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Visserijberichten  (3)  
                                                                               K. Chr. Uittien 
  
Een product van de voormalige werkgroep “Visserij” die bestond uit 
wijlen de heren Geerling Petersen, Henk Schiffmacher, Rinus Herzog  
en Jan Brands. Zij verzamelden alle visserijberichten uit de kranten 
van 1846 tot 1969. 
 
Periode maart 1856 t/m september 1858   
 
8 maart 1856 
Te Medemblik in de haven is een varensgezel van hier, een oppassend 
jong mens, zoon ener brave vrouw, verongelukt. Maandag moest de 
jongeling deelnemen aan de loting voor de Nationale Militie. Afwezig 
zijnde trok de burgemeester voor hem en wel een nummer, waardoor 
hij voor de dienst vrijgesteld werd. Deze liet dit aangenaam bericht de 
weduwe terstond weten, die daarover verheugd, haar overige kinderen 
op koffie en brood onthaalde, maar spoedig werd de vreugd in rouw 
veranderd; want op hetzelfde ogenblik bracht de schipper de tijding, 
dat hij het lijk van de jongeling aan boord had. De toestand der wedu-
we, wier kroost zo ongelukkig het leven verloor, bij het vernemen de-
zer tijding te schetsen is onnodig. Het schijnt, dat hij des nachts door 
duisternis overboord is gevallen. 
 
13 september 1856 
Oprichting eener Harderwijker Schroefstoomboot Maatschappij.  
Men vreest concurrentie voor beurtschepen. 
 
15 november 1856 
Betreft het heffen van haven-, leg- en bruggelden. 
 
15 november 1856 
Verordening invordering van het haven-, leg- en bruggeld. 
 
14 februar 1857 
Woensdagmorgen j.l., omstreeks 12 uur, heeft het ijs zich voor deze 
stad in beweging gezet en is spoedig daarop geheel opgeruimd. Enige 
kleine ijsbergen zijn nog zichtbaar. De zee is nu geheel van ijs bevrijd, 
zodat de scheepvaart hervat is. Bereids zijn drie schepen van Amster-
dam alhier aangekomen. 
 
14 maart 1857 
11 Maart. Hedenmorgen werd alhier door de visser Jan Aartsen het lijk 
aan wal gebracht van een zestienjarige knaap, die hij in zee had opge-
haald. Te oordelen naar de verre staat van ontbinding, waarin het lijk 
verkeerde, is hetzelve reeds geruime tijd een prooi der golven ge-
weest en alzo geheel onkenbaar geworden. 
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21 maart 1857 
20 Maart. In de nacht van 19 op 20 dezer had er een treurige gebeurte-
nis plaats op de vissersschuit van Tijs Mons, alhier woonachtig. Zijn zoon 
Sam n.l., mede aan boord zijnde, en tusschen Elburg en Schokland het 
net werpende, verwarde in één der touwen, die aan het zeil verbonden 
waren, viel overboord met dat ongelukkig gevolg, dat hij in de verslin-
dende diepte verzonk, zonder dat de ontstelde vader in staat was de 
minste hulp tot zijn redding bij te brengen. Ongelukkige Vader! De ou-
derlievende daad van Uwe zoon, die U uit hetzelfde gevaar mocht red-
den, dat hem later zo noodlottig werd, moest hij weldra met de dood 
bekopen. Alle aangewende pogingen om het lijk aan de golven te betwis-
ten waren tot dusverre vruchteloos. 
 
21 maart 1857 
De Oostenwind heeft de zee voor deze gemeente een gezicht ver droog 
gemaakt. 
 
09 mei 1857 
Als een merkwaardigheid kunnen wij U mededelen, dat de polkavangst 
dezer dagen gunstige resultaten oplevert, zijnde gisterennacht door de 
visser Andries Mons 31.000 stuks ansjovis gevangen en hedenmorgen 
alhier aangebracht. 
 
16 mei 1857 
In de nacht van Dinsdag op Woensdag j.l. had op het Harderwijker 
beurtschip het treurig voorval plaats, dat een met verlof gaand militair, 
overboord geraakte en zijn graf in de golven vond. 
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23 mei 1857 
22 Mei. Gisteravond omtrent 7 1/2 ure werd door de visser Peter Kok 
het lijk aan wal gebracht van de militair, in de nacht van 12 op 13 dezer 
op het Harderwijker beurtschip nabij Nijkerk overboord geslagen. 
 
30 mei 1857 
De ansjovisvangst blijft voortdurend gunstige resultaten opleveren, zijn-
de bij een handelaar te dezer stede in de loop dezer week ruim 300.000 
stuks aangebracht. 

06 maart 1858 
De angst, waarin vele vissersfamiliën verkeerden, doordien voor onge-
veer drie weken twee en dertig schuiten, bemand met vijf en zestig zie-
len, ter haringvisserij uitgegaan, niets van zich lieten horen, werd heden 
in vreugde verkeerd door de tijding, dat zij bij het begin van de jongste 
vorst in de haven van Urk gevlucht waren. De aanhoudende Oostenwind 
had hen belet iets van zich te doen horen. De meeste vissers, gewoon 
om slechts een paar dagen uit te blijven, waren schaars van levensmid-
delen voorzien. Zeer wordt dan ook de menslievende handelwijze van 
Urks ingezetenen geroemd, daar deze hen rijkelijk van alles voorzagen, 
terwijl de wijze waarop de burgemeester van dat eiland op alles orde 
stelde, niet genoeg te prijzen is. 
 
13 maart 1858 
Uit de gemeenteraad. 
De ondernemers der stoombootdienst, goedgevonden hebben om de 
boot de naam "Stad Harderwijk" te schenken. Burgemeester vraagt 
alsnu aan om op de onvoorziene uitgaven tot een bedrag van fl. 50.- te 
mogen beschikken voor het geschenk der vlag met het wapen der ge-
meente. Hij voegt daarbij, dat de boot reeds door de Rijksdeskundigen 
is geïnspecteerd en goedgekeurd. Hem is ter ore gekomen, dat over de 
geschiktheid van de boot allerlei verdichtselen zijn verspreid, maar hij 
herinnert daarom niet zozeer aan de les "Kent eer gij oordeelt", als wel 
aan het Kon. Besluit van 26-9-1833, staatsblad no.58, krachtens het-
welk een streng toezicht vanwege het Rijk over de stoomboten wordt 
uitgeoefend, hetgeen te wensen was, dat over de schepen evenzeer 
werd uitgeoefend. De Raad besluit met algemene stemmen overeen-
komstig het voorstel. 
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10 april 1858 
Vollenhove, 5 april. Onze vissers hebben van de Hollandse kusten aange-
bracht duizenden met "de zegen" gevangen groene haringen, hetwelk 
een ongewoon vertier aan bokkinghangen en aan handel geeft. 
 
15 mei 1858 
In het laatst der voorgaande week is te Hoophuizen aangespoeld en door 
de aldaar wonende landbouwer A.d.B. op het strand gehaald, een dood 
zeedier van het vrouwelijk geslacht, ongeveer ter zwaarte van 90 à 100 
N. pond, welke de kustbewoners geheel onbekend was. Van de snuit tot 
de staart gemeten, had het een lengte van 1.73 N. el (ruim 6 voet), de 
staart was slechts 1 1/2 palm lang, huid dunharig zwart met witte vlek-
ken (getijgerd ) en woog het spek ruim 30 N. ponden.  
De ronde kop, die wel enigermate op een kalfskop geleek, had geen uit-
wendige oren. Ter weerszijden van de snuit vond men vrij lange knevels. 
In de onderkaak had het 6 snij-, 2 hoek-, 4 oogtanden en 10 kiezen. In 
de bovenkaak 4 snijtanden, overigens gelijk. De voorpoten hadden een 
lengte van 1 1/2 palm, de achterpoten 3 palm. Zij waren van zwemvlie-
zen en klauwen voorzien. De  inwendige delen waren volkomen gelijk 
aan die van het varken. 
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05 juni 1858 
De ansjovisvangst geeft tegenwoordig een grote bedrijvigheid en vertier 
aan deze gemeente en werkt bijzonder gunstig op de verdiensten der min-
vermogende volksklasse, ja verschaft aan talloze huisgezinnen het dage-
lijks brood. Vooral deze week leverde daarvan het grootste bewijs, wan-
neer men in aanmerking neemt, dat dagelijks ongeveer 1.000.000 stuks 
werden aangebracht. Om die 1 miljoen stuks te bewerken zijn plusminus 
benodigd 40 volwassen personen en ruim 100 jongens, terwijl 75 vrouwen 
en meisjes volop werk hebben om de aanvoer van een dag te koppen. 
Daar nu 1 cent wordt betaald voor het koppen van 100 stuks,  
zo maakt dit reeds op een millioen stuks het aanmerkelijke bedrag van  
f. 100.--, zodat ieder vrouw of meisje gemiddeld f. 1.50 daags verdient. 
Zelfs nog midden in de nacht zijn zij ijverig werkzaam en hun vrolijk ge-
zang en gesnap geeft duidelijk genoeg te kennen, dat zij de dagen van 
meerder verdiensten op de rechten prijs stellen en waarderen. Vraagt 
men nu nog hoeveel zout wel tot het inmaken benodigd is, zo kunnen wij 
mededeelen, dat elke 1.000.000 stuks 125 zakken zout verbruikt. 
 
28 augustus 1858 
Harderwijk, 26 Augustus. Met genoegen kunnen wij melden, dat de 
stoomboot "De Stad Harderwijk" de reis naar herwaarts van Amsterdam in 
drie uren gedurende de laatste dagen volbracht heeft. Terwijl het ijzeren 
schuitje vervaardigd in de fabriek van de Heer Van Vlissingen, zowel wat 
snelheid in de vaart als keurige inrichting, niets te wensen overlaat. 
 
25 september 1858  
Oprichting. De aandeelhouders in de op te richten Schroefstoomboot-
Maatschappij worden beleefdelijk uitgenoodigd om op Woensdag de  
29 September 1858 des morgens te 10 uur ten Raadhuize alhier tegen-
woordig te zijn bij het verlijden der acte van vennootschap, terwijl voor 
degenen, die niet mochten kunnen tegenwoordig zijn de gelegenheid be-
staat om tot Maandag namiddag te 1 uur uiterlijk ten huize van den Heer 
M.J.Vermeer alhier een daartoe bestemde volmacht te tekenen. 
 
                                                                  Harderwijk E.J.Vitringa 
                                                              25 September 1858 notaris 
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De Stadshal van Harderwijk  
             ing. C.F. Falch 
 
 
Omdat de aanvoer van eieren na 1900 in de omgeving van Harderwijk 
sterk toenam, had de stad het plan opgevat om een eierhal te bouwen 
Gedacht werd aan de boterhal, het restant van de vroegere kapel van 
het Minderbroedersklooster aan de Broederen, tegenwoordig Markt. 
Men wilde dit gebouw richting Hortus vergroten met een lengte van  
20 meter. Een andere locatie was de Vischmarkt en een derde  
mogelijkheid was achter de woningen aan de Kuipwal, tegenwoordig 
parkeerplaats Waltorenstraat. 
 
Een eierhal aan de Doelenstraat vond men te veel buiten het centrum 
van de stad liggen. Tijdens de raadsvergadering van 11 april 1929, toen 
het voorstel voor de bouw van een eierhal aan de orde kwam, probeer-
de de Middenstandsvereniging om de hal op de Vischmarkt te realise-
ren. Deze poging mislukte omdat ze niet voldoende cijfers en overtui-
gingskracht bezat om de meerderheid van de raadsleden mee te krij-
gen. Het raadsbesluit tot bouw van een eierhal met vergaderzaal aan 
de Doelenstraat werd met 11 tegen 1 stem aangenomen. Met de bouw 
werd op 22 juli begonnen. Er vonden twee aanbestedingen plaats.  
De eerste viel te hoog uit. De totale kosten mochten niet meer dan  
fl. 27.000,- bedragen. De laagste inschrijvers bij de tweede aanbeste-
ding waren: Aannemer P. Brandsen en J. van Ouwenkerk te Amersfoort, 
loodgieter A. Klaver te Harderwijk, elektricien H.J. Wassink te Epe en 
schilder A. van Slooten te Harderwijk. De bouw stond onder leiding van 
de gemeentearchitect D.C.Tiemens. Het dagelijks toezicht werd opge-
dragen aan de opzichter-tekenaar van de gemeente: H. Brandsen.  
Hij heeft de 21 bouwtekeningen gemaakt, die goedgekeurd werden 
door D.C.Tiemens. Slechts enkele tekeningen zijn in het archief be-
waard gebleven. 
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In het bewaard gebleven Bestek en Voorwaarden werd de bouw van de 
Eierhal nader omschreven. Vanaf het trasraam werden steensmuren 
opgetrokken tot de ramen met klinkers als voorwerkers en boven de 
band met 1e soort kleurighardgrauw en als achterwerkers kalkzand-
steen in basterdmortel. De dakvlakken zouden belegd worden met eer-
ste soort blauw Tuiles du Nord (dakpannen) met bijpassende gevelpan-
nen en vorsten. Later zou blijken dat de helling van de dakvlakken niet 
geschikt was voor de Tuiles du Nordpan, waardoor na hevige regenbui-
en lekkages plaatsvonden. Aan weerszijden van de grote hal bevonden 
zich de zgn. paklokalen. De hal zelf was 18,5 meter lang en 12,5 meter 
breed. Het podium had een diepte van 5 meter. Buitenwerks was het 
gebouw 28,16 meter lang en 23,35 meter breed. 
 
