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Van de voorzitter

De Harderwijker Binnenstad.

Op de oproep van de Burgemeester om plannen bij de Gemeente in te dienen, die

betaald zouden kunnen worden uit de pot voor het grote steden beleid van de provincie

Gelderland, heeft Herderewich ook gereageerd.

Volgens de notitie van de Gemeente "Concept ontwikkelingsprogramma Harderwijk,

stad in balans", komt de historische binnenstad zowel bij de sterkte-zwakte analyse

fysische infrastructuur als bij die van de economische structuur, als een "sterkte punt"

naar voren.

Herderewich vindt -als de gemeente dit zo wil houden -dat ze moet investeren in de

historische binnenstad. Beheren alleen is niet voldoende.

Zonder grote investeringen betekent dit achteruitgang en verpaupering.

Wij stellen de gemeente de volgende plannen voor:

a) Het restaureren van Bruggestraat 45 (voormalige Banjer).

b) Het restaureren van Kerkstraat 15-17.

c) De restauratie van delen van de stadsmuur.

d) Het opmetselen van het rondeel bij de Luttekepoort.

e) Een groene impuls in het Hortuspark en tegelijkertijd de beek van water voorzien.

f) De restauratie van de muur van het voormalige Minderbroederklooster in het

bovengenoemde park.
g) Een extra bedrag voor de parkeergarage op de Houtwal, waardoor de kelder

bovengronds een betere historische uitstraling krijgt.

h) De realisering van het uitbreidingsplan van het Veluws Museum. Hierdoor wordt de

toeristische functie van dit museum versterkt en de toegankelijkheid voor invaliden

verbeterd.
I) Het herinrichten van een tweetal straten in de Binnenstad.

We denken aan de Smeepoortstraat en de Bruggestraat. Bij de laatste straat

denken we niet alleen aan het plaveisel, maar ook aan de zuidelijke gevelwand.

Door het uitvoeren van dit plan kan een betere verbinding tussen de boulevard en

het winkelgebied ontstaan.

Samen voldoen de plannen volgens ons aan de richtlijnen, die uw notitie stelt. Ze

scheppen werkgelegenheid, ook na de uitvoering. Harderwijk kan dan een beter toeris-

tisch product leveren, waarvan de middenstand kan profiteren.

Ook creëren we in de historische binnenstad een beter sociaal klimaat, waar winkelen,

wonen en vertoeven goed samengaan.

Herderewich hoopt dat de gemeente deze kans aangrijpt, zodat de positieve uitstraling

van de historische Binnenstad blijft bestaan tot ver voorbij 2005.



Herderewich Bibliotheek
Onze bibliotheek groeit gestaag; een tweede kast is aangeschaft en ook vor-
dert de inventarisatie.
Dit kwartaal werd de bibliotheek verrijkt met onderstaande boeken en tijdschrif-
ten:

1. Baas over eigen dorp, Ermelo vijf jaar onder eigen vlag.
2. Jac. Gazenbeek -Langs heidezoom en hessenspoor.
3. Uth het Oulde-Bruck -20e jaargang nr.2, april 2000.
4. Puttens Historisch Genootschap -Jaarboek 1999.
5. Gelders Erfgoed -2000/1.
6. Arent thoe Boecop -25 jaar.
7. Heemkundige Vereniging Nuwenspete -De Mothoek 16e jaargang nr. 1.
8. Oudh. Ver. Ermeloo -Van 't Erf van Ermel nr. 24, april 2000.
9. Oudh. Kring Voorst -Kroniek, 23e jaargang nr. 1/2000.

10. Westerheem -4ge jaargang, nr. 2, april 2000.
11. Dirk Jan Wolffram -Bezwaarden en Verlichten.
Van ons lid A.M. Kok ontving onze bibliothecaris een vijftiental Herderewich
Kronieken, waardoor deze serie nu in onze bibliotheek compleet is. Hartelijk
bedankt.

Van de penningmeester
Naast contributie ook een donatie ontvangen van dhr. Strijd. Hartelijk dank.

De meeste leden hebben inmiddels hun contributie betaald.

De 38 leden die nog niet hebben betaald zullen dat ongetwijfeld nu onmiddellijk

gaan doen! (?) Het gironummer is 303.61.92 en het bedrag is ft.30,=

Op 1 april -geen mop maar harde werkelijkheid -vierde "Veluwse Geslachten"

haar 25e jarig bestaan o.a. met een genealogische markt in de grote sporthal

van Barneveld. Ook uw Herderewich was daar present met een kraam.

De kraambemanning, bestaande uit Gerrit Berends Ua, dezelfde als onze

fonkelnieuwe bibliothecaris) en Karel Uittien hebben daar hun zaterdag doorge-

bracht. Van 07.30 tot 18.00 uur hebben zij aan de goede naam van Herdere-

wich gewerkt, tussen de middag afgelost door ons lid, Ria van Sonnen. Tijdens

die beurs is voor maar liefst ruim ft. 380.= aan publicaties verkocht.

De dikke klapper met 130 jaar huwelijken is zelfs uitverkocht. Kortom de kas is

weer gespekt en er zijn nu potentiële leden onder de bezoekers van die dag.

Veel genealogische informatie is verstrekt aan passanten die wat over hun

voorouders wilden weten en met onze wederzijdse buren van die dag (de

kramen van Putten, Elburg, en het streekarchief) zijn de vriendschapsbanden

wat strakker aangehaald. Kortom, een vruchtbare dag. Iedereen hartelijk dank.

Graag doen wij voor de volgende keer weer een beroep op u. Zijn er nog meer

bereidwilligen voor dit soort gelegenheden? Meldt u s.v.p. bij het bestuur.
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Najaarsexcursie HERDEREWCH 2000

In "het jaar van het water" zoeken we Nederlands meest waterrijke provincie
op. We gaan dus naar Friesland.
Vorig jaar bekeken we in Harderwijk de watertoren, dus we weten waar het
drinkwater vandaan komt. Dit jaar gingen we naar de zuiveringsinstallatie, dus
we weten waar het drinkwater blijft.
Nu gaan we bekijken wat er nog meer áán het water en vróéger water te zienis.

Zaterdag 7 oktober om 09.30 uur starten we vanaf onze vaste plek, het
parkeerterrein aan de Vondel laan hoek Cremerstraat.
Een comfortabele bus brengt ons dan over de Veluwe via Zwolle naar Kampen
waar we een prima uitzicht op de nieuwe IJsselbrug hebben. Via Kampereiland
en de N.C.polder rijden we naar Lemmer. Hier is onze eerste stop.
We gaan het Ir. Wouda-gemaal bezoeken. Dit gemaal helpt regelmatig mee om
het water in Friesland op peil te houden en staat sinds vorig jaar op de Wereld
Monumentenlijst. Juist op 7 oktober viert ze haar tachtigste verjaardag.
Er is een gids aanwezig voor deskundige uitleg. Bij het "ter perse gaan" van dit
bericht was het nog niet zeker of het gemaal tijdens ons bezoek in bedrijf is.
Na afloop is er tijd voor koffie en een lunch, die we tegenover het gemaal ge-bruiken. 

Waarschijnlijk is voor de dappere lopers nog tijd om de grote sluis van
het Prinses Margriet-kanaal te bekijken.

