JAARVERSLAG 2017
Inleiding
Het jaar 2017 is inmiddels alweer verleden tijd. Het bestuur blikt in het jaarverslag terug op
activiteiten en gebeurtenissen die in 2017 binnen de vereniging hebben plaats gevonden.
Tevens legt het bestuur met dit verslag verantwoording van de verrichte werkzaamheden
en het gevoerde beleid aan de leden af.
Bij het samenstellen van een jaarverslag wordt duidelijk dat er veel activiteiten binnen de
vereniging hebben plaats gevonden en dat de vereniging zich op velerlei gebied inzet voor
het behoud en de verbreiding van de kennis over de Harderwijker historie en het
beschermen van het historisch erfgoed. De vereniging “Herderewich ” streeft ernaar
daarbij samen te werken met organisaties met een soortgelijke doelstelling, deels verenigd
in het Platform Historisch Harderwijk.
.
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Willem Petersen is assistent-huismeester.
Ben Schuchard voert de ledenadministratie uit en beheert de email-adressen.
OGB Design, Otto Büttner, verzorgt de website.

Werkzaamheden bestuur
Het bestuur heeft 10 keer formeel vergaderd en is nog een aantal keren bij elkaar geweest
om lopende zaken te bespreken en over ad hoc zaken te overleggen.
Met wethouder De Jong zijn gesprekken gevoerd over het op zetten van het Historisch
Kenniscentrum in het Huis van de Stad. Dit is een gezamenlijk initiatief van het
Stadsmuseum, het Streekarchivariaat en Herderewich.
Met wethouder Teeninga en de directeur Waterfront Brouwer zijn meerdere gesprekken
geweest over de renovatie van de Boulevard. Dit met het oog op het behoud van het
archeologisch erfgoed. Aanleiding voor deze gesprekken was o.a. de verdwijning van
muurresten van het bastion, waarmee Harderwijk de publiciteit haalde en zelfs item in het
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NOS-journaal werd. In het kader van de verdwenen muurresten van de het bastion is er
een informatief programma over de zeetoren/dwangburcht op HK 13 uitgezonden.
Herderewich heeft ook gereageerd op de plaatsing van elektriciteitshuisjes en containers
nabij de Vischpoort. Deze zijn uiteindelijk verplaatst. Mede op ons verzoek is de
cameramast naast het Linnaeustorentje ook verplaatst.
De plannen voor de renovatie van het Oude Stadhuis op de markt worden kritisch gevolgd.
Dit gebeurt in overleg met Piet Stellingwerf die het bestuur vertegenwoordigt in de
Monumentencommissie. De werkzaamheden zijn in december begonnen. Een aantal
elementen in de bouwtekening staat nog ter discussie.
Het bestuur heeft zich sterk gemaakt voor een betere positie voor de nabestaanden bij de
jaarlijkse kranslegging bij het Vissersvrouwtje, ter herdenking van de verdronken vissers.
Met het bestuur van de Gelderse Academie is een samenwerking aangegaan in het kader
van de Studium Generale, een viertal hoorcolleges over de Zorg.
De werkgroepen van Herderewich zijn op een van de bestuursvergaderingen uitgenodigd
om hun werkzaamheden met het bestuur te bespreken.
Met de werkgroep Hierden zijn de Boerenmarkt en de foto-presentatie over gebouwen en
personen in Hierden voorbereid.
Leden van de werkgroep archeologie zijn nauw betrokken geweest bij de archeologische
opgravingen naar de Lage Brug bij de Vischpoort door Econsultancy. Ook
amateurarcheologen van de vereniging “”Ermeloo” hebben hun steentje bijgedragen.
De leden van de werkgroep genealogie hebben, wegens de tijdelijke sluiting van het
archief door de verbouwingwerkzaamheden, voornamelijk thuis gewerkt aan het
doornemen van de recognitieboeken en het digitaliseren van de begraafboeken.
Geïnteresseerden in de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Harderwijk zijn
nog enkele malen bijeen geweest om te spreken over samenwerking en informatieuitwisseling. Er zal geen aparte werkgroep worden opgericht. Informatie-uitwisseling
gebeurt grotendeels digitaal. Afgesloten werd met een lezing over WO II voor de
belangstellende aanwezigen.
Met de redactie van het Vittepraetje is er in het begin van het jaar een evaluatiegesprek
geweest. Onderwerpen waren o.a.: het redactiestatuut en inhoud en omvang van artikelen
in het Vittepraetje.
Herderewich was vertegenwoordigd op de vergaderingen van het Platform Historisch
Harderwijk. Tijdens de vergaderingen van dit platform komen allerlei zaken aan de orde
die een historisch thema betreffen of raakvlakken hebben met de historie van Harderwijk.
Aan dit platform nemen verschillende organisaties , verenigingen en stichtingen deel. Doel
is o.a. elkaar informeren, afstemmen en waar mogelijk samenwerken.