De eerste steenlegging geschiedde door burgemeester E.J. de Jong 
Saakes op 11 september 1929. De hal wordt als eierhal op 12 april 
1930 door het gemeentebestuur voor gebruik opengesteld. 
Volgens het raadslid Willemsen zag het gebouw, met name de gevel 
aan de Doelenstraat, door het ontbreken van ramen er somber uit en 
had veel weg van een gevangenis. Door het grote aantal dakvensters 
van gewapend glas was er in de hal wel een overvloed van licht. 
De naam “Stadshal” is ontstaan als tussenoplossing omdat eier- en 
vergaderhal te lang was. De aannemers hebben voor het bedrag van  
fl. 32,- een zandstenen gevelband gemaakt met daarin het woord 
“Stadshal”. 
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In het jaar 1930 werden in de eierhal 6.132.000 eieren aangevoerd  
met een waarde van meer dan fl. 416.000,-. Hieruit bleek dat het  
verplaatsen van de eierhal geen invloed heeft gehad op het marktwezen. 
De opbrengst van de marktgelden betrof fl. 1.250, -, tegen fl. 850,-  in 
1929. Omdat de hal een multifunctioneel gebouw was werden de ruimtes 
ook verhuurd voor congressen, aanbestedingen en verpachtingen.  
De voorwaarden van de openbare verpachting van de Hal waren geregeld 
bij het raadsbesluit van 9 januari 1930. Verpacht konden worden de grote 
hal, het balkon, het buffet en de vestiaires. De paklokalen vielen hier bui-
ten, maar werden wel verhuurd. De inventaris van de Stadshal bestond in 
1930 uit 480 Thonetstoelen, 20 tafels, 8 kapstokstandaards en 48 schragen 
voor het uitstallen van de eieren. Ook werden er toen films in de hal ver-
toond. De film “Ben Hur” trok overvolle zalen.  
De eerste pachter die een verlofaanvraag indiende was H.Foppen, houder 
van hotel-café-restaurant “Marktzicht”. Het gemeentebestuur had ook een 
parkeerterrein voor vrachtauto’s  en karren geregeld, o.a. op het terrein 
rond het gebouw. De Stadshal is later door de gemeente verkocht. Op 27 
oktober 1941 werd de gerestaureerde Stadshal als bioscoop- en concerthal 
in gebruik genomen. De zaal kon ongeveer 400 personen bevatten.  
De gemeenteraad besloot op 21 augustus 1986 de Stadshal te slopen.  
Op die plaats verrezen een veertigtal appartementen met een parkeer-
garage. In de week van 4 februari 1987 werd de laatste film in de Stadshal 
gedraaid. 
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Jaarverslag 2010 
 
2010 was voor Oudheidkundige Vereniging Herderewich een druk 
jaar. Met het vernieuwde bestuur was het flink aanpakken om alle 
geplande en ongeplande werkzaamheden uit te voeren en een ant-
woord te geven op de vragen die ons vanuit de Harderwijker samen-
leving bereikten. 2010 was een jaar waarin er veel geïnvesteerd is: 
onder andere in herkenbare kleding voor onze vrijwilligers, in de uit-
gave van een boek met belang voor de plaatselijke historie en in 
huisvesting in de Vischpoort. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in 
een ledenwerfactie die ons ruim honderd nieuwe leden heeft opgele-
verd. Onze lezingen gingen door en er verschenen vier nummers van  
periodiek het Vittepraetje. Herderewich werkte samen met het Gilde 
van Stadsgidsen, de Harderwijk Reeks, de Gemeente Harderwijk en 
tal van andere samenwerkingspartners. 
 
Het werk bij Oudheidkundige Vereniging Herderewich is vrijwilligers-
werk en onze vrijwilligers zijn ons grootste kapitaal. Daarvoor zijn 
we ze erkentelijk en daar zijn we zuinig op. Twee van onze vrijwilli-
gers, Theo van der Heijden en Barend Schipper zagen zich op de 
jaarlijkse vrijwilligersavond van de gemeente zelfs beloond met een 
cadeaubon, maar hulde is er, zonder onderscheid, voor allen! 
 
Ook 2011 belooft een druk jaar te worden, met tal van activiteiten. 
Uitbreiding van ons bestuur met enkele actieve vrijwilligers is een 
wens voor het huidige jaar. Onze lokale historie heeft nog veel ver-
rassingen voor ons in petto, en ik hoop dat er in het komende jaar 
nog veel geheimen onthuld zullen worden. Bijgaand leest u het  
verslag van de werkgroepen.  
         J. de Jong 
 
1. Werkgroep Open Monumentendag 
Dit jaar stond Open Monumentendag in het teken van ‘Smaak van 
de negentiende eeuw’. De invulling van dit omvangrijke evenement, 
op zaterdag 11 september, werd in Harderwijk georganiseerd door 
Herderewich en het Gilde van Stadsgidsen. De werkgroep bestond 
uit P.  Stellingwerf, Th. van der Heijden en mevrouw M. E. van  
der Heijden-Staats namens Herderewich en mevrouw N. Goettsch 
namens het Gilde. 
Open Monumentendag 2010 werd gestart met de officiële opening 
van de Smeepoort. Na jaren steggelen is er een trap geplaatst welke 
toegang geeft tot de vroegere poort en het wachtlokaal. De vele  
monumenten van onze stad waren daarna weer vrij toegankelijk 
voor iedereen die ze wilde bezichtigen. De Grote Kerk, het voormalig 
Stadhuis, nu Streekmuziekschool, de Catharinakapel, 
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 De Vanghentoren, de Smeepoort en natuurlijk de Vischpoort, de molen, 
het Stadsmuseum, de oude Synagoge, de Hortus en het vissershuisje, 
maar ook de gerestaureerde stadsmuren aan de zeezijde.  
Alles met elkaar een prachtige gelegenheid om de oude Hanze- en  
vestingstad Harderwijk beter te leren kennen. Het Gilde verzorgde gratis 
rondleidingen door de stad. De vertrekplaatsen waren de Grote Kerk  
en de Vischpoort. De boekjes met de wandelroute waren in alle boven-
genoemde monumenten gratis te verkrijgen. Ruim 1.800 bezoekers,  
zowel Harderwijkers, oud-Harderwijkers als dagtoeristen, bezochten  
de Open Monumentendag. De organisatie werd verzorgd door ongeveer 
26 vrijwilligers van beide verenigingen. Zo werd er op deze dag weer 
een stukje geschiedenis van ons mooie Harderwijk getoond. 
 
         P. Stellingwerf 
2. Werkgroep Genealogie 
Nog steeds wordt met vijf mensen gewerkt aan het bevolkingsregister.  
De groep bestaat uit de dames Uittien-Jacobs, Verwijs-ten Hove en  
Bruinink-Visser voor het overschrijven uit de registers, mevrouw Numan 
voor het digitaliseren daarvan en de heer Uittien voor de algemene bij-
stand. We zijn nu bezig met het register van 1870 - 1880, de wijken 6, 
8 en 9. Zo nu en dan komen we een verkeerd ingebonden bladzijde te-
gen. Het is tijdrovend om dan de juiste volgorde te vinden. We kunnen 
nog steeds mensen erbij gebruiken.  
Mevrouw Jacobs transcribeert uit het Oud-Rechterlijk Archief inv. Nr. 3: 
"Resolutiën en sentensiën in cas van geltboeten en corporele als andere 
straffen", 1694-1800. Zij is aan de laatste pagina's bezig. Het hand-
schrift is heel slordig en daardoor moeilijk te ontcijferen. Tevens digitali-
seert zij de notariële repertoria van de Harderwijker notarissen. Aan het 
repertoire van notaris De Mol wordt de laatste hand gelegd. De volgende 
notaris die "ter hand" wordt genomen is notaris Van Meurs (1812-1832). 
De heer Uittien zorgt dat zij over voldoende materiaal beschikt om dat 
thuis in haar computer te verwerken. Daarnaast kopieert hij de woning-
kaarten van 1918 tot 1938, alfabetisch op straat- en huisnummer gesor-
teerd. Iets wat misschien wat minder bekend is, is het genealogisch da-
ta-bestand van mevrouw Uittien. Dat bestaat uit een kleine 100.000 
persoonsrecords en is op de studiezaal van het archief te raadplegen. 
Bijna dagelijks worden daar aanvullingen en correcties in verwerkt. 
De heer Hop werkt gestaag door aan het digitaliseren van Hierdens on-
roerend goed. Naast de kadastrale leggers zijn door hem ook de gege-
vens van de monumentale Hierdense boerderijen op de computer van 
de studiezaal ingevoerd en daardoor in te zien. We doen nog een oproep 
voor vrijwilligers om te helpen met het overschrijven van de bevolkings-
registers. Op woensdagmorgen van 09.00 - 12.00. Met koffie en koek. 
Maar ook thuiswerkers kunnen, met typewerk, een bijdrage leveren aan 
het ontsluiten van het Harderwijkse archief. 
                   K. Chr. Uittien  
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3. Werkgroep Excursies 
Wegens geringe belangstelling is in 2010 geen excursie georganiseerd. 
Er is in het huidige bestuur geen bestuurslid specifiek belast met het orga-
niseren van excursies. Het streven is om in de toekomst excursies in de  
omgeving van Harderwijk te organiseren, goed bereikbaar en tegen lage 
kosten.    
 
4. Werkgroep Geveldocumentatie 
Als onderdeel van het gehele archief van Herderewich, is in het jaar 2010 
het bijhouden van het fotoarchief Geveldocumentatie van Harderwijk en 
Hierden voortgezet. Door de verhuizing naar de Vischpoort is in het begin 
van het jaar geruime vertraging ontstaan en bleek na de verhuizing een 
archiefdoos te ontbreken. Speurwerk in het Gemeentearchief leverde op, 
dat de doos terecht was gekomen bij het archief van de stadsgidsen.  
Hij was dus weer 'boven water' en daardoor kon het werk voortgezet en 
eind 2010 toch nog afgerond worden. 
In de vorige jaarverslagen is steeds aangegeven wat het doel van dit  
archief is, waardoor hier volstaan kan worden met een korte samenvat-
ting. Vooral voor de na ons komende generatie Herderewichleden en  
belangstellenden zal deze Geveldocumentatie - en deels inrichting van de 
woningen en prijsverloop - steeds meer aan waarde kunnen winnen.  
De gebouwde omgeving die wij dagelijks zien en ons nauwelijks meer  
opvalt, kan dan een interessante historische bron gaan vormen.  
In het nieuwe verslagjaar zal het bestuur zich beraden over de wenselijk-
heid het Archief in de huidige vorm voort te zetten en in welke mate het 
zinvol is ook de wijk Drielanden volledig in dit archief op te nemen, dan  
wel een zekere beperking t.a.v. het uitdijende Harderwijk aan te brengen.  
Bovendien zal het in de toekomst een schone taak zijn voor één of meer 
vrijwilligers om het thans reeds omvangrijke kaartsysteem om te zetten  
in een digitaal bestand. Het raadplegen zal daardoor vereenvoudigd wor-
den (en het scheelt opbergruimte). Totdat nadere besluitvorming heeft 
plaatsgevonden, zal de huidige werkwijze ook in het nieuwe verslagjaar 
voortgezet worden. 
                               R. Beute 
5. Public Relations 
De werkgroep Public Relations is in beweging. Naast het verschijnen van 
het Vittepraetje, het kwartaalmagazine van de vereniging, wordt  
de website van Herderewich steeds belangrijker. Er is dit jaar door  
verschillende mensen meegewerkt aan de producties van Herderewich. In 
de eerste plaats noem ik de heren Berends en Van Eeden, die samen met 
mevrouw G. Verwijs de Kroniek van Harderwijk 2009 maakten. Dit jaar 
zetten ze zich nog in voor de Kroniek 2010, daarna dragen ze hun werk-
zaamheden over aan andere vrijwilligers. Otto Büttner is onze webmaster 
die zorg draagt voor de website www.herderewich.nl Het gaat daarbij niet 
alleen om techniek, maar ook om de vorm. De heer Büttner zorgt voor 
een overzichtelijke presentatie van historisch nieuws uit Harderwijk en 
Hierden.  
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 De website werd in 2010 ruim 15.000 keer bezocht en bezoekers kwa-
men zelfs uit Rusland, Israël en Australië. De pagina met ‘het laatste 
nieuws’ mocht op de grootste belangstelling rekenen en kreeg 5.400 
bezoekers, gevolgd door Harderwijk als Garnizoensstad en Harderwijk 
als Hanzestad. 
 