Na de lunch rijden we de aantrekkelijke route langs de kust tot aan het "Roode
Klif'. Uw organisatoren werden gewaarschuwd om, als ze naar Friesland ging-en, 

het monument aldaar niet over te slaan. Geen Fries zou het ons vergeven.
Hierna gaan we om de Noord om een bezoek te brengen aan "Aldfaers Erf',
meer precies, aan Allingawier. Hier een stop voor koffie met Friese kruidkoek
en een korte lezing over de uileborden. Ook kunt u hier kennis maken metduumkes, 

oranjekoek en drabbelkoeken.
Vervolgens gaan we weer richting huis maar wel via een andere route.
Eerst naar Lemmer, dan de N.O.polder in richting Vollenhove, dan varend naar
Genemuiden en weer rijdend naar het stoomgemaal "Mastenbroek".
Dit uit 1856 daterende gemaal wordt speciaal voor ons, ná sluitingstijd (!), nog
opengehouden en we zullen ook hier uitgebreid uitleg krijgen.
Om 18.00 uur hopen we in Harderwijk terug te zijn. Kortom een tocht met veelwater, 

historie, zeer afwisselende landschappen en een handjevol streekge-schiedenis.

Prijs, inklusief luch, entree's en bezoek Allingawier inbegrepen:
voorledenfl.55.= voornietledenfl.67.50
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Betaling: vóór 15 september op giro 3036192 t.n.v. HERDERREWICH.

Het Ir. D. F. Wouda-gemaal

Het Ir. D.F. Wouda-gemaal in Lemmer staat sinds 2 december op de Lijst van
het Werelderfgoed van de UNESCO. Dat besloot het Wereld-erfgoedcomité
van de VN-cultuurorganisatie op deze datum tijdens zijn jaarvergadering in

Kyoto, Japan.

Het comité beschouwt het gemaal als een symbool van de Nederlandse strijd
tegen het water en een hoogtepunt in de Nederlandse waterbouwkunde. Het
Wouda-gemaal is de grootste en krachtigste door stoom aangedreven installa-
tie die ooit voor hydraulische doeleinden is gebouwd. Het stamt uit 1920 en is
nog steeds in functie. Bij de recente wateroverlast in oktober heeft het 13
dagen onafgebroken gemaald om het overtollige water af te voeren. De plaat-
sing op de Wereld-erfgoed lijst betekent wereldwijde erkenning van het culturele
en historische belang van dit door de Nederlandse regering voorgedragen
industriële monument. De UNESCO noemt het gemaal een bijzonder symbool
van menselijke creativiteit; van de internationale betekenis van Nederlandse
waterbouwkunde en van het stoomtijdperk.

Het Ir. D.F. Wouda-gemaal te Lemmer
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Open Monumentendag 2000 in het kader van het thema "Water".

De Oudheidkundige Vereniging Herderewich organiseert op zaterdag
9 september a.s. voor de veertiende keer de Open Monumentendag Harder-
wijk. Het thema van dit jaar is "Water".

Harderwijk, vroeger gelegen aan de Zuiderzee, heeft zijn relatie met het water
altijd weten te behouden.

In de plaats van de botters zijn het nu de pleziervaartuigen, die de haven van
Harderwijk aan doen. De geschiedenis van het water is in de historische bin-
nenstad ook nog steeds zichtbaar aan de stadsgrachten, pompen en vloedste-
nen.
In het Veluws Museum, dat dit jaar op de Open Monumentendag gratis te
bezichtigen is, kunt u kennismaken met de vroegere Harderwijker visserij.

Ook de schilderijen van M. Lieman gaan over dit onderwerp. Zij zijn op die dag
te zien in het Vissershuisje aan de Kleine Marktstraat.

Daarnaast zijn de volgende monumenten voor het publiek opengesteld:
de Grote Kerk,
het Fraterhuis,
de Catharinakapel,
het Linnaeustorentje
het Oude Stadhuis

van 10.00 uur tot 17.00 uur zijn daar voor tekst en uitleg ook deskundigen

aanwezig

U kunt op eigen gelegenheid of onder leiding van een deskundige gids de
stadswandeling "doen". De eerste rondleiding start om 10.00 uur.

Wandelboekjes zijn gratis verkrijgbaar vanaf 10.00 uur in de Grote Kerk bij de
infokraam van Herderewich. Bij die kraam zijn trouwens ook vele interessante
boekjes over geschiedenis, architectuur, Harderwijk etc. te koop.
Vanaf die plaats en bij het Oude Stadhuis starten de gratis wandelingen met
een gids van het Gilde van Harderwijker Stadsgidsen.

Meer informatie kunt u krijgen bij N.C.R. de Jong, tel. 0341-421342
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Het Vittepraetje staat, in aansluiting op de landelijke Open Monumenten dag,
in het thema van WATER

Thema Water

R. 

Poolen-Brouwer.

HARDERWIJK en het WATER HARDERWIJK aan het WATER

Water was en is nog steeds van grote betekenis voor Harderwijk. Vroeger
vanwege de visserij, nu door het toerisme. De visserij was eeuwenlang van
grote betekenis voor de stad. Onder de huidige ondernemers aan de boulevard
komen de familienamen van de vissersgeneraties nog voor.
Na de drooglegging van een groot deel van de Zuiderzee veranderde er veel en
bleven slechts enkele vissers over. Wat wel bleef was de vis-verkoop op de
boulevard, maar de overheerlijke Zuiderzee-bot is daar niet meer bij.

Vóór de drooglegging werd er een harde strijd gevoerd tegen het inpolderen.
Onder de tegenstanders behoorde ook de bekende Harderwijker Eibert den
Herder die o.a. het boek schreef "Het Goud der Zee". Zijn argument en tevens
bezwaar dat de Veluwe zou gaan verdrogen, zoals dat door de inpoldering van
de Noordoost polder met Overijssel was gebeurd, was aanleiding tot het behou-
den van een strook water, de huidige Randmeren. Dat dit een gelukkig besluit
is geweest, is duidelijk en met de bouw van het Dolfinarium werd Harderwijk
een aantrekkelijke stad voor toeristen. Weer zorgt het water voor welvaart. Nu
is het nog wachten op het toelaten van water met daarlangs de aanleg van een
echte boulevard (plan" Waterfront") om de aantrekkelijkheid van Harderwijk
aan het water verder te verhogen.

Toch was er ook al vóór de drooglegging van de Flevopolder al enige vorm van
toerisme in Harderwijk. De Holland-Veluwelijn en de raderboot brachten de
toeristen naar de Veluwe, waarvan velen uit Amsterdam die dan per fiets verder
trokken de Veluwe in. Zo kwamen ze ook door Hierden en dan moest er een
kiekje gemaakt worden, tussen de kinderen in klederdracht.

~~-.'-~-c,~



Maar de Zuiderzee bracht niet altijd voorspoed voor Harderwijk. Voordat de
afsluitdijk werd aangelegd, konden woeste stormen op de Zuiderzee zware
schade aanrichten. Over de storm van 1916 stond in de krant dat "een onbe-
schrijflijke ramp onze stad getroffen had in de nacht van 14 op 15 januari en dat
ook in Hierden het water tot aan de Zuiderzeestraatweg was gekomen".

