel boekje "De
HarOe<Wi ........ , ken u za nog" Ie<" bItschI<Jóng ~SIeId waarop de prinlle zien was
in I/tIZelsd'lap v.., biJrVemeeslef Kempen bij de i'l gebruIIc stelling van de ijsvlet_
ten. Met de hulp van hal koninklijk hUs waren deze metalen pIelIe schuilen aang_
ekOCht en oodergebntcht bij de 'Vissdleoi Beroeps.vereenlging Onze Toekomst"

(1909).
Het Is de bedoeIóng van de spreker om een wat positiever l>eeId 111 geven van de
prins omdat l'ItI gebruikelijk gewooIen was om aIeen negatieve overIeva. j"geli
_
te geven uit het veel besproken leven van de prins.
De koninIdjI<e familie _ode op' Loo i'l ApeIdo;iQll Adottr hel paleis was-,
~ getx:ouwd waar de prins regetnatig veOlMRIe. DMr ....... odei l _
Duitse
hoIjagen die deel Uitmaakten ven de stal .. en prins Hendr*- Hij Dlililgde zich
~ door ,,-_a uaIIaden ........ OUt-..e ~~ woorin hij Iu!oo. '1 het
IT!ee$Ie ~ l\Id
Ëén ...., de hofjagefs was J .F .\Ioget . Op een aYOnd belde men ven hel peIe!s om
eSlistentie. De prinl hield opruiming. Hel """'l/I"I"IOeIen ..an ljlUIen Is Iets WIl de
Qfa.rojes niet ..raeiTld wat. OOk dil keer moesten vele geselvlflen an I0I0'. verwerk1
woroen. Twee dagl)(llang rooklIl de openl'laard 0Ildef hel motto: 'Wal mijn vrouw
llJ niet wooI. hOetI ze 1'18 mijn dOOd ook nielte welen."
Hel geboorteslol v.., Hendrik sIOnd 11'1 S<:hweoTo. Zijn
..8der Frederich Franz 11 __ drie maal guto.NId geweell en bestierde eoo der Y8Ie Ieoda!e Sl8aljes. die
OUiIsiand lOen ~ WIl. Hoewel 1eo1' eI apgeY08d.
DIojkl de prins lDI;h eoo ~ jeugd 111 heb ben
gaMel. <Mor zt'I1OekomsI heeft l'Iij zich nooit ~
gemaakt. Hij SlUdeeide neuweIiîka maar had een
grote passie voor de jectlt. Er werd i'l Scnwefin bosbouw bedi e.'en. Als landjonker hield l'Iij zich daar ook

--

Hoe kw ....... n wij aan prins HeoCto:tc ell gemeai van
de loenmalige koningin Wilhelmina ?
De koningin was zoals bekend reedl op jonge leeftijd 101 de lrOOn geroepen an natwrlijk ~ . zoals
del i'l hot'IeIijke kmgen ~ was. uitfilek&l<en
naar eoo passende ~ om de dynastie 111
vefUkeren. Dal ~I niet eenvcoudiog,

"