Mevrouw G. Verwijs, de heer P. Stellingwerf en ondergetekende vor-
men de redactie van het Vittepraetje, terwijl de heer en mevrouw Uit-
tien en de heer N.C.R. de Jong tot de vaste kring van auteurs behoren. 
We zijn hen erkentelijk voor, telkens weer, originele bijdragen en hun 
kennis en kunde van de lokale historie. Regelmatig kwamen we Vitte-
praetjes tekort; m.i.v. 2011 worden er van elk nummer 750 exempla-
ren gemaakt. Op Visserijdag 2010 werd als gecombineerde uitgave van 
Herderewich, een boek over Eibert den Herder en de Holland-Veluwe- 
Lijn gepresenteerd, terwijl voor de Open Monumentendag weer een 
wandelgids werd gemaakt. Voor de PR-werkers was het een druk jaar 
waar met enige voldoening op kan worden teruggekeken. Niet te lang 
overigens, in 2011 moet er weer veel gebeuren. 
         Theo Bakker 
 
6. Werkgroep Verspreiding 
Het voorbije jaar was niet erg spannend voor de "Werkgroep Versprei-
ding Vittepraetjes" de WVV, die gestaag haar werk verricht. Het aantal 
leden van Herderewich groeit flink, iets dat we goed aan het aantal 
Vittepraetjes kunnen merken. Was het zo dat ik bij de aanvang van 
mijn functie, vijf jaar geleden, de bundels op de fiets bij de WVVers 
kon thuisbrengen, nu kan de auto niet meer worden gemist.  
Enerzijds is dat jammer, anderzijds is het een groot compliment voor 
Herderewich. De WVV is nog steeds enthousiast. Geen wig in te drij-
ven. Joop Kooiman heeft ons na heel veel jaren verlaten. Hij had ook 
dikwijls de grootste bundel. Bij deze, Joop, onze hartelijke dank. Ge-
lukkig vond hij de heer A Jansen van de Luttekepoortstraat als opvol-
ger. Een paar reserveverspreiders kwamen onze gelederen versterken:   
de heren W. Stratingh, J. de Fluiter en W. Petersen. Allen welkom. 
De heer Warmenhoven, die als reserve voor Hierden optrad is naar 
Harderwijk verhuisd en heeft te kennen gegeven, dat hij geen reserve 
meer wil zijn. Ook onze dank voor zijn bereidheid in de afgelopen ja-
ren. Het bestuur heeft ons geaaid met een regenjas, en later nog met 
een aangeklede versnapering in onze eigen Vischpoort. Heel gezellig. 
Dat wij de Vischpoort van de Gemeente als eigen honk mogen benut-
ten, vind ik een genereuze geste. Hulde! We gaan het nieuwe jaar 
weer rond. U zult zien, het is helaas zo weer voorbij. Geniet er dus 
van, ook al regent het. Helaas is het niet bij al de leden van onze groep 
zorgenvrij. Bij enkelen zelfs grote zorgen. Ik wens hen veel sterkte om 
daar mee om te gaan. Voor een ieder wens ik ‘blijf gezond ter been en 
houd het humeur op peil’.  
                          J. van Wageningen 
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7. Redactiecommissie Harderwijk Reeks 
Het boek Passagiersschepen in Harderwijk/Herinneringen aan Oom Ei-
bert is in samenwerking met de Harderwijk Reeks uitgebracht.  
Verder heeft geen overleg in de redactiecommissie Harderwijk Reeks 
plaatsgevonden 
 
8. Werkgroep Hierden 
De Werkgroep Hierden van Herderewich, bestaande uit Alie van de Pop-
pe en Evert Jacobs, is bezig met onderzoek naar namen van oude boer-
derijen en hofsteden in ons dorp. De meeste boerderijen hadden een 
naam, sommige worden nog steeds bij die naam genoemd, maar van 
andere zijn de namen al lang vergeten. De boerderijen die vroeger bij 
De Essenburgh hoorden hadden allemaal een naam. In ons onderzoek 
richten we ons ook op de families die de boerderijen vaak van geslacht 
op geslacht bewoonden. Het feit dat het in Hierden niet de vaste regel 
was dat de oudste zoon de boerderij kreeg is er de oorzaak van dat de 
bij de boerderij behorende grond nogal versnipperde. Dat is ook goed 
zichtbaar op de kadastrale kaarten van Hierden. Er zijn veel smalle 
strookjes weiland ontstaan. We hopen dit onderzoek af te ronden in de 
loop van 2011 en zullen u verslag uitbrengen in een mooie brochure.                     
         Alie van de Poppe  en Evert Jacobs 
 
9. Werkgroep Archeologie  
Deze werkgroep heeft een nieuwe voorman. Stadsarcheoloog Henk Ho-
venkamp heeft te kennen gegeven de werkgroep in 2011 nieuw leven in 
te blazen. Er wordt nog een aantal vrijwillige medewerkers gezocht.    
 
10. Samenstelling bestuur  
J. de Jong       voorzitter a.i. 
W. Goedhart      secretaris 
B. Kappers        penningmeester 
C. Th. van der Heijden     lid 
M.E. van der Heijden-Staats    lid 
T. Bakker       public relations 
 
B. Schipper       huismeester 
 
11. Lezingen  
In 2009 niet vermeld:  
28 januari      De pest in de Middeleeuwen C.J.C. Broer  
2010; 
27 januari   Archeologie op de Veluwe door Maarten Wispelwey 
24 februari   De Joodse gemeenschap in Elburg Willem van Norel 
31 maart   Theologie in Harderwijk door Jacob van Sluis 
27 oktober   Eibert den Herder door Theo Bakker 
  1 december Het Koloniaal Werfdepot door Piet Stellingwerf 
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 Verslag van de penningmeester. 
 
Het jaar 2010 mag een goed jaar worden genoemd voor de vereni-
ging. De ledenwerfactie werpt duidelijk zijn vruchten af. In 2010  
hebben zich ongeveer 100 personen aangemeld bij onze vereniging. 
 
De inkomsten uit verkoop van boeken is gestegen, dit onder andere 
door het uitbrengen van een boek over Eibert den Herder. Maar ook 
gerichte acties zoals de verkoop van het boekje over het Jan van  
Nassaupark aan de huidige bewoners waren succesvol.  
Ook het in de verkoop zetten van onze boeken op Marktplaats  
is een succes gebleken. Hiernaast is er veel aandacht besteed aan het 
inrichten van De Vischpoort. ‘Ons clubhuis’ heeft onder leiding van 
Barend Schipper een ware metamorfose ondergaan. 
 
Daarnaast is er ook aandacht besteed aan onze vrijwilligers. Deze zijn 
allemaal voorzien van een jas en/of fleece jack. Ook is er aan het eind 
van het jaar een vrijwilligersavond geweest waar al deze vrijwilligers 
onder het genot van een hapje en een drankje eens bij konden pra-
ten. Als u de website van de vereniging bezoekt ziet u dat deze een 
professionele uitstraling krijgt; de site wordt veel bezocht.  
U merkt dus dat er de laatste jaren veel is geïnvesteerd in diverse 
zaken. Door deze investeringen is ons eigen vermogen fors gedaald. 
Dit was ook verwacht. Het jaar 2011 zal financieel een jaar van bezin-
ning worden. Dit wil niet zeggen dat we achterover gaan leunen.  
Nee, we gaan onderzoeken hoe wij onze vereniging in Harderwijk nog 
meer bekendheid kunnen geven. De financiële onderbouwing over 
2010 zal u op de ledenvergadering worden uitgereikt. 
 
           Barend Kappers 
 
 
Uitnodiging Ledenvergadering 
 
Op dinsdag 29 maart zal de jaarlijkse ledenvergadering van Herdere-
wich in de Catharinakapel plaatsvinden. (19.45 uur) Voorafgaande 
aan de vergadering is er een lezing van de heer A. Daniëls over de  
bekende Joodse familie Härtz, die vroeger in Harderwijk woonde.  
De heer Daniels heeft onderzoek gedaan naar de Joodse families uit 
Harderwijk en zal in zijn lezing een deel daarvan presenteren. 
Indien er kandidaten zijn voor bestuursfuncties, wordt gevraagd of 
deze zich voorafgaande aan de vergadering willen melden, zodat ze 
d.m.v, stemming benoemd kunnen worden. Het belang van de jaar-
vergadering behoeven we niet te onderschrijven, dat begrijpt u zelf.  
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Uit het dagboek van C.A.Th. Vogel (6)   
                K.Chr. Uittien 
 
Door bemiddeling van ons lid, de heer B. Rugers, is Herderewich 
in het bezit gekomen van de handgeschreven herinneringen van 
oud-kolonel en commandant van het 6e Regiment Infanterie 
C.A.Th. Vogel (1805-1893). De familie stond ons toe de delen 
die betrekking hebben op Harderwijk in ons kwartaalblad te pu-
bliceren. Het origineel ligt opgeslagen in het depot van het Ge-
meentearchief. 

Zwolle en Oldenzaal 
 

Wie reizen gaat 
Vindt zeer veel baat, 

Bij weinig goed 
En vluggen voet. 

 
In Antwerpen kreeg ik van den Minister van Oorlog de order, om mij 
naar Zwolle te begeven en werd ik ingedeeld bij de 18de Afdeeling.  
Ik vertrok naar mijn garnizoen en nam de reis over Utrecht, want ik 
had het voornemen per rijtuig naar Harderwijk te gaan en dáár eenige 
dagen door te brengen. In de Bischopstad vernam ik dat de kolonel 
Knol onder wiens bevelen ik reeds één jaar gediend had in Namen bij 
de oprichting der 18de Afdeeling, met de hem overgeblevenen man-
schappen in Amersfoort zou worden ingekwartierd en de billetten op 
eenige afstand werden uitgegeven.  
 
Ik wenschte niet door den  
kolonel Knol te worden gezien  
en reed daarom achterom.  
Onverwachts kwam ik te Harder-
wijk aan en had het geluk mijne 
geliefde Louise in welstand terug 
te zien. Door het heerlijke weder 
daartoe uitgelokt, gingen we  
Daniel de Mol even goeden dag 
zeggen op onze wandeling, hij 
was buiten de Luttekepoort aan  
’t excerceren met de Schutterij 
waarbij hij als kapitein diende,  
hij was zeer verrast mij te zien.  
 
Het is mij als hoor ik hem nog 
zeggen “tot straks en anders tot 
op ’t veld van eer”, hoe spoedig 
zouden we ons daar bevinden.  
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Na een paar hoogst gelukkige dagen in Harderwijk te hebben gepasseerd, 
vervolgde ik mjin reis naar Zwolle en huurde kamers bij den zilversmid 
Visser, die op een smalle gracht woonde, we schreven toen October 1830. 
Ik had het genoegen mevrouw Eijmael in Zwolle terug te zien, ik vond de 
lieve vrouw in eene zeer treurige stemming. In ’t begin der maand Octo-
ber was den kolonel Eijmael gesneuveld, als kommandant der 7de  
Afdeeling te Antwerpen. Men had den kolonel gewaarschuwd zich niet op 
de wallen te vertoonen, hij sloeg die raad in den wind en kreeg een schot 
in den arm, toen hij werd weggedragen kreeg hij nog één schot in de 
buik, waarop hij in den arm van zijn broeder en den majoor Tegelaar den 
geest gaf. In ’t begin van Januari 1831 ging ik voor vier dagen met verlof 
naar Harderwijk. 
 