Zo berichtte de krant in 1916 zijn lezers:
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Maar ook al eerder heeft men in Harderwijk met hevige stormen en het zeewa-
ter te maken gehad:
a) In 1895 kwam de stad in het water te staan met grote schade aan de zee-

muur;
11) In 1889 een zware storm met veel schade.
.1877 een hevige noordwester storm, waarbij het zeewater op drie plaatsen

de stad binnendrong en dijkdoorbraken plaats vonden tussen Nijkerk en

Elburg.
.In 1855 was het ook raak door een zware storm van 1 op 2 januari (zie

artikel elders: red.), terwijl in datzelfde jaar op 16 maart los geraakt ijs zware
schade toebracht aan de zeewering.

.De jaren 1775, 1813 en 1824 of 1825 geven steeds dezelfde verhalen: over
schade aan o.m. de stadsmuur en over mensen die soms naar de zolder
moesten vluchten als de straten weer onder water liepen. Ook werd er
uitgevaren om mensen in nood op zee hulp te verlenen.

rechtsboven: doorbraak van de zee-

muur bij de Oosterwijk

links: opengerammeid huis aan de Ha-

vendam en plaatsjes achter de vissers-

woningen aan de Kromme Oosterwijk.

Foto's uit: "Sprekende Stenen" van

Eibert den Herder
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In een verordering uit 1736, opgesteld door schout en schepenen werd
duidelijk aangegeven hoe men diende te handelen met aangespoelde goederen

(strand-jutterij).

Oud Archief Harderwijk inv .191, 1 Juni 1736.

I 

-Aloo veele mendc!u.n "ig niet onLlien "oodane goede,.en, al to/ onwede,. ol"lo,.m den luo/den to/ de,.

Zuo/de,. Zee vae,.ende ol handelende ontd,.o/ven, olie van de"elve ve,./o,.en ol ve,.lalen we,.den, in Zee

olie op St..ad aen le haelen, le ve,.donhe,.en (= verdonkere-manen) olie le ve,.hoop-

en. Wae,. doo,. Jie goede en ongeluchige luo/den van de Voo,."ienig!u.it en goede o,.Jne op de tewae-

,.inge van "oodane goede,.en van oud& !u.ilaemlich gemaecht en ge"lelt, ten eenemael gej,.u,slee,.t, ende

ooch Jae,. en tooven !u.t Sclwllampt de"e,. Sladt in de" "etfi Zee,.echlen we,.J ve,.naedeelt. Soo i" t

dat !Ju,.gemee"le,.en Sc!u.penen ende Raa~ dae,. in "00 veel mogetih willende voo,."ien, to/ de"en wel

qe,.ieu,selcjh (= ru i mschoots) een o/de,., ho/ zo/ Zee- ol cfadman, in- olopge"elen, willen

!u.tten gewae,."clwuwt, dat "ig niet "uilen !u.tten le onde,."laen eenige ':b,.ifi- ol St,.anJgoede,.en,

q,.oot ol klein, aen le haelen, onde,. "ig le "Iaen, le ve,.donche,.en olie "ig eeniIJ"inLl wae,./oo" le maechen,

mae,. de"elve "uilen !u.tten aen le geven en le t,.engen in handen van den Sclwlti" (= Schout)

de"e,. StaJt,Jie hae,. na gelegent!u.it van hae,. aent,.engen "al contente,.en(= genoegdoe-

ning geven). ':bat ooch niemant ho/ zo/ tu,.ge,. ol v,.eemde eenig goed op "t..ad gevonden, t

welch etlo/che jae,.en in de gl'Od ol "t,.ad gelegen ol ge"elen mogt !u.tten, "00 Jat !u.t toven p,.e"c,.iptie

-= verjaring)wa,.e, "al aenhaelen olonde,. "ig "faen, mae,. den Sclwlt!u.t "elve"al !u.tten aen le

t,.engen al voo,."ch,.even gelo/ch ooch niemand, ho/ zo/ tu,.ge,. ol v,.eemde eenige ge"t..ande ol gevonden

qoede,.en in Zee athie,.in t !u.imelo/ch olonde,.Juo/m4 "al mogen ve,.hoopen, onde,. voo,.wended&el van

"ulch" op ande,.e plaeLlen gehogt ol gevonden le !u.tten, ten wa,.e dat ho/ dae,. te"c!u.it (= bewijs)

van loone olie Jat ande,." de Sclwlt op "o/n ,.echt de had Jae,. aan "al mogen "Iaen.':bat even weinig

"ig niemant "alonde,."taen ve,.J,.onhen mendc!u.n in Zee gevonden olie aen "t,.ad geJ,.even le "polie-

,.en{= plunderen) en tel'Oven van geit ol hlede,.en, ofte de"elve aen le l'Oe,.en, "onde,. telwo,.lo/c-

he o,.J,.e. -Alle" in confi,.mile van de Zee,.echten lot !u.t Sclwllampt de"e,. Sladt gelw,.ende. J!dien

o/manl "iIJ ve,.vo,.J,.e legend enige de"e,. a,.ticulenaen le gaen, den "elven "al dae,. ove,. al ove,. !u.t

asnhasl.n en onde,. ,,' ,,/aen van ve,./o,.en en end de"e,. StaJt WIl.heuren (=
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Water was natuurlijk ook van groot belang voor huishoudelijk gebruik en dat
was vroeger niet eenvoudig. In de Kroniek van Harderwijk kunnen we hier het
volgende over lezen:
"Op 20 november werd een pomp geplaatst op de waterput in de Vijhestraat; op
15 mei 1655 werd de put in de Hoogstraat vervangen door een pomp.
Op 22 februari 1656 werd een pomp geplaatst op de put in de Luttekepoort-
straat en op 21 mei 1656 vervingen de putmeesters de put door een pomp in
de Bruggestraat en dat ging door tot elke put in straat of op plein voorzien was
van een pomp.ln 1895 werd in Harderwijk een begin gemaakt met de aanleg
van waterleiding. Op de Galgenberg werd een watertoren gebouwd en dit was
het begin van het einde van het "putten en pompen tijdperk".

Pomp Kromme Oosterwijk, hoek van de Rechte Oosterwijk



~:~..

Oproep: Het Korps Luchtwachtdienst
Na de beëindiging van de tweede wereldoorlog en de daarna snel oplopende
spanningen tussen oost en west (het begin van de "Koude Oorlog") ontstond al
snel de behoefte aan een sterke defensie in West-Europa. Een onderdeel van
deze defensie was de luchtverdediging. Een belangrijk facet hiervan was het
snel en adequaat kunnen signaleren van vijandelijke vliegtuigen, die het lucht-
ruim binnen zouden kunnen vliegen. Met de destijds beschikbare tech-nieken
kon detectie boven een hoogte van 5000 voet (1500 meter) geschieden met
behulp van radar. Lager dan 1500 meter was de radartechniek nog niet effec-tief, 

zodat deze ruimte door middel van oor en oog bewaakt moest worden.
Op 1 Maart 1950 werd daarom het Korps Luchtwachtdienst (K.L.D.) opgericht
als onderdeel van de Luchtstrijdkrachten, de voorloper van de Koninklijke
Luchtmacht. Het Korps bestond uit vrijwilligers, onder leiding van een klein
aantal beroepsmilitairen. Het Korps moest informatie over vliegbewegingen
verzamelen en doorgeven aan het Centrale Gevechtsleidingcentrum in Nieuw
Milligen. Hiervoor beschikte men in het hele land over zo'n 300 uitkijkposten.