De verantwoordelijke regering heeft de grondwettelijke plicht om daar kritisch over
te zijn en de hoven in Europa worden bekeken in de hoop een aantrekkelijke partij
voor de vorstin te vinden.
In de Mecklenburger Zeitung verschijnt een aangedikt verhaal. Hendriks avontuurlijke jachtreis naar Ceylon en de vootreffelijke jachteigeschappen worden breed
uitgemeten. En er is in zijn leven ook veel gejaagd en niet alleen op herten. Zijn
werkkamer op 't Loo laten vele trofeeên zien, waarvan de meeste toch hertengeweien zijn.
Er is ook een foto van prins Hendrik en Wilhelmina in jagerskostuum. Het is de
enige foto waarin de koningin zo heeft willen poseren. Zij hield meer van de herten
dan van de jagers.
De regeringseisen bij de keuze waren in hoofdzaak gericht op het niet katholiek
zijn van de pretendent en geen aanspraak op het koningsschap. Het oog viel dus
op Duitsland. Zelfs de Duitse keizer bemoeide zich er mee. "Es darf mir ein Deutsche Prinz sein", aldus handgeschreven in de kantlijn van het officieel schrijven.
Koningin-moeder Emma en de moeder van prins Hendrik kenden elkaar goed. Het
had ongetwijfeld grote invloed bij de onderhandelingen. Een gearrangeerd huwelijk
is niet altijd een prettige aangelegenheid.
Hendrik stelt eisen. Het is niet uit te sluiten dat door de verbintenis zijn wens om
een groot landgoed te bouwen, mede in vervulling kon gaan. Maar de regering
willigde de meeste eisen niet in. Zijn eis voor een toelage durfde men eenvoudigweg niet in het parlement te brengen. In die jaren was de koningsgezindheid
beslist niet hoog, één en ander was politiek niet te verkopen. De toelage van
(waarschijnlijk f 100.000 per jaar) is uiteindelijk door Wilhelmina zelf betaald. Zo
verkeerde de prins dus in een enorme afhankelijkheidspositie. Regelmatig vond hij
de benodigde leeftocht onder zijn ontbijtbordje.
Prins Hendrik werd met spoedcursussen in bestuurlijklheid klaargestoomd voor zijn
toekomstige taak. Maar het had allemaal niet veel om het lijf. Later werd hij voorzitter van het Rode Kruis en hield kantoor in Den Haag.
Hij was bezeten van uniformen, hetgeen overigens een Duitser niet vreemd was.
De rang van kolonel werd hem min of meer ceremonieel toebedacht, maar een
duidelijke functie heeft hij niet bekleed.
De prins voelde zich wel thuis rond het Loo. Vooral onder zijn eigen mensen met
passie voor de jacht, met regelmatige feestelijkheden. Het protocol was hem een
gruwel. Zo diende hij altijd enkele passen achter de koningin te lopen. Keurig op
afstand. Hij meende daarover: "das Gepäck kommt immer hinter her". Bij een
officieel bezoek aan een stoomgemaal zou hij gezegd hebben: "Guten Tag Herr
Kollege". Een andere anecdote : Voor een volle zaal zei hij eens: "Die Juliana ist
nicht von mij - (hield iedereen natuurlijk even de adem in) - aber sie ist von april ".
Zijn grootste kracht was om het idee te verwezenlijken om bosbouw naar Duits
voorbeeld rond 't Loo uit te voeren. Er volgen beelden van het landgoed Dobbin en
Mecklenburg. Een Jachttableau met rijen geschoten wild. 300 wilde varkens in
twee dagen behoorde niet tot de uitzonderingen. In 1929 schoot hij zijn duizendste
stuk wild.

Bijzonóef was dat op 1loo _ dr. FriecIIander woonde die ans was in lJ8SIad>ISziftter.. Hel gaf voeding aan het gerucht dat de pOnl &!In &1'PhIk1 leed. Het was
niet ui! te sluiten. Naast hobbIes zoals puzzelen, patience en spifiIuIIe seances
Q oóerhieId hij buitll!1echtel"e reiaties.
Maar MI geluk was milt orta. NI di'ierse Il'i$k/'amen w&rd loch nog een pmses

liJllbCMen: ..Il.ûroa.
Het is ~ duodalijlc geweest dat .. tulsen Wit..... ,• • en Hendrik ~eeI ga~ .
heia was mei wederzijdse Inu....... in
paa-den en de natuur1i,ioCe omgevitg.
Nall.ouo'Iijk %lil de pers riet s\il. V()(QI IJl
de IitlkH 1'lOtIk. HeIIlHdichten op I ~ ldIik
·Z_n je Henje", werden flink uiIgemeten. In de Nieuwe Amsterdammer ver

( ... f""

+'

--- _,...