Bij mijn terugkomst te Zwolle kregen we order met de meeste spoed 
naar Oldenzaal op te marcheeren, daar er oproer onder het fabrieksvolk 
was uitgebroken. De gelegenheid om aan Louise te schrijven ontbrak mij 
totaal, ik verzocht daarom Anton Eijmael zulks voor mij te doen, die als 
kadet der K.M. Akademie tijdelijk tehuis was. In 1829 was de militaire 
Akademie te Breda opgericht en in 1830 tijdelijk ontbonden, de kadets die 
’t verlangden konden aan de veldtocht deelnemen. Onder bevel van den 
kolonel Knol marcheerde de 
18de Afdeeling naar Oldenzaal. 
In Deventer kregen we nacht-
kwartier.   
 
Den volgenden dag voegden  
de kavalerie en twee batterijen 
veldartillerie zich bij ons en 
ondernamen we te samen de 
marsch naar de oproerige  
fabriekstad.  
De manschappen waren ingekwartierd geweest in de manége.  
De met groot verlof zijnde miliciens wilden niet onder de wapens komen. 
Op marsch naar Oldenzaal gevoelde ik me heel ongesteld. In een der tus-
schenliggende plaatsen werd ik bij zorgvolle menschen ingekwartierd, die 
den dokter lieten halen, die me wat voorschreef en dat ik trouw gebruikte. 
Den volgenden dag was ik veel beter en werd te Oldenzaal bij dr. Michori-
us ingekwartierd, een zeer lieve Hollandsche familie.  
De oudste zoon van dr. Michorius was in latere jaren officier van gezond-
heid in ’t Leger en diende met mij toen ik behoorde tot ‘t 4de Reg. Infan-
terie in garnizoen te ’s Hertogenbosch. Een horlogemaker had zich aan  
’t hoofd gesteld van het fabrieksvolk en was hun kommandant. Dagelijks 
kwam het geheele garnizoen met de muziek aan ’t hoofd onder de wape-
nen, altijd werd er aangevangen met het Wilhelmus, dat werd alleen ge-
daan om vertooning te maken. De hoofdwacht was aan ’t stadhuis, aan  
de poorten waren ook officieren op de wacht.  
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Om alle oploopen en samenscholingen te voorkomen, doorkruisten pa-
trouilles de stad. Mijn kompagnies-kommandant was de kapitein Stael  
van Holstein, verder de eerste luitenant Ruule van Lelienstern en de luite-
nant de Veer. De gouverneur der provincie Overijssel was in die dagen 
ook te Oldenzaal en gaf gedurende zijn verblijf aan de officieren een diner.  
De Oldenzalers begonnen beangst te worden, zij tooiden zich met groote 
oranje strikken aan hun mutsen, de rust was nu spoedig hersteld en keer-
den wij naar Zwolle ons garnizoen terug.  
 
Te Deventer hadden wij nachtkwartier, aan het logement aldaar liet men 
ons verscheidene malen bellen, voor men ons open deed. Den volgenden 
dag marcheerden wij door naar Zwolle. 
 

Tiendaagsche Veldtocht. 
 

De alarmkreet trekke uw steden om 
En roepe uw kroost te wapen! 

Daar achter groeie een heldendrom 
Met jeugdig vuur herschapen. 

 
Eenige dagen na onze terugkeer in Zwolle kregen wij order om naar het 
leger te velde op te trekken.  
Onze afdeeling bestond uit twee veldbataillons, een reserve en een depot-
bataillon. Op onze reis naar Noord Braband bleef ik nog eenige dagen met 
verlof te Harderwijk. Ik vertrok van daar 17 Januari 1831, zeker kwam de 
gedachte niet bij mij op [dat] ik mevrouw de Mol nimmer zou terugzien  
en dat was toch helaas het geval. Ik voegde me weder bij mijn bataillon 
dat Etten tot standplaats was aangewezen. Toen ik veertien dagen te  
Etten was, ontving ik van mijne geliefde Louise het bericht, dat hare dier-
bare moeder na eene kortstondige ziekte den 9de Februari was overleden.  
Twee dagen voor het overlijden van mevrouw de Mol was haar zoon  
Daniel in ’t huwelijk getreden met freule Florentine van Broekhuizen,  
het jonge paar was dus op reis en Louise was alleen tehuis.  
Onnoodig te zeggen hoe oprecht ik deelde in de groote droefheid mijner 
geliefde Louise. Ik kon onmooglijk bij de begrafenis tegenwoordig zijn, 
daar ik niet voor 19 Februari met verlof kon gaan en de ter aardebestel-
ling op 14 Februari was bepaald. Wat vond ik bij mijne komst in Harder-
wijk alles somber en treurig, wat eene groote verandering geeft toch het 
sluiten van een paar oogen, gewis had ik 17 Januari niet gedacht toen ik 
het huis van mevrouw de Mol verliet, we elkander in rouw zouden terug-
zien.  
 
 
                              
         Wordt vervolgd 
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Harderwiekers en/of Hierders (44)   
                 R. Uittien-Jacobs 
 
Onderstaande stamreeks (van oud naar jong) is van de familie Migchel-
sen, een Ermelo’s-Harderwijks geslacht. De familienaam werd op ver-
schillende manieren geschreven, zowel Michelsen, Migchelsen als  
Michgelsen. Die laatste schrijfwijze laatste kon weleens een vergissing 
zijn van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 
Voordat de naam Mig(ch)elsen algemeen gebruikt werd, was het een 
zgn. patroniem. De naam was afgeleid van de voornaam van de vader.  
De familienaam is niet officieel aangenomen. Ze werd al gebruikt vóór 
1812. Eén van de leden van de familie heeft echter de familienaam  
“van der Horst” aangenomen, nl. Hendrik Migchelsen.  
Waarschijnlijk woonde hij eerder op Horst/Ermelo.  
 
We weten niet zeker, of de familie nu uit Tonsel/Harderwijk of Tonsel/
Ermelo afkomstig was. Misschien ligt de waarheid in het midden.  
Ook de naam van de oudst bekende voormoeder is niet bekend.  
In Ermelo werden in het begin de namen van de moeders niet bij de 
dopen vermeld. Wel een beetje vreemd eigenlijk ! De naam van de  
moeder “Liesbet” heb ik aangenomen, omdat bijna alle kinderen een 
dochter Liesbet, of Elisabeth hadden. Maar dit is natuurlijk niet zeker.  
De familie was waarschijnlijk vooral in de landbouw, of aanverwante  
beroepen werkzaam. Dit is slechts een stamreeks. Voor liefhebbers is 
een uitgebreidere stamboom beschikbaar.  
 
Tenzij anders vermeld, zijn alle geboortes, dopen, huwelijken en overlij-
dens te Harderwijk en is de godsdienst Nederlands Hervormd.  
Voor het woord “gedoopt” gebruiken we het teken ~. 
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Generatie I 
 
Gerrit EVERSEN, woonde Tonsel, geb. vóór 1641. Gehuwd vóór 1661 met 
Lijsbet Migchelsen, of Rijcherts, geb. vóór 1641.  
Uit dit huwelijk: 
1. Rijcket GERRITSEN, ~ op 24-11-1661 te Ermelo (zie generatie II). 
2. Michel GERRITSEN, wonende Tonsel, ~ op 13-12-1663 te Ermelo,   
   † op 46-jarige leeftijd, begraven op 3-3-1710 te Ermelo. Gehuwd vóór 
   1689 met Dirckjen RIJCKERTS, ~ 17-2-1661 te Ermelo,  † op  
    10-11-1730 op 69-jarige leeftijd, dochter van Ricket LAMBERTSEN. 
3. Beertjen GERRITS, geb. te Tonsel, ~ op 22-11-1665 te Ermelo,  
    begraven op 23-3-1693 op 27-jarige leeftijd. Ondertrouwd op 15-1-1688 
    met Jacob  Jansen  DUMP, 30 jaar oud, geb. te Ermelo/Leuvenum,  
    ~ op 5-7-1657 te Ermelo, begraven op 27-4-1714 op 56-jarige leeftijd.  
    Recognitie boeken (Oud Rechterlijk Archief Harderwijk), folio 43,  
    dd 2-5-1714: Lubbert Dump en Melis Gerritsen borgen voor het sterfhuis 
    van Jacob Dump; kinderen Jan, Gerbregt en Jannetje Dump beloven de 
    borgen te vrijen. Zoon van Jan  Hendricksen DUMP. 
4. Aaltje GERRITS, ~ op 19-7-1668 te Ermelo. Ondertrouwd op 22-4-1688  
    te Nunspeet, gehuwd voor de kerk mei 1688 te Ruurlo met Gerrit  
    Hendriksen, geb. te Nunspeet/Hulshorst, ~ op  22-12-1667 te Nunspeet,   
 zoon van Henric Cornelissen en Hermtje ROELOFS. 
5. Nijsje (Niesje) GERRITS, ~ op 7-2-1675 te Ermelo. Gehuwd circa 
    1698 te Ermelo met Michel WOUTERSEN, ~ 22-5-1667 te Ermelo,  
    zoon van Wolter Michelsen. 
6. Jan GERRITSEN, geb. te Ermelo/Tonsel, ~ op 14-9-1684 te Ermelo, 
    begraven op 24-7-1715 op 30-jarige leeftijd, als Jan Miggels.  
    Ondertrouwd op 2-1-1707, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd  
    op 3-2-1707 met Evertje Jans (Geurts), geb. vóór 1687 te Putten. 
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Generatie II 
 
Rijcket GERRITSEN, woonde Tonsel, ~ op 24-11-1661 te Ermelo,   
† na 1730. Gehuwd vóór 1693 met Helmertje WILLEMS, geb. vóór 1673 
te Essen (GE),  † na 1714. Helmertje komt voor bij het erfhuis van Lubber-
tje Willems, in leven huisvrouw van Jan Rijcksen (ondertrouw Harderwijk 
30-10-1681, hij van Telgt, zij van Essen).  
Uit dit huwelijk: 
1. Evert RIJCKERTS, ~ op 20-2-1693 te Ermelo (zie generatie III). 
2. Peter RIJCKERTS, ~ op 5-7-1694 te Ermelo. 
3. Willem Rijckerts RIJCKERTS, ~ op 23-2-1696 te Ermelo,  † vóór 1703. 
4. Lijsbeth RIJCKERTS, ~ op 25-3-1697 te Ermelo, belijdenis Pasen 1717, 
    vertrokken, begraven op 31-12-1767 op 70-jarige leeftijd. Gehuwd voor 
    de kerk op 24-jarige leeftijd op 20-6-1721 met Reijer Gerritsen van  
    der HORST, geb. vóór 1701, begraven op 9-5-1732. 
5. Maesje RIJCKETS, ~ op 3-10-1700 te Ermelo. Gehuwd ná 1743 met  
    Elbert JANSEN  (BOUW), ~ op 18-7-1700 te Ermelo, zoon van  
   Jan  Woutersen. 
6. Gerritje RIJKERTS, ~ op 18-2-1714 te Ermelo. Gehuwd voor de kerk 
    vóór 1733 met Rijk EVERTSEN, ~ op 25-5-1710 te Ermelo,  † vóór 
    1748 te Ermelo/Horst, zoon van Evert RIJKSEN, op Vanenburg onder 
    Putten. 
 
Generatie III 
 
Evert RIJCKERTS, ~ op 20-2-1693 te Ermelo. Gehuwd voor de kerk op 22-
jarige leeftijd op 9-2-1716 te Elspeet met de 23-jarige Trijntje Jans  van  
ASSELT, ~ op 22-1-1693 te Elspeet, begraven 28-12-1775 op 82-jarige 
leeftijd, dochter van Jan HELMERTSEN  en Petertje GERRITS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Petertje EVERTS, ~ op 15-11-1716 te Ermelo. 
2. Michel EVERTSEN, ~ op 29-6-1718 (zie generatie IV). 
3. Petertje EVERTS, ~ op 11-10-1722. 
4. Lubbertjen EVERTS, ~ op 1-8-1725. 
5. Aaltjen EVERTS, ~ op 20-6-1728, begraven op 6-7-1728. 
6. Aaltjen EVERTS, ~ op 2-12-1729. 
7. Rijkert EVERTSEN, ~ op 3-9-1732. 
8. Helmertje EVERTS, ~ op 17-6-1736. 
 