Deze posten waren gesitueerd op bestaande
=~~ gebouwen, zoals torens, molens en industriële

gebouwen of op torens welke door het Centraal
Bureau der Genie waren ontworpen en gecon-
strueerd. Deze 300 luchtwachtposten waren alle-
maal gegroepeerd in "kringen" van drie. Op die
manier kon men door middel van driehoeksme-
tingen de positie van een vijandelijk vliegtuig zo
exact mogelijk vaststellen.
Beperken we ons nu tot onze omgeving, dan
was de kring van drie posten gesitueerd in:
Putten, op het dak van een inmiddels gesloopte
zuivelfabriek.
Harderwijk, toren van 10,5 meter hoogte, op het
industrieterrein Lorentz, exacte plaats onbekend.
Elspeet, toren, plaats niet te achterhalen.
Door de ontwikkeling van moderne radar-syste-
men met een onmiddellijke presentatie van het

luchtbeeld, werd het Korps Luchtwachtdienst uiteindelijk overbodig en werd in
1967 opgeheven, waarna de meeste torens werden gesloopt.
Nu doet zich het merkwaardige feit voor, dat gegevens over het Korps moeilijk
of in het geheel niet te vinden zijn, noch bij de Sectie Luchtmachthistorie in den
Haag, noch in gemeente-archieven.

Mochten er lezers zijn die over informatie, fotomateriaal enz. beschikken, dan
wordt U uitgenodigd hierover contact op te nemen met.

G.Berends tel. 413498.
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Van alles wat ver-eeuw-igd (5) G. Verwijs-ten Have
Wat Harderwijkse kranten precies 100 jaar geleden publiceerden.

De macht van de media
Ook in 1900 krijgen de kranten, in dit geval "de Har-
derwijker", al ingezonden brieven.
De elders wonende heer J.W.G. heeft een brief
over een niet nader genoemd onderwerp gestuurd,
die hij graag geplaatst wil zien.
De redactie mag de brief plaatsen of niet plaatsen,
houden of terugsturen, de reden van niet-plaatsen
opgeven of geen woord laten horen, kortom zij is
soeverein op eigen erf.
De redactie gaat er echter niet op in. Aangezien de
heer G. de krant heel laat heeft ontvangen, zou het

stuk ook lang na de verschijningsdatum geplaatst moeten worden en "repliek
na 6 weken is wel wat achterlijk in onze geavanceerde tijd", aldus de krant, die
tevens laat weten zich voorlopig nog niet door "socialistische ideeën" te laten
leiden.

Wel of niet open op zondag.
Begin juni 1900 is te lezen dat de warme dagen weer in aantocht zijn en de
krant verwijst in dit verband naar een advertentie van het Harderwijker Zeebad,
waarin het bestuur bekend maakt, dat het bad op 16 juni geopend zal worden.
Over dit bad, gelegen aan de overzijde van het nieuwe havenhoofd, is in de
gemeenteraad het
nodige gezegd en
de krant heeft er
verslag van gedaan.
De gemeenteraad
heeft, tegen de zin
van de commissie
van oprichting en
van B&W, besloten
dat het bad
's zondags gesloten
blijft. B&W hebben
nu voorgesteld het
bad op die dag tot 9
uur open te houden. De heer Berends vindt dat het alleen op doktersvoorschrift
mogelijk moet zijn dan te baden, waarop de burgemeester voorstelt de instruc-
ties voor de badmeester zo op te stellen, dat alle werkelijke arbeid achterwege
kan blijven. Als er door de week geen tijd is om te baden, moet er volgens de
heer Gangel aan die slavernij een eind komen, maar is dat in ieder geval geen
reden om op het genomen besluit terug te komen. Het voorstel van B. en W.
wordt met 6 tegen 5 stemmen verworpen.
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Schade
Eind mei is het nog niet zo warm; als gevolg van nachtvorst staan de aardap-
pelplanten zwart op het veld. Het gewas op de akkers dichter bij de zee heeft
minder of niet geleden.

Vis
Er wordt veel vis gevangen, vooral ansjovis. De meeste vissers lossen in zee;
dat scheelt tijd en er kan direct weer verder worden gevist. Enige tijd hebben de
vissers heel dicht onder de wal kunnen vangen, maar als de oostenwind komt
opzetten is dat weer voorbij.

Voor de ansjovis wordt tot ft. 11.= per
1000 stuks betaald, zodat men kan
nagaan dat er geld wordt gemaakt,
schrijft de krant.
In de eerste week van juni worden er -
in vijf dagen tijds -40.000 stuks aang-
evoerd, dan tegen een prijs van
ti. 9.= per 1000. In vier dagen komt er
1350 kg bot aan wal, in prijs variërend
van ti. 20.= tot ti. 24.= per 100 kg.
Als er de laatste dag 1400 kg binnen-
komt, zakt de prijs en wel naar
ti. 18.=
Er is die week ook 50 kg aal aange-
voerd, die ti. 0.20 cent per kg op-
brengt.
Sommige met vis ventende vrouwen
laten de bewoners van de hoofdstra-
ten meer voor hun waar betalen dan

Aartje (weduwe) en Evert Bruinink de gewone burgerluitjes.
venten hun vis in de Bruggestraat

Een visafslag in Harderwijk?
In de Gemeenteraad wordt over het wenselijke van een visafslag gesproken,
maar daar de meeste vis al in zee wordt verkocht, blijft er te weinig over om
daar een visafslag voor in stand te houden. Gezien het verloop van de vorige
kan de toestand beter blijven zoals die is.

Bouwactiviteiten.
De pachter van de Tweede Slingerkamp krijgt ti. 15.= schadevergoeding voor
1339 meter van die kamp, die enige tijd door de Gemeente is gebruikt. Aan de
heer Bakker wordt een stuk grond verkocht van 30 x 25 meter, gelegen naast
de woning van de stationschef, voor ti. 500.=. De Raad hoopt dat meerderen dit
voorbeeld zullen volgen, om zodoende hier wat meer bebouwing te krijgen.
Bezijden de Grintweg, niet ver van de Israëlitische begraafplaats, is door de
heer J. Goosens een hoenderpark aangelegd. In Ermelo biedt iemand voor een
huur van ti. 175.= per jaar een huis aan met 6 vertrekken en een veranda; het
geheel is, door het afgerasterde terrein, ook zeer geschikt voor hoenderpark.
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Weidegeld.