Kheen het artikel "VelU'WfI AIgefaSlen:l
de jadII". Maar dil prote$! was niet
....
geheel teredll In l&iIe spanae r.ii zidl in
1)0 ~..- 6e """ • _ _ '
voor wal nu het tUdige l<.roonI:Iomein is
en daar is ~ loch wel blij mee.
Het "AardhJis", aan de ouOe weg van ApeIOOom, was de vOOITIélamsle verzemeI·
plaats voor Z9'l jac:htvrienden, vooral die v'" das WesfélilChe Jager VerH\,
Favonele ~s tu5SeIl de bedrfven door, na de lWWe barlleQlle. wie het
flOOIsle...mdftn kon Laten, Kortom, !let was ~ ..... ge~ boel nae.t de emtI
voo hel leven.
Ovd-~ V... 1 Zand. door de ~ HI'IQttI'OkII.n al. l\IIr
adjodant, toonde ZJCt1 vaale geschokt bij hel <IOOITolIn1IM I van de SlIJklcen die de
familie 88119illglll . VOOf8I hel door Hendrik betalen mei ongedekte chequfls wer·
de" een heet ~er Er was een all'" mei de UO'II<oop .en een collier voor
een Yfiendin, Oe regeMo ontving noII" ven Ck.il:"""'" QOAdefIf;. die ect1!af door·
gezoOOen werden naar de koninglin ZO!loeilQe bleven O'v_ buitensporighec:len
VOO(

Net be~. E. QItII'IU" MImI! se1tenSpmlge.
Maar den is ... lOCt1 doe andefe Hendrilc. Wan van het plotocol. levensgenieter,
me.r vaak i ••mand en vooral sociaal. Hij was geliefd bij het volk op de VeUwe
ao.Der.een:sers en medeweO;E!I'$ kregen door ~ijn \I.I8CIOen 100 '1\0 $;lIariivertlog'!lg,
En ~ Duits V\XIItIeeId deed hij ~eel voor de t>osrjo;e domeinen,
Het getoonde panret van Hendrik g&ett hel beeld ~an eal rijzige figwr mat inrl&mende uits~ maar Hendrik was In vele zaken nieI pop,,! ..._
Het Imego ~an de pms~III werd SIert<. vemelerd 1'18 de stranding vlln 1.1_
"Berlin"_ Dit sctIip veIgi1g I/0OI" de kust De prins was begaan met de hel k>t vIIn de
op~aren<len. Hij !iel tid'I direo:1 inschepen om de redding van nooij te volgen. Oe
pen overdIift de bemoeienis van de prins enigzins, door te melden dat de pMl
hoogstperSOOnlijk aan de ,1IddiI1Q ven de drenkeUngen zou habDeI, deelgenoman,
In werl<.elijkheid steunde hij bij de litdeling ~an voedsel en Ideding aan de goered-o-

"".
"

Een van de ~ van de pms was betgldimil)l'. OeI wilz&gOen ber"gwandelingen maken. Hij spanoe ód"I iUlaI"tIij niet OW!mlatige in. Ea"lloto koonl Oe pms
liggend op &en $lede die door beiWd:sen de heq word: opgesleurd. BegeIeio:Iend \Xll1I'dililar: "Oer lauIe PnN: ............
.oJs peraoon was hij echter een s~ mens. waarvan helaas vaak negatieve
eigansd\appen worden belicht Zijn goootsle verdienste was het iniIiatieI 101 IMit
aanlegQen van hili kloooidomein en Oe mulhendheid met het personeel en ale
and&rAn <lift twn dio!rtwIr WWOII"I
Oe spreker maakte enkeie reilen naar Po"",euo en MecIdenburg wa.. hij mooie
foto'. maakte . WUfTM8 lij in lijn leUlg de Iets ven de sfeer kQll tonen van de

SII'eek waar pms Hendrik zijn jeugd doomrecht.