Generatie IV 
 
Michel EVERTSEN, ~ op 29-6-1718, begraven op 9-10-1779 op 61-jarige 
leeftijd. Ondertrouwd op 3-11-1754, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leef-
tijd op 17-11-1754 met de 26-jarige Hendrina JANS, geb. te Apeldoorn,  
~ op 11-2-1728 te Apeldoorn, begraven op 15-7-1793 op 65-jarige leeftijd, 
dochter van Jan PETERS en Janna LAMBERTS.   
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 Uit dit huwelijk: 
1. Jan MICHELSEN, ~ op 4-11-1755 (zie generatie V). 
2. Trijntien MICHELSEN, ~ op 23-4-1758, begraven op 9-12-1758. 
3. Trijntien MICHELSEN, ~ op 18-11-1759,  † op 22-5-1761 op 1-jarige 
     leeftijd. 
4.  Evert MICHELSEN, ~ op 12-8-1761. Ondertrouwd op 28-4-1799,  
    gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 28-5-1799 te Zutphen met 
    Johanna Berendina ANTINK, geb. vóór 1779 te Zutphen. 
5. Johanna MICHELSEN, ~ op 30-3-1763, begraven op 22-11-1763,  
     237 dagen oud. 
6. Richard (Rijckert) MICHELSEN, ~ op 25-5-1764, begraven op  
     3-1-1801 op 36-jarige leeftijd. Ondertrouwd op 17-4-1791, gehuwd  
     voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 2-5-1791 met Anna RANSAN,  
     30 jaar oud, ~ op 14-11-1760, begraven op 21-9-1807 op 46-jarige 
     leeftijd, dochter van Jan RANSAN en Nennetje Gerrits RUIJTERS.. 
7. Johannes MICHELSEN, tapper, verwersknecht, ~ op 6-3-1768,   
     † op 7-2-1837 te Arnhem op 68-jarige leeftijd. Ondertrouwd (1) op  
 20-4-1798, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 6-5-1798  
 te Hierden . met Geertje JANSEN, 26 jaar oud, ~ op 21-6-1771,   
 † op 30-6-1817 op 46-jarige leeftijd, dochter van Jan TEUNISSEN,  
 visser, en Cornelia Cornelissen GOEDENBERG (Jansen). Gehuwd (2) 
 op 1-11-1817 met Catharina (Margrieta) van DASSELAAR, 41 jaar 
     oud, kleintapster, ~ op 29-2-1776,  † op 2-3-1825 op 49-jarige leeftijd, 
     dochter van Wijnnik van DASSELAAR en Jannetje van de RIJP. 
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Generatie V 
 
Jan MICHELSEN, ~ op 4-11-1755, begraven op 23-12-1801 op 46-jarige 
leeftijd. Ondertrouwd op 20-4-1794, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leef-
tijd op 4-5-1794 met de 29-jarige Grietje Lubberts van DIEREMEN, 
schoolhouderse, ~ op 4-5-1765 te Putten,  † op 14-1-1848 op 82-jarige 
leeftijd, dochter van Lubbert Jansen en Enikje Aalberts.  
Ondertrouwd (2) op 4-2-1804  en gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd 
op 19-2-1804 met Marten BESSELSEN, 35 jaar oud, voerman, ~ op 26-6-
1768,  † op 28-5-1843 op 74-jarige leeftijd, zoon van Bessel GERRITSEN  
en Mechteld Petersen BOURGONJE. 
Uit dit huwelijk: 
1. Henderina MIGCHELSEN, geb. op 25-2-1795, ~ op 8-3-1795. 
2. Enika MIGCHELSEN, geb. op 27-11-1796, ~ op 4-12-1796. 
3. Migchel MIGCHELSEN, geb. op 11-9-1798 (zie generatie VI).  
4. Maria Lubbarta  MIGCHELSEN,  geb. op 22-12-1799, ~ op 5-1-1800, 
    begraven op 14-10-1800, 296 dagen oud. 
5. Catrina Johanna MIGCHELSEN,  geb. op 22-12-1799, ~ op 5-1-1800, 
    begraven op 5-11-1800, 318 dagen oud. 
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Generatie VI 
 
Migchel MIGCHELSEN, daghuurder, geb. op 11-9-1798, ~ op 16-9-1798,  
† op 30-3-1869 op 70-jarige leeftijd. Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op  
1-5-1823 met Jentje van der  HEIDEN, 21 jaar oud, ~ Elburg 24-9-1801, 
overl. 27-10-1856, dochter van Peter van der HEIDEN en Hendrijna  
Gosens JANS.  
Gehuwd (2) op 62-jarige leeftijd op 17-4-1861 met Metje Geerlofs WIT-
TEVEEN, 46 jaar oud, geb. op 26-12-1814 te Hierden,  † op 7-3-1863 te 
Hierden op 48-jarige leeftijd, dochter van Marten Geerlofs WITTEVEEN, 
landbouwer, en Hendrikje Aalts BOONEN, landbouwster.  
Uit het eerste huwelijk: 
1. Jan, geb. op 10-4-1824 (zie generatie VII). 
2.  Henderika, dienstbode, geb. op 12-10-1825,  † op 20-10-1892 op  
     67-jarige leeftijd. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-8-1853 met  
     Evert van AKEN, 20 jaar oud, schilder, geb. op 27-10-1832,   
     † op 15-6-1892 op 59-jarige leeftijd, zoon van Reijer van AKEN,  
     schilder, en Gerritje HOLSTEIN.. 
3. Grietjen, dienstbode, geb. op 9-1-1828,  † op 31-8-1863 op 35-jarige 
     leeftijd. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 6-8-1851 met Kornelis  
     BUNSCHOTEN, 24 jaar oud, daghuurder, voerman, landbouwer (1892), 
     geb. op 29-10-1826,  † op 20-1-1892 op 65-jarige leeftijd, zoon van  
     Jan BUNSCHOTEN, voerman, en Jannetje Reijers BEERDSEN. 
4. Levenloze dochter,  † op 30-1-1830. 
5. Hendrina Aridina, geb. op 25-6-1831,  † op 23-9-1898 op 67- 
    jarige leeftijd. Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 18-4-1860 met  
    Willem Jan van der HORST, 36 jaar oud, arbeider, tuinman, geb. op  
    4-8-1823 (gezindte: Ned.Herv.),  † op 19-5-1869 op 45-jarige leeftijd, 
    zoon van Gerrit van der HORST, daghuurder, en Maria MATERS, 
    breidster. Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 9-8-1871 met Aart  
    KAPPERS, 27 jaar oud, landbouwer, geb. op 15-12-1843,  † op  
    14-4-1918 op 74-jarige leeftijd, zoon van Willem KAPPERS,  
    schoolmeester, en Lubbertje de VENTE.. 
6. Levenloze dochter MICHELSEN,  † op 19-2-1833. 
7. Levenloze zoon MICHELSEN,  † op 21-7-1835. 
8. Levenloze dochter MICHELSEN,  † op 8-8-1836. 
9. Levenloze zoon,  † op 28-12-1837. 
10.Peternella, geb. op 2-4-1839,  † op 16-3-1853 op 13-jarige leeftijd. 
11.Lubbartus MICHELSEN, karman, geb. op 24-3-1841,  † op 15-5-1911 
     te Tonsel/Harderwijk op 70-jarige leeftijd. Gehuwd op 23-jarige leeftijd 
     op 22-6-1864 met Hendrikje GEURTSEN, 26 jaar oud, dienstbode, 
     geb. op 8-9-1837,  † op 23-11-1902 op 65-jarige leeftijd, dochter  
     van Roelof GEURTSEN, daghuurder, arbeider, en Petronella  
     ZEVENBERGEN. 
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Generatie VII 
 
Jan MIGCHELSEN, voerman, geb. op 10-4-1824,  † op 26-10-1899 op  
75-jarige leeftijd. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-5-1852 met de 25-
jarige Willemina Gijsbarta (Gijsje) WIJENBERG, dienstmeid, geb. op  
11-3-1827 te Grotegast (GR) (gezindte: Ned.Herv.),  † op 25-11-1899  
op 72-jarige leeftijd.  
Uit dit huwelijk: 
1. Jentje, geb. op 25-10-1852,  † op 9-3-1898 op 45-jarige leeftijd.  
     Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 6-8-1873 met Jan FOPPEN, 25 jaar  
     oud, visser, geb. op 10-7-1848,  † op 14-3-1925 op 76-jarige leeftijd,  
     zoon van Goossen FOPPEN, visser, en Klasina (Naatje) IJZERMAN. 
2.  Migchel, landbouwer, spoorwegarbeider, geb. op 4-12-1854,  † op  
     17-10-1936 op 81-jarige leeftijd. Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op  
     6-8-1879 met Gerritjen MULDER, 26 jaar oud, geb. op 11-1-1853,   
     † op 11-3-1916 op 63-jarige leeftijd, dochter van Evert MULDER,  
     voerman, en Kornelisje van SPIJKEREN, dienstmeid.   
     Ze woonden eerst in het Heeraaltenstraatje, later in Tonsel. 
     Gehuwd (2) op 64-jarige leeftijd op 26-3-1919 met Niesje MONS,  
     50 jaar oud, weduwe van Willem Bakker, geb. op 2-12-1868,  †  
     op 26-12-1951 te Veere op 83-jarige leeftijd, dochter van Niekus 
     MONS, visser, en Hendrika Maria FOPPEN. 
3.  Johanna, geb. op 26-12-1856,  † op 25-10-1922 op 65-jarige leeftijd. 
     Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-5-1880 met Goossen FOPPEN,  
     22 jaar oud, visser, geb. op 20-10-1857,  † op 16-10-1929 op 71-jarige 
     leeftijd, zoon van Goossen FOPPEN, visser, en Klasina (Naatje)  
     IJZERMAN. 
4. Jacob, geb. op 26-5-1859 (zie generatie VIII). 
5.  Lubbartus, landbouwer, geb. op 16-6-1861,  † op 21-1-1946 op  
     84-jarige leeftijd, woonde Kromme Oosterwijk, huis 26. Gehuwd op  
     26-jarige leeftijd op 16-5-1888 met Fennetje KLAASSEN, 24 jaar oud, 
     geb. op 1-2-1864,  † op 28-10-1936 op 72-jarige leeftijd, dochter van 
     Hendrik KLAASSEN, voermansknecht (1854), voerman, seinwachter, 
     en Lutje BESSELSEN, dienstmeid. 
6.  Wiechertje Migchelsen JAGER, geb. op 12-3-1864. Gehuwd op  
     18-jarige leeftijd op 13-12-1882 met Evert Jan KARSSEN, 22 jaar oud, 
     meubelmaker, geb. op 19-2-1860, zoon van Willem Jan KARSSEN, 
     schippersknecht, en Fennetjen STOFFELS. 
7. Levenloze zoon, † op 18-9-1868. 
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Generatie VIII 
 
Jacob MIGCHELSEN, wisselwachter, geb. op 26-5-1859,  † op 26-12-1933 
te Nunspeet op 74-jarige leeftijd. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-8-
1879 met de 20-jarige Grietje HAMSTRA, geb. op 8-1-1859,  † op  
13-9-1935 te Nunspeet op 76-jarige leeftijd, dochter van Arie HAMSTRA 
en Bardje VRIJHOF 
Uit dit huwelijk: 
1.  Jan, telegrafist te Ermelo, geb. op 30-10-1879 te Ermelo.  
     Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-1-1903 met Aaltje KUIPER,  
     26 jaar oud, geb. op 23-7-1876, dochter van Jan KUIPER, landbouwer, 
     en Maartjen VERHOEF, meid. 
2. Arend, geb. op 5-3-1882 te Ermelo (zie generatie IX). 
3.  Willemina Gijsbertha, geb. op 9-2-1884,  † op 24-11-1952 op  
     68-jarige leeftijd. 
     Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-12-1910 te Nunspeet met  
     Peter van WERVEN, 32 jaar oud, timmerman, geb. op 27-3-1878,   
     † op 9-2-1945 op 66-jarige leeftijd, zoon van Willem Hendrik van 
     WERVEN, timmerman, en Petronella van DAM. 
4.  Lambertus, houthandelaar, geb. op 13-7-1885,  † op 4-4-1960 op  
     74-jarige leeftijd. 
     Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 19-5-1911 te Nunspeet met Maria 
     BOMHOFF, 26 jaar oud, geb. op 17-5-1885 te Zwolle,  † op 23-12-1916 
     te Hulshorst op 31-jarige leeftijd, dochter van Willem BOMHOFF en 
     Maria Sophia BRINKHUIS. Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op  
     6-8-1920 met Hendrikje van BEEK, 23 jaar oud, geb. op 19-9-1896  
     te Putten,  † op 14-4-1955 te Nunspeet op 58-jarige leeftijd. 
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Generatie IX 
 