Op de gemeenteweide zijn enkele zaken veranderd, die op den duur verbete-
ringen op moeten leveren, maar nu nog weinig effect hebben. Het weidegeld is
wel vast met ft. 4.= verhoogd tot ft. 13.=. Voor hokkelingen, kalveren, pinken en
ossen onder de 2 jaar moet ft. 10.= betaald worden. In afwijking van de eerder
overeengekomen datum van 14 mei, is het vee al op de ge toegelaten, dit na
een protest van vele veehouders bij het gemeentehuis. Hun vee zou honger
lijden terwijl er op de weide overvloed is. Het protest is niet voor niets geweest,
maar de verhoging van het weidegeld wordt niet ongedaan gemaakt of vermin-
derd, zoals in een volgende raadsvergadering nog wel door de heer Van Uche-
len gevraagd wordt. Een stuk van de weide kan n.l. niet gebruikt worden en de
meesten die een koe brengen zijn "van den geringen stand" en dan kan het
bedrag een bezwaar zijn. Er wordt geantwoord dat wisseling van beesten
toegestaan is en dat er in termijnen betaald kan worden.
De heer Neeb heeft zich nog gestoord aan een zin in de nieuwe voorwaarden,
t.w. "het drijven van vee". Dit is volgens hem verboden. De voorzitter beaamt
dit, maar zegt dat hiermede het heenbrengen en terughalen van de koeien
bedoeld wordt. Voor het aangevoerde vee zijn de volgende prijzen betaald:
voor vette koeien en ossen van ft. 93.= tot ft. 140.=; koeien ft. 75.= tot ft. 90.=;
kalfvaarzen ft. 80.= tot ft. 95.=; guste- en melkkoeien ft. 94.= tot ft. 115.= en
pinken en kalveren tussen ft. 23.= en ft. 60.=.

Brand.

In de maand april is er drie keer sprake van brand in de binnenstad.
De eerste treft K. van Stralen in de Bruggestraat. Hij is verzekerd, maar ook
het belendende huisje (met een hooizolder) loopt schade op en de bewoner
Nagelhout is -zo men zegt -verleden jaar "uit de verzekering gegaan".
De volgende brand is ook in de Bruggestraat bij L. v. Münching, een zaak in
rijwielen en gasgloeilichtartikelen. De oorzaak is onbekend, maar men spreekt
van kwaadwilligheid, waarvoor echter geen bewijs is. Ook hier moet de verze-
kering betalen.
De derde brand doet zich voor bij barbier Hermans in de Grote Poortstraat.
Hier slaat de vlam in een pot met vet, die op het vuur gezet werd. Als dan op 15
mei de vrijwillige brandweer, onder het genot van bier, limonade en tulband
voor de tweede keer de jaarvergadering kan houden, wordt er een brief van
B&W voorgelezen met dank voor de bewezen diensten bij de branden van de
laatste tijd.
Voorzitter Boombergen houdt een voordracht over "de Amsterdamsche Brand-
weer". Na aanmelding van drie nieuwe leden telt de vereniging aan het eind
van de avond 35 leden, 16 donateurs en 17 begunstigers.



Bacchus

Op bepaalde dagen heeft de politie het druk met het opbrengen van personen
in staat van openbare dronkenschap. Dit is het geval als de gepensioneerden -

de goede niet te na gesproken -hun gage ontvangen. Velen offeren dan zoveel
aan Bacchus dat ze "even arm als voor enkele dagen het nieuwe kwartaal weer
ingaan." Bij de leden van de vereniging "Kameraadschap en Onderling hulp-
betoon" komt overigens zelden dronkenschap voor.
Een ander soort vertier is op de Markt te vinden, nl. een soort spel. Vroeger
werd iets dergelijks naar de Bleek of een ander terrein buiten de poort verwe-
zen. Nu kan dat blijkbaar niet meer, maar zo zitten wel steeds de bewoners van
de Markt met het bijbehorende lawaai.ln een perceel aan de Markt is een
fruitzaak gevestigd en zo is er nu gelukkig wel weer een kroeg minder.

Desertie
Een voor West-Indië bestemde koloniaal, heeft op zondagmiddag 10 juni de
kazerne verlaten. Er wordt een rijtuig uitgezonden en enkele onderofficieren
rijden per fiets uit om de vluchteling op te sporen, maar vergeefs. Een collega
ontvangt na enkele dagen een briefkaart uit Dortmund waarin de deserteur
meldt dat hij in veiligheid is.
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Zuid Afrika.
De stad slaat wel een goed figuur met een inzameling van gebreide artikelen
(o.a. bouffantes en polsmoffen) voor de Boeren in Afrika. De hoeveelheid heeft
de verwachtingen verre overtroffen. "Men heeft niet kunnen denken dat het
kleine Harderwijk met zulk een zending voor de dag zou komen".
Inspelend op de situatie in Zuid-Afrika biedt een handelaar uit Amsterdam een
"origineel grappig Transvaal-schietspel" met de naam Dum-Dum aan voor 10
cent franco. Aan wederverkopers wordt een groot rabat in het vooruitzicht
gesteld.

En verder in de krant van 1900:

In de Geref. kerk is in de collectezak een vals kwartje aangetroffen.
In de krant is een waarschuwing te lezen tegen bedelaars en landlopers.
"Dergelijke personen moeten gevisiteerd worden voor ze verlof tot venten
krijgen; meestal zal men dan een ftesch vinden. Men wachte zich voor zulk
volk."
De leerlingen van de kinderzangschoolo.l.v. de dames De Lange en Fijn-
vandraat geven twee uitvoeringen. Ouders mogen de eerste gratis bezoe-
ken en belangstellenden tegen betaling van ft. 0.50, terwijl het tarief voor de
tweede uitvoering voor ieder ft. 0.25 is.
De gereformeerde ds. P. Warmen hoven volgt de overleden ds. Van Mant-
gem op als voorzitter van de Ver. voor Chr. Onderwijs.
Op Hemelvaartsdag 24 mei, wordt 's avonds om 6 uur het nieuwe kerkge-
bouw van de Chr. Gerf. Kerk in gebruik genomen. Ds. De Bruin van Apel-
doorn leidt de dienst, waarbij hij spreekt over Handelingen 7 : 56.
Ds. Bax te Hierden heeft bedankt voor een beroep naar Waverveen.
De heer G. ten Bruggencate, ontvanger der registratie en domeinen, is in
gelijke functie te Schagen benoemd. Hij wordt opgevolgd door de heer W.A.
Cleijn van de Poll uit Oirschot.
Enige maanden geleden heeft de heer K. van Daalen i.v.m. ziekte afscheid
genomen als raadslid. Nu moet zijn overlijden gemeld worden. Hij is 53 jaar
geworden. De begrafenis heeft op maandag 14 juni plaats gehad.
Omdat er geen vereniging voor volksweerbaarheid hier ter plaatse is -Er-
melo gaat ons weer eens voor -mag er op de schietbaan van het koloniaal
werfdepot geoefend worden.
De heer A.W.Groote, die voorheen als 1e luitenant bij het Koloniaal Werfde-
pot gedetacheerd geweest is, heeft een nieuw stelsel voor stenografie ont-
wikkeld. De eerste in onze stad met een diploma (3e klasse) is de heer E.
Hamstra, onderwijzer aan één der openbare scholen.
De stad herbergt ook de nodige honden. In de Raad worden de namen van
de aangeslagenen in de hondenbelasting voorgelezen. Er zijn 203 honden
aangegeven, 33 à ft. 1.= en 270 à ft. 2.=.
Tijdens één van de voorjaarsveemarkten -er zijn er weer drie gehouden -is
een kind onder het paard van een wagen gekomen, maar dankzij de oplet-
tende koetsier zijn de verwondingen meegevallen.