DE VREDE VAN MUNSTER, 1648

'De geboor1eekte van tie Republiek der Vef80igde Neder\enden"
TerrtoonsteiIinQ in RijkS8i'Chie\' GetIleo18nd ven 20 mei lot 1 oktober 1tu
Rijksan:hieif in

van

Maria 1 te Arnhem. heeft M'l

over de T8ChIiçjarige Oorlog (1568(1~t621 ) en de eropvolQende
. In enkele vilmes ia een sell :be Uit
mal9fieaI uil de bIbIiotheal: en adlie..n Ij&-

alleen de h8nd1ekerWlgen onder het tractaaI.
tractaat zeil" is in lulfl'I'OIll' te zien. Zo -.onden 'MI
een portret van Etn$I Cazi'rir graaf van Nen.... Cattenellnbogen.ViencIen en
0iBII: (t573-1632) ten.og. dat liH rugYfIr1ileviging 'lOOi" een boel< ~ 0fIlt'.ikt
Da3moo~1 ~;;.. or kaert6n b(I bezic::Mgon. waarop de -..lngen .tÎjIl hl """""' ~
en een seIectii!i moppen die boJrgen 0Y1ir de S~ aan ~ vertelden. en
enkele van van wie stol<liedeo_, die in die t;d de hoop op wede leYand moeslen

......,

Oe tenloonstelng Îlln twI Rikaerd"liel' in GekIerIeod ~ (behaIYe op maandag) tussen 09.00 en 17.00 U\X Ie zien.
Gelderland speeIOo!i in die lijd op twee In;onten --. belanglijke rot. Op ÓII eerste
plaal5 vonden op hel gewestelijke temtoril.m ~ de Tectotigjerige Oorlog
voottdur8nd vekI$Iagen pIeaIs tussen Oe ~ a"l het $IaatH Iegef DfIÓ(jf
leiding v..... &eh1ereenvolgeos w.em van Oranje. lijn lQI1I!(I Mao,orIII en Frederilo
Hendrik en hun neef Emst Cesimir graat van Nassau. Ho.n "iand was Oe natlu·
lijke YOrat de kalholiel\e ~ 11. '-ser OVef de liIIbsbsgIe Neo:\eItandeIl,
teven. koning....., Spanje. Deze ~bltleo, uit het Noorden' betnl~en met·go.oefII-.
laled''',ellen's!eeds opnieuw IIiJCXlIISS8n. De miIiteire vek!SIagen moaakIen deet uiI:'

"

van wat nog steeds als de Opstand bekendstaat, verzet tegen een bestuurlijke
centralisering vanuit Spanje, en een strenge vervolging van de protestanten. die
leidde tot een onafhankelijkheidsoorlog.
Omdat Gelderland een (voormalig) hertogdom was en in de vergadering van de
Staten-Generaal daarom als eerste gewest werd genoemd , ondertekende Bartoit
van Gent (circa 1570-1650), heer van Bommel en de Tielerwaarden , raad en
rekenmeester van Gelderland, als belangrijkste Gelderse onderhandelaar ook
als eerste het vredestractaat in 1648, na moeizaam verlopen
vredesonderhandelingen.
Natuurlijk werd er gedurende de Tachtigjarige Oorlog niet dagelijks gevochten; de
inwoners voelden wel dagelijks oorlogsdreiging, zeker toen tijdens de dertigjarige
Oorlog (1618-1648) vele Europese staten bij het conflict betrokken raakten. In
die tijd publiceerde men talloze - vaak geïllustreerde pamfletten met niets verhullende afbeeldingen over wrede aspecten van de strijd, zoals de belegeringen van
steden, de executie van landsadvocaat Johan van Oldebarneveit en het ophangen van Gilles van Ledenberch, de Utrechtse secretaris. Daarnaast verschenen
strijdzangen, anecdotenverzamelingen en andere moppen publicaties. Historisch
bewuste burgers als de Muidense drost Pieter Corneliszn Hooft en de Deventernaar Jacobus Revius schreven deze liederen, terwijl anderen zoals Aernout van
Overbeke de moppen en anecdoten optekenden, waardoor hun tijdgenoten niet
alleen in staat waren uiting aan hun gevoelens te geven , maar wij er nu nog
kennis van kunnen nemen.
Nadere informatie over deze tentoonstelling verstrekken Marcel Kok , Wanita
Resida of Pieter van Wissing tijdens kantooruren (telefoon: 026-4420148).