Arend MIGCHELSEN, wisselwachter, geb. op 5-3-1882 te Ermelo,   
† ca. 1952. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 8-2-1905 met de 21-jarige  
Aaltje BESSELSEN, geb. op 6-3-1883,  † op 8-6-1950 op 67-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1.  Johanna Magretha, geb. op 4-6-1905 te Nunspeet. Gehuwd op  
     21-jarige leeftijd op 6-10-1926 met Peter PETERSEN, 23 jaar oud,  
     vissersknecht, geb. op 25-1-1903. Ze woonden Kapelsteeg 23.  
     Op 14-1-1930 vertrok het gezin naar Feijenoord/Rotterdam; zoon  
     van Cornelis PETERSEN en Gerritje KLOPMAN. 
2. Grietje, geb. op 17-9-1906 te Nunspeet. Gehuwd op 20-jarige leeftijd 
     op 5-1-1927 met Johannes VOS, geb. ca. 1904 te Nunspeet, zoon  
     van Reijer VOS en Jennigje RIKKERS. 
3.  Willem, tuinder, geb. op 23-10-1908 te Nunspeet,  † op 3-4-1970 op 
     61-jarige leeftijd. Gehuwd ca. 1944 met Dirkje EPE, geb. op 26-12- 
     1914,  † op 3-10-1981 te Ermelo op 66-jarige leeftijd. Woonde bij oma 
     Aaltje Doornekamp, na 22-1-1934 te Ermelo, dochter van Jan EPE, 
     landbouwer, petroleumventer, en Steventje MOL. 
4. Jacoba, geb. op 18-5-1910 te Nunspeet. Gehuwd op 24-jarige leeftijd 
      op 12-9-1934 met Willem VAREKAMP, korporaal bij de politietroepen, 
      geb. ca. 1909 te Dalfsen, wonende Utrecht, zoon van  
      Gerrit VAREKAMP en Jacomijntje JANSEN. 
5.   Peter, metselaar, geb. op 17-9-1911 te Nunspeet. Gehuwd op  
      27-jarige leeftijd op 19-7-1939 met Johanna Elizabeth JONGENEEL, 
      geb. vóór 1915. 
6. Arend, arbeider viscons.fabriek, geb. op 2-3-1914,  † op 2-1-1992 op 
     77-jarige leeftijd.  Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-10-1938 met  
     Johanna KAGENAAR, 16 jaar oud, geb. op 20-4-1922 te Leiden,   
     † op 27-1-2007 op 84-jarige leeftijd, dochter van Casper Johannes 
     KAGENAAR, koopman, en Jacobina Wilhelmina van BUERINK,  
     dienstbode. 
7. Klaas Albertus, geb. op 11-6-1916,  † op 20-10-1995 te Ermelo op  
     79-jarige leeftijd. Gehuwd op 17-6-1942 met Stijntje LUITING,  
     23 jaar oud, geb. op 13-4-1919,  † op 23-2-1998 op 78-jarige leeftijd, 
     dochter van Klaas LUITING, visser, en Jannetje van 't PAD. 
8.  Lambertus, geb. op 12-7-1918. Gehuwd op 39-jarige leeftijd op  
     6-11-1957 met Dreesje FRANKEN, geb. ca. 1920. 
9. Berend, geb. op 13-2-1920,  † op 3-11-1920, 264 dagen oud. 
10. Aaltje, dienstbode geb. op 2-8-1924. † op 25-3-1986 op 61-jarige  
     leeftijd. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-5-1946 met Klaas FOPPEN, 
     26 jaar oud , bakker, bankwerker, geb. op 6-3-1920 ~ op 11-4-1920,  
     † 16-9-1985 op 65-jarige leeftijd, begraven op 20-9-1985, zoon van  
     Gijsbertus (Bertus) FOPPEN, visser(s)knecht, arbeider,  
     Geertruida (Geertje) de BRUIN, dienstbode. 
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                      DOORNHOF ANTIQUAIRS V.O.F. sinds 1978 
                    SCHAPENHOEK 7 –12—14 (tegenover De Vischpoort) 
                                    HARDERWIJK 
 
In– en verkoop van hoogwaardige kunst en antiek met het accent op de 
18de en 19de eeuw. Wij hebben zitting in keuringscommissies van belang-
rijke beurzen zoals PAN Amsterdam, Art Fair Den Bosch en de Grote kerk  
in Naarden. Dus, wisselende openingstijden! Het maken van een afspraak 
wordt aanbevolen.   
 
 Lid VHOK                                                    Lid CINOA 
www.vhok.nl                      0341 421015                                       www.cinoa.or 
               pdoorn12@caiway.nl  
                                      www.fineartdealers.info/doornhof 
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Van alles wat ver-EEUW-igd (48) 
                                                            G. Verwijs–ten Hove 
Sinds de millenniumwisseling,  
nu ruim elf jaar geleden, is 
er verschillende keren spra-
ke geweest van een bijzon-
dere datum, zoals 20-01-
2001, 20-02-2002 en -nog 
bekender- 02-02-2002. 
Ook  03-03-03 en zo verder 
tot 11-11-11 aan het eind 
van dit jaar en 12-12-12 op 
12 december 2012 kunnen 
in dit rijtje geplaatst wor-
den. Op sommige van deze 
al verschenen dagen zijn in 
de 21e eeuw veel meer hu-
welijken gesloten dan ge-
bruikelijk op een dergelijke 
dag. In 1911 zijn er ook 
dagen met een bijzondere 
datum in het verschiet, zo 
meldt de krant. In die tijd 
hadden de mensen kenne-
lijk andere prioriteiten, want op woensdag 11 januari 1911 is er 
niemand getrouwd, zo ook niet op 11 november 1911, maar deze dag 
viel dan ook op een zaterdag. Alleen op woensdag 11 november is er 
een huwelijk gesloten, van de weduwnaar Hendrikus Kroon en Johan-
na Everdina Aartsen, weduwe van Gerrit Kraaijenhof. Maar de meeste 
bruidsparen maakten op woensdag de gang naar het stadhuis, en 
waarschijnlijk al 's morgens, want dit was de enige mogelijkheid voor 
een kosteloze huwelijkssluiting. Van de 68 huwelijken in 1911 waren 
er maar 7 op een andere dag.   
 
Bij de gemeente wordt begin 1911 gesproken over een plan om de 
indeling van het gemeentehuis te wijzigen. En sinds 1 januari is er 
verandering gekomen in de personele bezetting. Na jaren zal er onder 
de bekendmakingen van B&W na de naam van de burgemeester niet 
meer de naam De Vidal volgen. Aan de gemeentesecretaris, de heer 
J.H. de Vidal de St. (of: Saint) Germain, zoals zijn volledige naam 
luidt, is per genoemde datum eervol ontslag verleend, onder toeken-
ning van een pensioen van fl. 900.- per jaar. De heer De Vidal heeft 
zijn functie vanaf 1882 bekleed. Hij wordt opgevolgd door de heer 
J.C. Manssen, afkomstig uit Enkhuizen, die in de raadsvergadering  
van 30 december beëdigd is.  
 



 
 

 

32 

 De gemeente telt op 1 januari 1911 
7.415 inwoners, een netto stijging 
van 126 personen, in vergelijking 
met een jaar eerder.  
 
In het eerste nummer van  
de Harderwijker Courant van 1911 
is te lezen dat de heer Rommert 
Ferwerda, echtgenoot van "mej. R. 
Ferwerda-Verdonk", op Oudejaars-
avond ten huize van zijn zoon in 
Monnikendam plotseling is overle-
den, in de leeftijd van 61 jaar. Hij 
was eerst Hervormd, maar  sloot 
zich later bij de Gereformeerde 
Kerk aan. Sinds augustus 1879 is 
de heer Ferwerda hoofd van de 
Christelijke school geweest en in 
zijn werkzame leven was hij velen 
tot hulp en steun. Allen die iets van 
hem te vorderen hebben kunnen 
hiervan opgave doen bij ds. T. Fer-
werda in Monnikendam. Ten kanto-

re van Mr. Neeb kunnen de mensen zich melden die iets te vorderen 
hebben van of verschuldigd zijn aan de overleden echtelieden Gerrit 
Gerritsen Franken en Jacobje Limbeek uit Hierden. Er zijn nog meer 
sterfgevallen van bekende inwoners.   
 
De heer J. Hemeltjen, die bekend is van de bloemisterij, overlijdt op 
22 januari in de leeftijd van 78 jaar. Het bedrijf wordt nu ontbonden, 
maar zal onder dezelfde naam worden voortgezet door zijn zoon 
Hemeltjen, zo meldt een advertentie. (Zie ook afbeelding pagina 36).  
 
De oudste inwoner 
van Harderwijk 
mej. de Wed. M. 
ten Broek, geboren 
Elisabeth Catharina 
Hendrika de Roos, 
is bij haar overlij-
den bijna 95 jaar 
oud. 
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Hoewel het volgende ongeval geen Harderwijkers betreft en het wat 
verder weg plaats heeft, komt het toch hier in de krant. Veel inwoners 
hebben n.l. op een zondagmiddag in maart de luchtballon in noordwes-
telijke richting zien overkomen. Later wordt bekend dat de ballon in 
Wieringen tegen een glooiing bij het water is geland, waarbij een van 
de twee inzittenden, een fabrikant uit Krefeld, midden in een 200 meter 
brede vaart terechtkomt en niet meer kan worden gered.  
 
Er zijn ook jubilea te melden.  
Het echtpaar Constant Tanghe  
en Anna Petronella Wilhelmina  
Bijleveld is 10 maart 25 jaar ge-
trouwd. G. Arends is in januari  
1871 in dienst gekomen bij de  
fa. I. Wedding en hij viert dus 
zijn 40-jarig jubileum. In ver-
band met deze mijlpaal krijgt 
hij een gouden horloge met 
inscriptie aangeboden, gele-
verd en verzorgd door horlo-
gerie Schaftenaar. Deze zaak 
en veel andere winkeliers tim-
meren aan de weg met advertenties 
voor de meest uiteenlopende koop-
jes. D. van de Brink maakt reclame 
voor peulvruchten (op rijm).  
 

 
Bakker Rouwé meldt dat Rouwé's  
Huishoudbrood een reuzen-succes is  
en dan kan bakker J. van Kernebeek 
natuurlijk niet achterblijven; hij adver-
teert met Kolossaal groot brood, waarbij 
"Haast geboden" is. Gaat niet ergens 
anders, zo adviseert H. Frehé van de 
"1e klas dames- en heerenkleermake-
rij". Bij I. Wedding zijn speelkaarten in 
verschillende kwaliteiten voorradig.  
De Firma Wed. H. Karssen verkoopt  
o.a. Haarlemmer Olie en teerzeep en 
voor een grote sortering kammen (en 
andere zaken) kan men bij P. Raaijen 
terecht.  Er is een oproep te lezen waar-
in aan burgers van Harderwijk wordt 
gevraagd de eigen industrie te steunen 
door artikelen te kopen van de Zeepfa-
briek van Keizer en Velthuis.  
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J. Bruinink heeft zich gevestigd 
als meester-timmerman en  
J. Oost opent zijn smederij, met 
de naam De Toekomst. Geruch-
ten dat de tabaksindustrie zal 
verdwijnen worden in de krant 
tegengesproken; de tabaksfa-
briek "zal de stad niet verlaten".  
 
De woningbouw heeft  nog steeds alle aandacht. De statuten van de 
onderofficiers-woningbouwvereniging zijn in de Staatscourant opge-
nomen. In de raad komt de afbraak van de Doelenmuur, ten gunste 
van woningbouw, ter sprake. Gedetailleerde berekeningen betreffende 
de kosten en de daarbij behorende huurprijzen worden gemeld.  De 
bouw van een twee-onder-een-kap woning aan de Vijhestraat num-
mer A 156, nu nummer 11 (het oude Kantongerecht) wordt aanbe-
steed. Verder is er, in tegenstelling tot eerdere berichten, wel aardig 
belangstelling voor de landbouwers- of landarbeiderswoningen  
die beschikbaar zullen komen voor de kleine boeren uit de stad.  
Ondanks eerdere opmerkingen dat de huizen te ver van de stad af 
zouden komen zijn ze op één na alle al verhuurd.  
 