De door B. en W. aangevraagde vergunning voor het aangaan van een
pensioenverzekering wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
In Den Haag worden ingrijpende plannen voorbereid. In september zal de
Minister van Waterstaat een wetsontwerp voor drooglegging van de Zuider-
zee indienen.
In mei wordt één der laatste oud-strijders, de heer Nicolaas van Rijn, met
militaire eer begraven. In 1830 is hij als leerling- hoornblazer bij de 16e
afdeling infanterie gekomen. Als sergeant heeft hij deelgenomen aan de
1 a-daagse veldtocht en van 1842-1851 diende hij in Oost-Indië.
Vanaf 1851 tot zijn overlijden heeft hij in het Piusgesticht, waar hij woonde,
een uitstekend verzorging gehad, aldus meldt "de Harderwijker".

Enige 13-de eeuwse oorkonden over Harderwijk T. Goossens

Hierbij wil ik de aandacht vestigen op 3 oorkonden uit resp. 1262, 1263 en
1265. De teksten heb ik eerst opgezocht in het oorkonden boek van Sloet uit
1872 -1876 en in het Stichts Oorkondenboek (S.O.), deel 3 uit 1949. Daarna
heb ik in Utrecht de foto's van de originele oorkonden bekeken.
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Ik begin met het goede nieuws. Het oudst bekende zegel van Harderwijk is niet
van 1263 maar van 1262. Het is bevestigd aan een oorkonde, gedateerd 8
september 1262. Zie verder de tekst op de omslag van het Vittepraetje.

Het slechte nieuws is dat er helemaal geen 13de eeuwse oorkonden over de
Oosterwijk bestaan. De Kroniek van Harderwijk wekt helaas wel die indruk.

Een oorkonde van 23 augustus 1263 is in de loop der tijden op verschillende
manieren weergegeven:
1. Sloet: Theodericus de Emere heeft goederen in Osterhove in pacht ont-

vangen. Deze goederen horen bij de hof te Hoynen.
2. Kroniek: Dirk van Omeren heeft goederen in Oesthave in pacht ontvangen.

Deze goederen horen bij de hof te Hoynen.
3. S.O.: Theodericus de Emeze heeft goederen in Osterhone in pacht ontvang-

en. Deze goederen horen bij de hof te Hoynen.

Voor een oorkonde van 21 juli 1265 geldt hetzelfde:
1. Sloet: Theodericus de Omere [Emere] verpandt zijn goederen in Osterowic

[Osterhove].
2. Kroniek: Theodericus van Omeren verpandt zijn goederen in de Oosterwijk

te Harderwijk.
3. S.O.: Theodericus de Emeze verpandt zijn goederen in Osterone.

Hoynen is een oude schrijfwijze voor Gene. Evenzo is Oster(h)one een oude
schrijfwijze voor Oosteroene. Het gaat dus steeds om goederen in de huidige
gemeente Epe. De herkomstnaam van Theodericus is Emeze. Dat is een oude
schrijfwijze voor Emst. Ook deze plaats ligt in de huidige gemeente Epe. Har-
derwijk wordt inderdaad in beide oorkonden genoemd. De oorkonde van 1265
is zelfs opgemaakt te Harderwijk.

Het verschil tussen Sloet en het S.O. is, dat de eerste is gebaseerd op afschrif-
ten en de andere op originele oorkonden. De Kroniek van Harderwijk is in de
periode 1929 -1931 ontstaan. In die tijd was het derde deel van het S.O. nog
niet gepubliceerd. Men kwam dus onvermijdelijk terecht bij het oorkonden-boek
van Sloet, waarin de naam Osterowic voorkwam.
Het misverstand was snel geboren en bleek levensvatbaar te zijn.
Het derde deel van het S.O. is al weer 51 jaar geleden gepubliceerd en
toch lijkt het misverstand onuitroeibaar.

Bronnen
Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen tot op den slag van Woe-
ringen, 5 juni 1288;
L.A.J.W. Baron Sloet; 's Gravenhage, 1872 -1876. Nr. 864 en 881.
Kroniek van Harderwijk (1231 -1931); Harderwijk, 1931.
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, deel 111; F. Ketner;

's-Gravenhage, 1949. Nr. 1571,1593 en 1673.
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Wat al mooi is -versus -het zou beter kunnen. (4)
Een rubriek voor de leden van Herderewich.

Een rubriek om door positief bedoelde signalering de eigenaar (ongeacht wie
dat is), attent te maken op de situatie en te stimuleren er aan mee te werken
onze binnenstad fraai te houden of nog mooier te maken. Na verloop van tijd
zullen we nagaan welke signalering het snelst tot resultaat heeft geleid.
Daarvoor beraden we ons nog op een blijk van waardering vanuit Herderewich.
Indien U geen foto bij uw signalering kunt toevoegen, dan zal de redactie dat
proberen indien het object daartoe geschikt blijkt en past in deze rubriek.

Graag zien we inzendingen van onze leden voor deze rubriek tegemoet.

Niet zo fraai en heel mooi op de Smeepoorlenbrink
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In ons nummer van september
vorig jaar wijdden we een kri-
IIsch stukje aan de Smeepoort.
Wat waren we blij verrast toen
direct na het verschijnen van
ons blad de opknapbeurt plaatsvond.

Helaas, het werk werd niet af-gemaakt.

Het nieuwe pleisterwerk op de
gerepareerde plekken ontbeert
nog steeds een "kleurtje". Hoe-
wel het mechanisch wel duur-
zaam zal zijn is het visueel niet
veel beter dan vóór de repara-tie.

Een likje weerbestendige verf
moet op deze zichtlokatie toch
Kunnen?

zq-öönz;cht Smeepuurt

Bepaald niet fraai op de Smeepoortenbrink



De storm van februari 1825 T. Goossens

De eerste beschrijving van deze storm is ontleend aan een krantenartikel van
8 februari 1825:

Een week later heeft dezelfde krant een veel gedetailleerder verslag:
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{en en alle de nog lagere gedeelten der stad, werden overstroomd ter hoogte
van acht tien palmen; zoodat derzelver bewoners zich op de bovenverdieping-
en hunner woningen en waar dezelve niet bestonden, op de hoogere gedeelten
der stad, als het raadhuis en andere gebouwen, moesten bergen. Zelfs de
omstreken der stad waren van alle kanten meer dan een half uur ver over-stroomd, 

zoodat bijna een ieder tot zelfbehoud op zolders en daken moestvlugten, 
om het uiterste gevaar te ontkomen, in de hoop, dat er redding door

middel van schuiten zou komen opdagen; waarvan dan ook met het beste
gevolg is gebruik gemaakt. Alleen het huisgezin van een daghuurder, Gerrit
Stitzlar scheen onder den druk der rampen te zullen moeten bezwijken. Het
water drong in zijne woning, zelfs tot in het bed, terwijl zijne huisvrouw in ba-
rensnood was! Alle hoop op redding was vervlogen; schrik en verwarring over-
meesterde die ongelukkigen! Eindelijk, geene ladder bij de hand zijnde, om
nooger te vlugten, werd zijne vrouw in dien toestand door eene opening des
zolders opgehaald; doch, dank zij der Voorzienigheid!, schoon blootgesteld aan
de ruwheid van het weder, vergezeld van regen en sneeuw, zijn vrouwen kind,
waarvan zij gelukkig verloste, nog behouden.