STENEN SPREKEN .

door N.C.R. de Jong.

De Gereformeerde Kerken in Nederland.
Dit jaar bestaan de Harderwijkse Gereformeerde Kerken in Nederland 100 jaar.
Op 1 mei 1898 verenigden de Christelijk Gereformeerde Kerk , hier bekend als de
Gereformeerde Kerk A, zich met de Nederduitsch Gereformeerde Kerk, bekend
als Gereformeerde Kerk B, tot de "Gereformeerde Kerken in Nederland".
De Christelijk Gereformeerden (A) hielden hun kerkdiensten in hun kerk aan de
Luttekepoortstraat. De Nederduitsch Gereformeerden gingen vanaf 1887 ter
kerke in het gebouw voor de Smeepoort aan de Smeepoortstraat. Na het samengaan werden de kerkdiensten in dit laatste gebouw gehouden. Het pand
aan de Luttekepoortstraat werd in 19 .. verkocht. De zeepfabriek van wethouder
Fleurke werd hierin gevestigd . Van dit kerkgebouw niets overgebleven.
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In 1913 waren er pIairoen om een nIe.- kerk (
de P\antagek......) en een PIIslQrie te ~
Een defriIief t>nüt viel In 1j)ri11932. oe lIf"l:N.
ted P.H. v9l1 Lonkhuyzen Iuwg de opdr8chI
om de k8fk 18 OIotwerplM •. Op 20 okllbiio 1932
legde de predil<anIdr. J.W. v.... cIen eo.ctode

eerste steen. Dol ~teen v .... de:ze
~ btWond zich YOig«IS ugoen aan
de noordolijlll!l bUIenmuu". Ooorde nIe\r.oIbouw
aan deze zijde ~ de steen weggepIIlstenI. J8f1l
mer datdaatóooreen sUqa ~~
is ven2wei'lerl.
Ot. J.W. van den Sosdl was getotfo... _ d pre.
dikant in Har<Ierwjjk van 28 november 1915 \ot
1~ september 1947. Op 7 april 1922 prorriO'Ieer_
de hij 3iln de Vrije \.JrliverWI8iIte Mllterdam 101
dodor in de theologie op het proef seMI! "Oe
ontwikkeling van Bucer's praeod6slillatie-gedadllen voor het optmden van CaMjn".
Dr. V8i1 !!en 80Sdl WiHlc!e mee aan de "Kronielt van Harderwijk 1231·1931-. die
ter {/elegenheid Vim tlet700-jarig beste,n ven de suad werd ui1gegeven. Te\ler1
was hij secretaris van hel besto..ur van net ChI". Lyceum. waaraan hij van 1919..
1947 docee!"dEi als leraar godsdienstCll1der"-Mjs en tle brH\llOS. Voor zijn inzet voor
de mnrtairen. als seaetao1s van hel Chr. Militair Tehuis werd hij bei i08!.id \ot
van Oranje.Nassau. Van 192"·1952 was hij regent van hel
0fIIcier in de
Burgetweeshui$. Hij vierde op 19;"'; 1947 tto"~~- Dr. JW,
ven den Bosch overleed op 3 decembei 1952.
De PII5IOIie. die naastde _ _ kelk werd~ kon reeds op 1 april 1933
door ds. Van den Bosctoworder1 befrokken. oe P\aroIagakefk werd op5~ 1933 in
gabrui< g&iiOO'o&n. Het kerkgebcuw..oor (Ie Smeepoort werd ....ooxtoI en kreeg de
be$IarMWog ~. In 19<12;sdi! gebouw ~ .. id.
Eet! ~ gerefom-oe kli!l(werd in 1956 In de wijk Tuulsfngstad aan de
V~gerealisalMd. oe archiIecI was J.W.H. Jansen. Links van de tJooIdiiog.
ang tNMndI zich een heldeo ti ogssteen met liet opschrift:
DE EERSTE STEEN liS GELEGD DOOR IW.J . BERENDS I 13 OCTOBER 1956
ee heer W.J. Berends was lO8n het oudste lid van de ~ 1)8IM8r1te.
oe V~e!1I kon op 14 juni 1951 In gabrui< WOfdero geloomeo • .
Aarl de J .P. Heyelaan word! in 1968 de derde gtri~de k8ll(. de Stadsdennenkert; gebouwd. Deze kerk Is eer1 aealia van de IIfdIiIId D, Egberts te Hil'ver·
$IJm. Een herdenkingss!een is er ri et De i"ogebo..i<neme vond op 12 maart
1969 plAats,