Raadslid Vierhout houdt in de raad een betoog over het vervoer van 
mest in de bebouwde kom. Dit is, volgens de voorschriften, toege-
staan tussen 11 uur 's avonds en 11 uur 's morgens, maar er is blijk-
baar nooit zo streng op toegezien. Nu dit wel gebeurt levert dat com-
mentaar van de boeren op. Als Vierhout in de raad een voorstel wil 
doen om de mogelijkheden uit te breiden kan daar over gesproken 
worden, zo zegt de burgemeester, maar vooreerst moet de wet  
gehandhaafd worden.  
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En van 5 uur tot 11 uur 
's ochtends kun je trou-
wens best wel een hoe-
veelheid mest vervoe-
ren. Een ander raadslid 
merkt nog op dat Har-
derwijk echt niet meer 
een plaats is van enkel 
boeren. De 1e voor-
jaarsveemarkt staat 
voor 29 maart op het 
programma. De gewone 
marktberichten zijn  
wekelijks in de krant te 
volgen.  

 
Nieuwe regels zijn ingesteld voor de plaats van de eier- en boterhan-
del. Er is een daghuurderswoning te huur bij de Israëlitische begraaf-
plaats. In Tonsel staat 
de woning van wijlen  
de heer A. Vierhout te 
koop.  De gemeente 
heeft wel interesse, 
maar zal niet tot aan-
koop  overgaan. Het 
huis is ingezet op fl. 
2600.- en dat is veel te 
hoog, zo is te lezen.  
De ligging van het 
pand wordt ook om-
schreven als "achter 
hotel Mecklenburg ge-
legen", maar de inven-
taris en de levende have worden verkocht "ten sterfhuize van Aart 
Vierhout aan den Grooten Grintweg onder Harderwijk". Op de oor-
spronkelijke advertentie komt een aanvulling, want in plaats van één 
"gladtandsch" paard zijn er zelfs twee te koop. De gemeente kondigt 
een verkoop aan van 3.000 dennen, staande nabij de Tol bij de Haspel. 
Het hout is bestemd voor mijnhout en palen. Er wordt ingeschreven 
voor bedragen tussen fl. 2.600.- en  fl. 3.776.-. Voor het laatste be-
drag is plaatsgenoot H. Arendsen de koper. In de Kleine Haverstraat is 
er een erfhuis ten huize van Herman Dirksen. In dezelfde omgeving, 
aan de Vuldersbrink, verkoopt Jan Dirksen Michelszoon zijn bezittingen 
omdat hij naar Amerika vertrekt. Wie naar Canada wil emigreren kan 
voorlichting krijgen van een officier van het Canadese Leger des Heils, 
die hiervoor een korte trip door Nederland maakt. De heer J.C. Stem-
pels geeft informatie over de mogelijkheden die de Canadian Pacific 
Railway in deze biedt.  
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Het jaarfeest van meisjesvereni-
ging Het Mosterdzaadje begint om 
7 uur 's avonds en duurt maar 
liefst tot 12 uur. De Chr. Gemeng-
de Zangvereniging Euodia uit Hier-
den krijgt een uitnodiging voor een 
optreden in de Zendingskerk in 
Ermelo. De vereniging tot Steun 
aan het behoeftige Schoolkind 
heeft 102 paar klompen uitgereikt, 
zo is op de jaarvergadering te ho-
ren.  
 
Ook de Harderwijker Werklieden-
vereniging is actief. Er wordt verslag gedaan van het aantal leden,  
dat met 47 gestegen is naar 138. Er zijn ook 122 begunstigers, een 
stijging van 52. In 1910 zijn 51 uitkeringen verstrekt, in duur varië-
rend van 1 tot 12 weken. In de Concertzaal is, tegen een billijke toe-
gangsprijs, een uitvoering van de toneelclub van deze vereniging en 

er wordt een avond georgani-
seerd over het onderwerp Een 
Staatspensioen voor iedereen 
zowel Mannen als Vrouwen. 
Overigens is er na de lezing 
ook een verpozend onderdeel, 
aangekondigd als "Ernst en 
luim". Nog geen pensioen, 
zelfs niet de mogelijkheid om 
in dienst te blijven, is er voor 
onderwijzeressen die in het 
huwelijk treden. Aan school B 
treedt per 1 maart mej. Hem-
penius in dienst, de dag dat 
mej. Jongtien wegens huwelijk 
ontslag heeft genomen. Op de 
cursus Lichamelijke en Militaire 
Geoefendheid zijn geslaagd 
Hendrik van Veldhuizen, Jan 
Dirk Raaijen, Klaas Foppen en 
Gerhardus Arends uit Harder-
wijk en Van de Bunte en 
Smienk uit Hierden. Op enkele 
scholen zijn in de klas folders 
verspreid via de kinderen, 
maar dit had niet moeten ge-
beuren. Het zou beter zijn ge-
weest als de kinderen de fol-
ders buiten de school aange-
boden hadden gekregen.  
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Er blijven plannen om verenigingen en andere activiteiten te starten. Het 
Militair Hospitaal organiseert een samenkomst met "jongelieden" voor de 
oprichting "eener transportcolonne ten dienste van het Rode Kruis in tij-
den van oorlog". De vereniging Harderwijk Vooruit ziet goede mogelijkhe-
den voor een Oudheidkamer. Voor te geven gymnastieklessen door een 
gediplomeerd docent kunnen belangstellenden zich melden. Verder wor-
den liefhebbers voor een schaakclub gezocht en de club komt er, met 9 
leden, op dinsdagavond in het Volkskoffiehuis. Dit Volkskoffiehuis heeft 
sinds kort een andere pachter.  
Na de familie Bos heeft de heer Timmler een paar maanden geleden de 
huur overgenomen. Dit is voor de gemeente een goed moment geweest 
om de huurprijs nader te bezien. Op de ledenvergadering van het koffie-
huis is n.l. vernomen dat het geheel vrij goed draait, met name bij fees-
ten en op marktdagen. Het aantal logeergasten heeft een stijging van  
wel zo'n 40% te zien gegeven, tot 222 in de periode 1 september 1909 - 
31 augustus 1910. De huurprijs wordt nu fl. 200.- per jaar.  
Sanatorium Sonnevanck krijgt bezoek van een referendaris en een hoofd-
ambtenaar van Volkshuisvesting en Armwezen, dit in verband met een te 
verlenen rijkssubsidie.  
Het orgel in de Grote Kerk is aan een opknapbeurt toe, maar er is geen 
geld voor. De netto opbrengst van een koorzangavond brengt ook al geen 
soelaas, want de fl. 24,27 moet worden gedeeld tussen de Hervormde en 
de Gereformeerde Kerk en is trouwens voor de diaconie bestemd.  
Besloten wordt 2x per maand een extra collecte voor het orgel te houden.  
Wel komt even daarna een bericht in de krant dat wijlen mejuffrouw Maat 
een bedrag van fl. 500.- aan de kerkvoogdij en fl. 800.- aan de diaconie 
heeft nagelaten. Het dringend noodzakelijke pad over het Kerkplein langs 
het hek van het Kinderhuis is er toch nog vrij snel gekomen. Het is nu 
niet meer nodig bij nat weer door de modder te baggeren.  
 
 
 
 

 Stadhuis op de Markt, met rechts daarvan het Volkskoffiehuis 
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Op 26 januari zal de waterleiding de gehele dag tussen 8 en 19 uur afge-
sloten zijn. Er is ook een mededeling dat het verboden is gratis of tegen 
betaling water aan anderen te verstrekken. Dit heeft te maken met de nog 
steeds voorkomende gevallen van typhus.  
Er is gelegenheid bezwaar in te dienen tegen de aanleg van twee dubbele 
schietbanen. Helaas komt er voor het garnizoen geen extra halte aan de 
spoorlijn. Een officier die kennelijk van vogels houdt verbaast tijdens een 
wandeling één van Harderwijks bekendste vogelvangers. Deze heeft een 
goede dag want de militair koopt al zijn vogels op om ze, tot grote verras-
sing, meteen weer vrij te laten. Meerdere jongens maken er een gewoonte 
van om op zondagmiddag lijsters te gaan vangen in het Slingerbosch.  
Dit en ook het dobbelen op de openbare weg, dat steeds meer toeneemt, 
vraagt om optreden van de politie.  
 
Tijdens een storm ontstaat er schade op de Vischmarkt en aan een petro-
leumbergplaats aan de haven, waarbij een deel van de Kiekmuur is mee-
gesleurd, "zeer ten ongerieve van onze visschers". De storm heeft ook  
gevolgen voor een schip, geladen met steen voor de bouw van het nieuwe 
postkantoor. Zeven vissers zien zich genoodzaakt om zondagavond  
19 februari uit te varen om hulp  te bieden aan het in nood verkerende 
schip. Het avontuur loopt voor alle betrokkenen goed af.  
 
Als u dit leest is de lente hopelijk al waar te nemen en daarom tot slot dit 
bericht: Op het erf van Willem Beelen in Hierden scharrelt midden januari 
1911 al een kip met negen kuikentjes rond. 
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Reacties van lezers op het artikel ‘Torenval van Harderwijk’ 
 
Hierbij twee aanvullingen op mijn artikel over de Toren en de  
torenval. Hieruit blijkt dat de geschiedenis van Harderwijk leeft  
en dat je samen geschiedenis schrijft. 
 
De eerste reactie is van onze oud-plaatsgenoot Teunold Eijsenga,   
predikant van de wijkgemeente Noorderkerk in Kampen.  
 
‘Als liefhebber van de geschiedenis van Harderwijk en haar Grote of O.L.V. 
Kerk in het bijzonder heb ik met veel interesse uw artikel in het Vitteprae-
tje jrg.14 nr.3 gelezen. Graag geef ik aanvullende informatie: De 3de en 
de 4de klok van de Grote Kerk (zie Vittepraetje 14/3 blz. 12,13) hangen  
nu in de toren van het Oude Gemeentehuis op de Markt. Als bron verwijs 
ik daarvoor naar C. Fehrman "De Kamper klokkengieters, hun naaste ver-
wanten en leerlingen blz.274  
 
1503 HARDERWIJK(Gld.) Raadhuis: 111 cm.  
Opschrift: ihesus maria iohannes gerhardus de wou me fecit anno domini 
m ccccc iii toelichting: vermmoedelijk afkomstig van de ingestorte toren 
van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Harderwijk. bron: Kronenburg 
blz. 362; H. Portheine blz. 137 inventarisatie 1942/43 gemeentebestuur 
en gemeentewerken van Harderwijk.  
 
1503 HARDERWIJK(Gld.) Raadhuis: 60 cm. Opschrift: ihesus maria  
johannes gerhardus de wou me fecit anno domini m ccccc iii toelichting:  
vermmoedelijk afkomstig van de ingestorte toren van de Grote of Onze 
Lieve Vrouwekerk te Harderwijk. bron: Kronenburg blz. 362; H. Portheine  
blz. 137 inventarisatie 1942/43 gemeentebestuur en gemeentewerken 
van Harderwijk. 
 
Ik heb altijd iets met klokken gehad en ik weet nog dat ik in begin jaren 
zestig, als kind op 4 mei naar de stad fietste omdat voorafgaande aan de 
stille tocht, die o.l.v. burgemeester Numan op de Markt begon, de kleine 
klok luidde. Dat was een heel gebeuren, want daar waren twee ambtena-
ren voor nodig en dan zag je tijdens het luiden de toren van het gemeen-
tehuis, die toen schijnbaar al niet meer in optimale toestand was, heen en 
weer bewegen. Het lijkt me een goed idee wanneer deze klok weer lui-
dend gemaakt zou worden en op vaste tijden haar klank over de stad kan 
laten horen, want het gaat hier om kostbaar historisch erfgoed. Wanneer 
ik mij goed herinner heeft de eerste beiaardier, Willem Westerop, in de 
aanloop naar de Harderwijker beiaard in de vieringtoren van de Grote 
Kerk in de zeventiger jaren het e.e.a gepubliceerd in het Schilders 
Nieuwsblad over de oude van Wouklokken. In het boek van B.A. van Kuik 
"Harderwijk in oorlogstijd" staat op pagina 30 een passage over het jaar 
1943: 
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"Duitschland heeft voor zijn oorlogsvoering nog meer materialen 
noodig. Vandaar de vordering van kerk- en stadhuisklokken enz.  
12 Februari wordt hier uit den toren van het Stadhuis gehaald de 
groote slagklok met diameter van 1167 c.M. en een gewicht van 960 
K.G. en 13 Februari de luidklok met een diameter van 62 c.m. en  
en gewicht van 160 K.G. 
 