\oe schade van eenige bewoners dezer stad en omstreken bestaat voorname-
lijk in eenig verdronken vee, tuingewassen, het verlies van meubilaire goede-
ren, twee of drie schuren en boerenwoningen, welke eene prooi der golven zijn
geworden; die der stad is veel aanmerkelijker, en zal voorzeker vele duizen-
de[n] guldens, behalven nog de gansche verwoesting der haven, beloopen; als
zijnde de geheele zeemuur tusschen de haven en Vischpoort, door de kracht
der zee ingestort, die tusschen de Bruggepoort en Plantagie geheel met gaten
doorboord en beschadigd, als ook de zee brug en verdere zeewerken voor een
groot gedeelte gansch en al vernield.

Naar welken kant der zee ook wij onze oogen wenden, overal worden wij ge-
troffen door de akelige verwoestingen door deze stormen veroorzaakt, waarvarl
de indruk nog vermeerderd wordt door de sporen der vernieling op andere
Iplaatsen aangerigt; aangespoelde balken en planken van woningen, huisraad,
bedden en andere meubelen bedekken, als het ware, onze stranden!
Wij evenwel hebben reden van dankzegging aan de Voorzienigheid, welke, hoe
aroot de schade dan ook voor deze stad moge zijn, dezelve voor een geheelen
ondergang bewaard heeft, welke voorzeker, indien de wind meer noordelijk
Qekeerd ware, waarvoor men den ganschen dag zoo beducht was, een onver-
mijdelijk en treurig gevolg dier vreeselijke stormen zou geweest zijn".

De overstroming heeft voor de burgemeester en notaris Van Meurs een positief
effect. Anderhalve week voor de storm is er bij hem ingebroken en een bedrag
van ft. 6000 -ft. 7000 gestolen. De daders hebben de buit begraven op het
strand. Ze zullen daar waarschijnlijk wel een diep gat voor gegraven hebben,
maar door de kracht van de overstroming is het geld aan de oppervlakte geko-
men.
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Van een viertal gedenkwaardige overstromingen zijn de volgende gegevens
over de vloedhoogten bekend:
in 15704.4 meter; in 18253.7 meter; in 19163.2 meter en in 19282.5 meter.
Deze gegevens zijn steeds t.o.v. het zogenaamde Nieuw Amsterdams Peil.
De overstroming van 1825 komt dus op de tweede plaats. Om te kunnen begrij-
pen hoe hoog het water toen in de straten heeft gestaan, kan er beter gelet
worden op bovenstaand verslag. De overstromingshoogte is 8 -10 palmen
geweest. Een palm bedraagt volgens mijn woordenboek 10 cm, dus het water
heeft een hoogte van 80 -100 cm bereikt. In 1570 schijnt het water nog 70 cm
hoger te zijn gekomen. Een volwassen persoon heeft, volgens deze bereke-
ning, op sommige plekken amper het hoofd boven water kunnen houden.

In een restant van de Smee-
poort zitten herdenkingsstenen
van de over-stromingen van
1570 en 1825. De onderkanten
markeren de vloedhoogten op
die plek.

De overstroming van 1570 is
duidelijk erger geweest dan die
van 1825, maar de hoogte van
de 1825-steen is ver onder de
80 cm. Dit betekent dat de
vloedhoogte elders in de stad
80 -100 cm moet zijn ge-weest.
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De herdenkingsstenen hebben zelf ook een bewogen historie achter de rug. 
In 1765 wordt buiten de stadsmuur, tussen de Smeepoort en de Luttekepoort, 
de touwslagerij van J.B. de Vries opgericht. 
In 1886 staat vlakbij de Smeepoort nog steeds een gebouw uit de tijd van de 
touwslagerij. Dit gebouw ("de 4 gebroeders") wordt in 1886 geveild. De her
denkingsstenen zitten dan in één van de muren. B&W hebben geregeld dat de 
veilingsvoorwaarden ook een bepaling hebben over het bewaren van de stenen 
in geval van sloop. 
In 1887 verwerft de Dolerende (Gereformeerde) Kerk het terrein van "de 4 
gebroeders". Er wordt afgesproken dat bij de bouw van het nieuwe kerkgebouw 
de herdenkingsstenen plaatsen op de goede hoogten zullen krijgen. 
In 1933 wordt dit gebouw overbodig door de opening van de Plantagekerk. 
In 1942 wordt het door brand verwoest. De laatste restanten worden in 1947 
opgeruimd. 
Het is niet onmogelijk dat 
de 1570-steen eeuwenlang 
een plek heeft gehad in de 
Smeepoort. Wellicht heeft 
de 1825-steen ook nog 
korte tijd in de Smeepoort 
gezeten. De aanleg van de 
Zuiderzeestraat-weg (tus
sen 1827 en 1830) maakte 
afbraak van de Smeepoort 
noodzakelijk. Mogelijk heb
ben de stenen bij die gele
genheid een 
plek gekregen in een muur 
van "de 4 gebroeders". 
Inmiddels zijn beide stenen tlI.~~~~ _____ .... ~::':D~Ii!Ii_ 
in het restant van de 
Smeepoort te bewonderen. 
Hopelijk zitten ze daar op de goede hoogten. 
In Harderwijk wonen nu nog mensen met de naam Stitselaar. Is het niet interes
sant om eens uit te zoeken*) of er afstammelingen tussen zitten van het kind 
dat aan de dood is ontsnapt? Misschien is ook de straat van het ouderlijk huis 
nog te achterhalen. Dit moet in een laag gedeelte van de binnenstad geweest 
zijn. 

Bronnen: 
Arnhemsche Courant 8 en 15 februari 1825. 
Kroniek van Harderwijk (1231 -1931), p. 160,231,313,315,316 en 426. 
Kroniek van Harderwijk (1931 - 1981), p. 23, 24, 50 en 65. 

*) Inmiddels gebeurd. Zie het artikel hierna. 
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Harderwiekers en/of Hierders (8, genealogie)
R. Uittien-Jacobs, werkgroep Genealogie

Tijdens de watersnood van 1825 werd, onder bizarre omstandigheden, een
kind geboren. Met een beetje detectivewerk hebben we achterhaald wat er van
haar is geworden.