ome

Utl:.Kronitok van Hartlerwijk 1231-1931 .
Kroniek van Harderwijk 1931·1961,
Vijftig)aar Plarnagekei1l1933-1983.
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'HET GELDERS ATHEEN"
Herdenking Van I\lustre School En Universiteit
te Harderwijk 1598-1648-1998
.

"- "

Uit °H'wijk in oude prenten-

HARDERWIJK 30-31 OKTOBER 1998

Op 12 april van dit jaar was het 350 jaar geleden dat de 'Academie des Vorstendoms
Gelre en Graafschaps Zutphen' in Harderwijk plechtig, maar ook feestelijk en omstandig
werd ingewijd, Dit heugelijke feit, met alles wat daaraan voorafging en nog zou volgen,
wordt op 30 en 31 oktober herdacht met een tweedaags symposium. Deze bijeenkomst,
die deels plaats zal vinden op academisch-historische grond, zal de kennis over de
geschiedenis van de Gelderse Academie verder verdiepen , maar ook bijdragen aan
verdergaand eerherstel van de universiteit die in het verleden wel al te makkelijk als
minderwaardig is afgeschilderd.
PROGRAMMA VRIJDAG 30 OKTOBER IN DE CATHARINAKAPEL
Klooster 1 te Harderwijk
09.45
10,30
10.35
10.45
11.05
11.25
11.45

Ontvangst met koffie en thee
Welkom door de heer W. Lodewijk, directeur van het Veluws Museum
Opening door de dagvoorzitter mevrouw prof dr. H. De Ridder-Symoens
Prof.mr.).Moorman van Kappen: Het juridisch onderwijs te Harderwijk
Prof dr. R.P.W. Visser:Het natuurwetenschappelijk onderwijs te Harderwijk
Profdr. JAH. Bots: Benoemingenbeleid aan de Harderwijker Academie
Dr. O. S. Lankhorst: De Harderwijkse Athenaeumbibliotheek in Deventer. Over
boeken en bibliothecarissen
Gelegenheid tot discussie

12.15

Lunch in de Catharinakapel , met aansluitend gelegenheid om de tentoonstelling
in het Veluws Museum te bezichtigen

14.00
14.05
14.25
14.45
15.00

Heropening door de dag voorzitter
Drs. E. van Meerkerk: Nijmegen en de Harderwijkse Academie, 1648-1679
Drs. M.R. Wielema: Bemard Nieuhoff(1 747-1831), hoogleraar en bestuurder
Theepauze
Prof dr. FA van Lieburg:
Het Gelders Atheen in Neerlands Israël: het theologisch onderwijs aan de
Gelderse Academie
Dr. M. Evers:
De Gelderse Academie in de patriottentijd
Gelegenheid tot discussie
Afsluiting door de dagvoorzitter
Vertrek naar het Oude Stadhuis, Markt 1 (lopend te bereiken)
Ontvangst door het Gemeentebest van Harderwijk in de oude raadzaal
Einde

15.40
16.00
16.10
16.30
17.30
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PROGRAMMA
ZATERDAG 31 OKTOBER
IN OE PlANTAGEKERK
Stations/aan 136 te Harderwijk

OlU5

Oowangst mtI ~ofI".. en

10.30

W"""om_de_W . lgd",,~yItlMlV.......