Gelukkig blijkt ná de bevrijding dat de klokken nog niet versmolten 
zijn en komt Harderwijk in het bezit van beide terug; de slagklok 
wordt hier teruggebracht uit Tilburg, de luidklok uit Groningen". 
Nog elke keer wanneer ik vanuit mijn huidige woonplaats Kampen
(waar ook van Wou woonde en leefde) in de binnenstad van Harder-
wijk kom, luister ik op de halve en hele uren met veel plezier naar  
de oude van Wou die nog steeds zijn bronzen stem laat galmen over 
onze goede stad Harderwijk. Nogmaals hartelijk dank voor  
uw informatieve en inspirerende artikel, aldus ds. Eysenga.  
 
Ook kreeg ik een opmerking over noot nr. 6 met als onderwerp het 
kaliber van de kogels. Deze kwam van de heer Leo Warmenhoven. 
‘Heb toevallig vanmorgen het artikel over de val van de toren gelezen 
in het Vittepraetje. Prima te lezen en heel lezenswaardig.  
In de notities aan het eind zeg je dat een heel kartouw een kanon 
was van 48 pond maar ik neem aan dat dat slaat op het kaliber en 
dus bedoeld is een kanon voor kogels van 48 pond.  
Zo ook de valkonet voor kogels van 12 pond. Over welk pond hebben 
we het dan? Gewoon onze halve kilo of een Engelse pond, 453 gram, 
of nog een ander. Enig idee van de diameter van een 48-ponds  
kogel?’   
Deze opmerking is terecht, voor een militair is het gesneden koek, 
maar voor een leek schept het verwarring. Dus bij deze een toevoe-
ging: ‘Een kartouw schoot inderdaad kogels van 48 pond af, dus een 
half kartouw kogels met een gewicht van 24 pond, een veldstuk 
schoot kogels van 12 pond af en een valkonet kogels van 6 pond.’ 

        Piet Stellingwerf 
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Agenda Oudheidkundige Vereniging Herderewich  
 
maart  Vittepraetje nr. 1 
 
maart  Jaarvergadering en lezing over de familie  
29  Härtz uit Harderwijk, door de heer A. Daniëls,  
  Catharinakapel vanaf 19.45 
 
April   Koninginnedag, Vischpoort  
30     van 10.00 uur tot 14.00 open.  
 
mei     Kulting,  
21     Vischpoort van 10.00 tot 14.00 open.  
 
Juni        Vittepraetje nr. 2 
 
juni   Aaltjesdag, Vischpoort van 10.00 tot 14.00 open.  
11 
 
juni   lezing over Opgravingen in Harderwijk,  
14     de heer H. Hovenkamp, Catharinakapel, vanaf 19.45 
 
augustus  Internationaal Vuurtorenweekend  
20 & 21 in de Vischpoort in Harderwijk 
 
 
augustus,  Visserijdag, de Vischpoort is  
27  geopend en er is een kraam aan de havendam 
 
september   Vittepraetje nr. 3 
 
september Open Monumentendag, de Vischpoort open. 
10   
 
september,  lezing in de Catharinakapel, onderwerp volgt, ` 
29  Catharinakapel, vanaf 19.45 
 
november,  lezing door de heer P. Stellingwerf     
29   onderwerp volgt. Catharinakapel, vanaf 19.45 
 
december  Vittepraetje nr. 4 + Kroniek 2010 
 
December Vrijwilligersavond in de Vischpoort 
 
December Kerstmarkt op de Vischmarkt 
16.17, 18 Vischpoort geopend 
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 Nieuwe leden 
 
In de afgelopen maanden (oktober 2010 t/m februari 2011) mochten 
we maar liefst 37 nieuwe leden verwelkomen. Alle leden ontvangen 
het welkomstpakket. Het ledenaantal is inmiddels de 650 gepasseerd. 
Voor 2011 stellen we ons het volgende doel: evenveel leden als het 
aantal jaren dat Harderwijk oud is. Dat zijn 780 leden, een pittige 
doelstelling, maar met uw hulp moet dat haalbaar zijn.  
We houden u op de hoogte van de voortgang.  
 
R. Poorter   Kromme Oosterwijk 7     3841 BL Harderwijk 
B. Jansen   Baanstraat 16  1621 HT Hoorn 
De Kler-Meenink     Jan van Nassaupark 50 3844 BP Harderwijk 
P. van de Mheen   Krommekamp 111  3848 DP Harderwijk 
F.A.E. Cornelisse   Korhoenlaan 1-64  3847 LL Harderwijk 
S. Hannema    Vollenhovemheen 2  3844 ND Harderwijk  
A. Jansen     Havendam 52   3841 AA Harderwijk 
M. van Gils-Vermeulen  Jan van Nassaupark 36 3844 BN Harderwijk 
W. Lingsma   Jan van Nassaupark 71       3844 BN Harderwijk 
R.J Hoefman   Jan van Nassaupark 33 3844 BN Harderwijk 
G. Beelen   Brouwersbosweg 1  3849 NG Hierden 
J. ten Pierick   Brummelkamp 20  3848 ZH Harderwijk 
T. Kalkhoven   Landweg 20   3841 GH Harderwijk 
K. Foppen   Mandemakerstraat 153 3841 VE Harderwijk 
A. van Dijkhuizen  Haspel 17   3852 LP Harderwijk 
A. Tom   Jan van Nassaupark 49 3844 BP Harderwijk 
J. Balvert   Scheepssingel 21  3841 KR Harderwijk 
E. Kroondijk   Zeggemeen 61  3844 RN Harderwijk 
C van der Wal  Spiekerweg 9   3849 PT  Hierden 
P.J.A. Ammerlaan  Valeriuslaan 8  3842 JH  Harderwijk 
R. Oosterhout   Schippersmeen 50  3844 CS Harderwijk 
M. Stolle   Pr. Frederikstraat 28-a 2316 CK Leiden 
W.J. Rademaker  Duinweg 8   3849 NJ Hierden 
G. van Weeghel  Meerkoetmeen 66  3844 XR Harderwijk 
A.R. Oosthout   Schippersmeen 50  3844 CS Harderwijk 
C.H.J. van Leyen  Burg. Van Meurstraat 4  3841 JT  Harderwijk 
J. Oldewarris    van Ghentlaan 30   3843 VE Harderwijk 
G. Thorbecke-den Herder  Bleek 26    3841 GC Harderwijk 
W. Schuurman-Poorter  Laan 40-45 nr. 30   3841 JD  Harderwijk 
E. Korsaan   Steven Kraaijstraat 23  3882 HD Putten 
P. Bertram    Rooseveltlaan 15   3844 AH Harderwijk 
H. Nieuwenhuis   Plataanlaan 28   3843 JM Harderwijk 
T. de Vries-Mosselman  Diepegracht 11   3844 DA Harderwijk 
H. van de Berg   van Brakellaan 26   3843 HB Harderwijk 
J.C.M. Wamsteeker   Kranenburglaan 54   3843 BS Harderwijk 
B. Westerveld   Evertsenlaan 34  3843 EM Harderwijk 
M. Willemsen-de Wolf Meerkoetmeen 63  3844 XM Harderwijk 
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Vrijwilligerswerk voor Herderewich beloond 
 
Tijdens de begin december 2010 georganiseerde avond voor vrijwilligers 
in het Stadhuis zijn diverse vrijwilligers in het zonnetje gezet. 
Theo van der Heijden en Barend Schipper van Herderewich behoorden 
tot de gelukkigen die met een cheque van 100 euro werden beloond. 
Theo en Barend zijn onmisbaar bij Herderewich maar verrichten ook  
nog vrijwilligerswerk voor andere organisaties. Zo is Barend Schipper 
tevens stadsgids en werkt Theo van der Heijden voor het Stadsmuseum. 
Wietse Goedhart, secretaris van Herderewich, feliciteert beide vrijwilli-
gers, met de door hen ontvangen onderscheiding. 

Adverteerders in 2011 
 
Het aantal adverteerders in het Vittepraetje is uitgebreid. In 2011  
adverteren de volgende ondernemers en steunen daarmee Oudheid-
kundige Vereniging Herderewich. Bezoekt u ze ook eens op internet! 
 
Rabobank Randmeren                       www.rabobank.nl 
Midden Nederland Makelaars      www. mnm.nl/ 
Multitoon      www.multitoon.nl    
Antiquair Doornhof                    www.fineartdealers.info/doornhof 
OGB Design                      www.ogb.nl  
Stichting Rondeel                     www.rondeelharderwijk.nl 
Pressbaker      www.pressbaker.nl  
 
 
Wilt u ook adverteren in het Vittepraetje? Neem dan contact op met 
redactie@herderewich.nl en vraag naar onze tarieven 
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Samenstelling bestuur en voorzitters van werkgroepen 
 
naam straat telefoon functie 
 
J.L. de Jong Hoogstraat 5 06-21541421   voorzitter a.i. 
W. Goedhart Braambergerhout 126  06-10015231 secretaris                              
B. Kappers Hogepad 24 42 96 03                   penningmeester  
Th. Bakker Hazelaarlaan 9 42 33 17 public relations 
C.Th. van der Heijden Bunschotenmeen 21 42 09 71 lid 
M.E. van der Heijden-Staats Bleek 16 56 35 31 lid 
B. Schipper                                        huismeester   
  
Vittepraetje  
T. Bakker Hazelaarlaan 9 42 33 17 hoofdredacteur 
G. Verwijs-ten Hove Friesegracht 13 42 06 93 eindredacteur 
P. Stellingwerf Metten Gerritskamp 5 55 23 42 redacteur 
 
Ledenadministratie 
B. Kappers Hogepad 24 42 96 03    
 
Werkgroep Archeologie:  
Henk Hovenkamp  06-53352537  
 
Werkgroep Genealogie: 
R. Uittien-Jacobs J.P.Heyelaan 58 41 44 31 voorzitter 
 
Werkgroep Kroniek van Harderwijk: 
T. Bakker Hazelaarlaan 9 06-23150044 
 
Werkgroep Open Monumentendag 
C.Th. van der Heijden Bunschotenmeen 21 42 09 71  
 
Werkgroep Geveldocumenatie  
R.K.S. Beute Smeepoortenbrink 17 41 62 63 lid 
 
Hoofdverspreider  
P. J. van Wageningen Mecklenburglaan 84 41 73 35 
 
Verspreiders 
wijknaam naam adres                                 telefoon 
  1 = Stadsweiden 1 B. Karssen Gruttomeen 39                   42 10 73 
  2 = Slingerbos C. Deitmers Stationslaan 117-19           41 51 55 
  3 = Wittenhagen/Veldkamp C.G. de Vries Rooseveltlaan 24               42 67 32  
  4 = De Stad E. Beute-Oskam Smeepoortenbrink 17        41 62 63 
  5 = Stadsdennen H. Schaaf Guido Gezellelaan 91        41 43 38 
  6 = Stationslaan H. Skora Churchilllaan 23                41 53 97 
  7 = Zeebuurt L. Postma Hendric Stevinstraat 8       41 51 78 
  8 = Hierden H. Messerschmidt Zuiderzeestraatweg 61       45 21 83 
  9 = Ermelo T. Goossens De Acht Schepel 13           55 42 76 
10 = Frankrijk B.A.M.M.v.d.Voordt Kuulekamp 6                     41 96 15 
11 = Drielanden N.C.R. de Jong Beethovendreef 13             42 13 42 
12 = Ceintuurbaan P. J. van Wageningen Mecklenburglaan 84          41 73 35 
13=  Stadsweiden 2 C.Th. van der Heijden Bunschotenmeen 21          42 09 71 
14 = Binnenstad                                 A. Jansen                                        Luttekepoortstraat 186       42 50 10 
15 = Friesegracht M. van Broekhoven Plantage 68                        41 51 73 
 
 
                      Voor actuele informatie bezoekt u ook onze website  
                  www.herderewich.nl 
                redactieadres Vittepraetje:  redactie@herderewich.nl  