Op 7 februari 1825 geeft de 55-jarige daghuurder Gerrit Stitselaar de geboorte
aan van een meisje dat zaterdagmorgen 5 februari om 03.00 uur ter wereld is
gebracht. Het krijgt als naam Elbertje van den Berg. Moeder is de ongehuwde
Aartje van den Berg, oud 43 jaar, werkvrouw. Het kind is geboren in huis 721
op Weijburg in Tonsel, het gebied buiten de Smeepoort. Gerrit verklaart tevens
vader van het kind te zijn. Getuigen van de aangiften zijn Hendrik van Westen-
dorp, 49 jaar, stads-bode en Elbert Huisman, 30 jaar daghuurder, beide wonen-
de te Harderwijk.
In hetzelfde huis waar zijn dochter is geboren overlijdt ruim een jaar later, op 5
mei 1826, Gerrit Stitselaar, de natuurlijke vader van Elbertje. Hij is weduwnaar
van Grietje Brons en laat 3 zoons en 1 dochter na. Twee maanden later, op
6 augustus, overlijdt Maria Stitselaar, zijn 15 jarige dochter, geboren te Voort-
huizen. De natuurlijke dochter Elbertje wordt dus niet bij het overlijden van de
vader vermeld! Gerrit was volgens de overlijdensacte geboren in Holten op 28
mei 1769 als zoon van Daniel Stitselaar. De naam van de moeder was de
aangever niet bekend.
Moeder Aart jen van den Berg trouwt 10 maanden later, op 28 juni 1827, met
Philippus Mulder. Dan blijkt dat ze al weduwe was van Decemer Gerrits van
Duinen, overleden te Voorthuizen op 12-4-1819.
Aart jen is een dochter van Abraham Abrahams van den Berg en Elbertje Cor-
nelissen. Zij werd geboren te Drie en gedoopt in de kerk van Garderen op 2
februari 1782.
De bruidegom, Philippus Mulder, is geboren op 28 november 1781 te Barne-
veld als zoon van Geurt Mulder en Elbarta Folmers. Hij is weduwnaar van
Johanna van den Broek.
Uit de huwelijksbijlagen blijkt dat Aartje wel huwelijksplannen had met Gerrit
Stitselaar. Op 30 januari 1824 wordt er een "oorkonde van onvermogen" afge-
geven door de Schout van het Ambt Barneveld op getuigenis van Hendrik van
Voorst en Harmen Wouters van den Bijtel, diakenen van de Ned. Herv. Kerk
gemeente Voorthuizen, op de kosten van het voorgenomen huwelijk met Gerrit
Stitselaar. Op 23 februari 1826 (nr. 375) wordt in Harderwijk een dergelijk
certificaat afgegeven voor hun voorgenomen huwelijk.

Philippus en Aartje vertrekken naar Elspeet, waar Aartje op 2 september 1863
komt te overlijden. Philippus was al in mei 1855 naar Barneveld gegaan, waar
hij op 8 augustus 1857 overlijdt.
Elbertje van den Berg konden we in eerste instantie niet terugvinden. Maar
dank zij Genlias*), vonden we haar huwelijk te Barneveld op 22-11-1849 met
Gerrit van den Brink. Ze blijkt in november 1849 uit Elspeet gekomen te zijn.
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Hieronder volgt haar burgerlijke staat + 1 generatie van haar talrijke nageslacht.

Elbertje van den BERG, geb. Harderwijk/Tonsel 05-02-1825, overl. Barne-
veld 25-11-1910, wijk Kallenbroek, dochter van Aartje van den Berg
Tr. (1) Barneveld 22-11-1849, Gerritvan den BRINK, klompenmaker, geb.
Barneveld 01-06-1812, overl. Barneveld 13-11-1873, zn. van Wouter Jan-
sen van den BRINK en Gerritje Abrams.
Tr. (2) Barneveld 31-01-1879 Maas van de KOEKEL T, dagloner, geb. Ede
18-11-1826, overl. Barneveld 23-01-1893, weduwnaar van Elisabeth van
den Heuvel, zn. van Hendrik van de KOEKELTen Ariaantje MMSEN.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerritje, geb. Barneveld 02-10-1850.
2. Wouter, geb. Barneveld 30-07-1852, overl. Barneveld 05-04-1875.
3. Aartje, geb. Barneveld 24-12-1859.
4. Jannetje, geb. Barneveld 18-01-1862, overl. Barneveld 02-09-1869.
5. Albert (zie 11).

II Albert van den BRINK, geb. Barneveld 22-11-1863, zn. van Gerrit van den
BRINK, klompenmaker, en Elbertje van den BERG
Tr. voor 1888 Hendrika van DIJK, geb. Ede 25-11-1869.
Uit dit huwelijk:
1. Elberta, geb. Barneveld 11-12-1888. Zij vertrekt in 1918 naar Laren (NH).
2. Hendrikje, geb. Barneveld 25-11-1890. Ze vertrekt 24-10-1912 naar Zeist
en 19-12-1912 naar Utrecht.
3. Gerritje, geb. Barneveld 11-04-1893. Ze vertrekt 19-12-1912 naar Ede.
4. Gerrit, geb. Barneveld 23-09-1895.
5. Gijsbert, geb. Barneveld 30-07-1898.
6. Cornelis, geb. Barneveld 15-10-1900.
7. Aaltje, geb. Barneveld 12-08-1903. Ze vertrekt op 5-4-1917 naar H'sum.
8. Gerrit, geb. Barneveld 10-06-1905.
9. Hendrika, geb. Barneveld 04-08-1908.

*) Genlias = Een database van het Algemeen Rijksarchief (ARA), van de
Burgerlijke Stand, die op internet is te raadplegen.
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Samenstelling bestuur en werkgroepen

telf. functie
42 13 42 voorzitter

secretaris
414431 penningm.
41 36 13 excursies
42 82 72 excursies

postcode
3845 ARBeethovendreef 13

J.P.Heyelaan 58 3842 CL
Ln.der Ver. Naties 9 3844 AD
Stro van Sevenhuyzen 4 3841 Cl

Bestuur:
N.C.R.de Jong
vacant
K.Chr.Uittien
R. van der Schaaft
J.de Groot
6e lid vacant
7e lid vacant

Public Relatons
vacant

3841 EZ
3841 GM

41 6263
420693

hfd.redacteur
lid
spec.edities
lid3842 CL

Redactie:
R.K.S.Beute Smeepoortenbrink 17
Mevr.Verwijs-ten Hove Friesegracht 13
T.Numan Dronten
K.Chr.Uittien J.P.Heyelaan 58 414431

ledenadministratie
K.Chr.Uittien J.P.Heyelaan 58 3842 CL 414431

421342
418661

voorzitter
lid

Werkgroep archeologie:
N.C.R.de Jong Beethovendreef 13 3845 AR
W.D.Grimm Bunschotermeen 33 3844 HE
namens de Arecheologische Werkgroep Nederland:
H.W.Stuurman Rietgorsmeen 74 3844 ZV 43 48 78 lid

adviseur
lid
lid
lid
lid
lid
lid

Werkgroep genealogie:
Drs.J.Duinkerken Gr.Poortstraat 33g 3841 AK
G.Verwijs-ten Hove Friesegracht 13 3841 GM
G.Renden Bachdreef159 3840BC
R.van Sonnen-Kost Middenlaan 9 3843 BA
A.Jansen Nassaulaan 5, Ermelo 3851 XZ
J.J.Pettinga Emdenmeen 14 3844 EC
Fam. Uittien J.P.Heyelaan 58 3842 CL

42
42
45
41
55
41
41

Werkgroep Kroniek van Harderwijk:
Mevr. A. Kuper Korhoenlaan 1-17
.J.J.H.Kooiman

3847 LL 43 23 42 voorzitter
Smeepoortstraat 20 3841 EJ41 96
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29
06
18
59
16
64
44

16
93
06
48
03
16
31