10.35

Opening v." de

tI\efI
Museum

<»1:1 door de " . . J .G. de Groot. ~.1e< ... HIItd&rwijk

de vice-VOOI'ZiII. . .." de Vereniging Gen
Inleidir.goM _
dr. F. Ke\I«Iing _
en de GedepuI_ voorCUI! .....
." de proyincie ~. mevrouw lol. J . ~
I 1.00 Overhandiglng.an " " ' _ •• empI......" het _k · ~_l!iOjosarfW<ltI<liI") een me""""" M.J . '--Pen .... 1><0..,..'_11..
0. GrooI door prol dr. W. Th . F~. voon;ne. • ." de ........tIere~
tie ..." het symp<»io.oTl
II .OS CQ. J. Oo.rier1te<l:
De _
en de ~~ - . .
lUssen de .ted
11,:\5 Profdr. W.Th ..... FrijhofI,:
De _i<e<W ..n de """"'rwf~'" ~ iI'I 1.nde4ijk ~
12.20 Ge4egenhMllol cbcu ....
10.45

Ho""""""

\.o.o'Id'I1n <Ie

~

s,., "*" de .1.d.... ldeIioogetl onder Iei<ling • ." "Hel Gilde "n Hal"'"
~· In

u, ..

~k."" . In

de
In "'" "'... _ ""_.., "'>gooi"",.." .... _
delMng hioIory-~t~ op 8C8demItc:h·I\i.torische plulsen In de bÏN"oen. !ad t>fo:ocfll
AloIuitIng ..... de <»1:1 mei e .... ~ In hM V&k:w:I MuMum
w ...

le.1IO

gro.pen.'" c.Jo. 25~..- .""'de

.,..!Oei, is CM!

lenl-'~

L-.. • ." HERDEREWICH ~ IIntii. loegang-..;;.en ......n"jgen (....... 2 1* lid)
". de _ _ I!eO .. ... . .. : N.C.R.de Jong. B6elho....idi"'" 13. teH , ()l41~21:M2
0/". de p"'. ';'tgI',"SI...... : K.OY.1.Mtian. J .P.Hey_ 58.
~f. 0341~1. 431
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Van de werkgroep Archeologie

w
De ~groep alchaologie van "'Herdere'o\idl" iI - . samenaangegaan
met de Ac:naaIogósche WeI1<groep Nedefland lAWN),
Onder lei<Iing van Henk Stuurman (AWN) t-n de wert< groep !iIe ~ van
eerder gedoane aoctoecolQgische waao l ~alT'iilg8l , in Harderwijk geirwootali - . l

8i'Ü"ig

Hierna tijn oe ve.-sIagen kritisch doorgenomen an de ~elijke resl.llta!«l in ka3rt
oetotao:hI, 001< wot'den de lOei'I 'i«kregen bodemYOOdl!eO opnieo.NI gede~
..-0. In oe lOOp vBO de jaren is de delennin8:tie van aade werk aanzienlijk verbe1aRI. TU'5s e ~ ~ bij ~n VOOfeen OiIdet'iJlOiIdM vuilcoo!aioar OP de Viscton8I'I<l ~!«I geOawo , OM .. ~ ""'""'"
OYereoo met die van,j! de Kleine CloslBr"Mjk (waarneming 1978). Ook zal er bij de
!;T8IIfwer1<zaa~ aan de HIefdense\ooeg (Atlen Hei'1) zo mogelijk rader onder·
zoek worden gedaan.
Heeft u tlelangsteling VOOf de ~ ~ dan
N iek de Jong. ~rodreef 13. die!: 421342.
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contact op met

Van de werkg roep Genealogie

) "ow",,'"

JL

QnlYangen van ons lid. de l'i8ef B Kansen
net 8URGER80EK
alsrnaae GRAVEN IN DE GROTE KERK

t.., tr~ .., ()I)Qo Op ~ "'_~
VOO/leden te ver\IIWerI VOOf r 7,50

Hooft u t>elqsteling YOOI de MIkgroep ~ dM con!8Ct
Mevr. R .Uitlieo-Jao:::cot>s. J.P ,Heytilaan 58. 0( bel 414431

"

op met

De Bibliotheek

Afgelopen tijd hebben we onze bibliotheek op goedkope wijze
weten uit te breiden door een aantal rom meI/boekenmarkten
af te struinen .
De aanwinsten zijn:
- de Hierdense Beek
- Harderwijk, veranderd gezicht 1900-1982
- Door storm en stilte
- Harderwijk in oorlogstijd
- Harderwijk in oorlogstijd

stichting Milieucentrum
Barend van Schie
Willem Foppen
BA van Kuik
BA van Kuik,
bewerking L. Mulder.

- Een historische zwerftocht door het
landschap van Putten.
Klaas Friso
- Duizend jaren Oude Kerk te Ermelo
- de Veluwe
Jac. Gazenbeek
- Het Album Promotorum van de
Mr. O. Schutte
Academie te Harderwijk.
- Bij het scheiden van de markt....
(Beemsterboer b.v.)
redactie F.J. Beemsterboer.
- Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie deel 47 - 1993
- Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie deel 48 - 1994
- Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie deel 49 - 1995
- Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie deel 50 - 1996
Flip Groen
- Monumenten en Mensen
Van mevr. A. de Vos kregen we een knipselarchief over Drielanden (1990-1998).
Dit archief wordt op het ogenblik voor gebruik klaar gemaakt.
Van oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop uit Elburg ontvingen we hun
nieuwste uitgave "De Hoge Enk, Beeld van een buurt schap".
Allen hartelijk bedankt.
De bibliotheek van HERDEREWICH, gevestigd in het Milieu- centrum Jodenkerksteeg 1, is vanaf 2 september a.s weer iedere eerste en derde woensdag van de
maand geopend van 14.00 - 16.00 uur. U bent van harte welkom!
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Samenstelling bestuur en werkgroepen
postcode telt.

Bestuur:

vacant
N.C.R.de Jong
vacant
K. Chr. Uittien
J.van Heijst
C.van Andel
R. van der Schaaff
Redactie:
J.J.H.Kooiman
vacant

Beethovendreef 13

3845 AR 421342

?
J.P.Heyelaan 58
Tromplaan 32
Brouwersteeg 11
Ln.der Ver. Naties 9

?
3842 CL
3843 EH
3841 EK
3844 AD

414431
431955
416828
413613

Smeepoortstraat 20 3841 EJ

419638

?

?

?

Ledenadministratie
K.Chr. Uittien
J.P.Heyelaan 58

Gr.Poortstraat 33g
J.P.Heyelaan 58
J.P.Heyelaan 58
Friesgracht13
Bachdreef 159
Nassaulaan 5

?

3842 CL 414431

werkgroepen:
Archeologie
N.C.R.de Jong
Beethovendreef 13 3845 AR
W.D.Grimm
Bunschotermeen 33 3844 HE
H.Molenaar
Blokhuis 9
3844 AE
H.W.Stuurman
Rietgorsmeen 74
3844 ZV
namens de Arecheologische Werkgroep Nederland:
J.Mui
Nunspeet

Genealogie:
Dr.J.Duinkerken
K.Chr.Uit tien
R. Uittien-Jacobs
G.verwijs-ten Hove
G.Renden
A.Jansen

Funktie

3841 AK
3842 CL
3842 CL
3841 GM
3840 BC
3851 Xl

421 342
418661
421 786
434878

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
PR zaken
Ecursies
lid

Hfd.redacteur
redacteur

penningmeester

vic- voorzitter

262399

422916
414431
414431
420 693
451 806
551603

adviseur
lid
lid
lid
lid
lid

Mutaties in het ledenbestand 1998
Nieuwe leden
W. Coppoolse
J.C.de Groot
C.C.Neeb
J.F.Willems
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W.B.Jacobs
A.Schuuring
J.J.Pettinga
S.v/d Sluis-de Wit

afmeldingen
P.J.van Wieringen
GPetersen+