Het beleidsplan voor de periode 2017-2022, waarin o.a. de werkzaamheden en activiteiten
staan beschreven die het bestuur wil uitvoeren om de doelstellingen van de vereniging te
kunnen bereiken, is definitief vastgelegd.
Met oudheidkundige en historische verenigingen in de regio is regelmatig overleg
geweest. Het bestuur neemt hierbij het standpunt in dat een gezamenlijke activiteit een
duidelijke meerwaarde dient te hebben voor onze vereniging. Zo is er samenwerking met
de verenigingen in Nijkerk en Ermelo over het thema Gelderland, Grensland.
De provincie Flevoland organiseert in 2018 doorlopend activiteiten in het kader van 100
jaar Zuiderzeewet. De Zuiderzeesteden waren uitgenodigd deel te nemen. De gemeente
Harderwijk en Herderewich zijn aangehaakt. Er zijn voorbereidingen in gang gezet om in
juli 2018 ruim aandacht te besteden aan beide thema’s.
Herderewich was deelnemer aan de gemeentelijke Cultuurwijzer. Helaas vond ons aanbod
geen doorgang wegens te weinig belangstelling. Het bestuur is aan het nadenken over
activiteiten in het kader van het 50-jarig jubileum (in 2022) van Herderewich. Er is een lijst
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met mogelijke activiteiten samengesteld. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn, ook
financieel.
Andere werkzaamheden die het bestuur heeft verricht zijn o.a.: het voorbereiden van de
Monumentendagen, het voorbereiden van de erfgoedcafés, het voorbereiden van
lezingen, het werven van leden en sponsoren, het bijwonen van officiële gelegenheden en
presentaties, het overleggen met politieke partijen, het overleggen met ambtenaren over
o.a. monumenten in de stad, erfgoed, festivals, het bijwonen van diverse overleggen.
PR
Herderewich presenteerde zich niet alleen via het Vittepraetje De digitale nieuwsbrief is
zes maal verschenen en vormde een aanvulling op de mededelingen van het bestuur in
het Vittepraetje. Deze nieuwsbrief wordt voornamelijk uitgegeven als reminder voor de
activiteiten die plaats gaan vinden. Daarvoor zijn ook regelmatig persberichten geplaatst in
de media en social media. Herderewich heeft een website die veelvuldig wordt bezocht:
ruim 15.431 bezoekers:

Facebook telt 530 volgers.
Bibliotheek en Historisch Kenniscentrum
De stichting Historisch Kenniscentrum Harderwijk is in oprichting en het voorlopig bestuur
is samengesteld. Het Historisch Kenniscentrum stelt zich o.a. ten doel om de drempel voor
zelfstandig historisch en genealogisch onderzoek te verlagen, historisch materiaal
toegankelijker te maken, kennisuitwisseling mogelijk te maken, samenwerkingspartner te
zijn bij historische activiteiten, kennis over de Harderwijker historie te behouden en te
verbreiden, wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en scholieren en studenten te
ondersteunen bij onderzoek naar thema’s uit de historie van Harderwijk.
De bibliotheken van het Stadsmuseum en Herderewich zijn in 2017 samengevoegd en
ondergebracht in het Historisch Kenniscentrum, een aparte ruimte nabij het
streekarchivariaat. Het HKH beschikt over een grote samengestelde bibliotheek met
boeken, geschriften, beleidsplannen, nota’s en studiemateriaal over Harderwijk. Ook zijn
er boeken over de historie van de andere gemeenten op de Noordwest-Veluwe
beschikbaar. Er is ook een uitgebreide bibliotheek over de geschiedenis van
Gelre/Gelderland te raadplegen. De ruimte is tevens lees- en studieruimte. Een deel van
de bibliotheek van het streekarchivariaat zal later worden toegevoegd. In de centrale hal
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van het Huis van de Stad (Plaza) komt een informatiecentrum voor het Historisch
Kenniscentrum, waar tevens m.b.v. een multi-touch-table de geschiedenis van Harderwijk
kort in beeld zal worden gebracht.
De Hanze-Special
Herderewich was initiatiefnemer bij het uitgeven van een speciaal themanummer over
Harderwijk en de Hanze. Ten behoeve van dit magazine werd samengewerkt met het
Gilde van Harderwijker Stadsgidsen, Heerlijk Harderwijk, Levende Historie, Stichting
Rondeel en de gemeente. Het magazine is in een oplage van ruim 20.000 exemplaren
huis aan huis in Harderwijk en Hierden verspreid. Doelstelling hierbij was het Hanzeverleden van Harderwijk onder de aandacht van de eigen inwoners te brengen. De datum
van uitgave was gekoppeld aan de Internationale Hanzedagen die dit jaar in Kampen
werden gehouden. Op 7 februari was er ook een lezing over Harderwijk en de Hanze door
Piet Stellingwerf.
De Vischpoort
Karel Kok, de huismeester van de Vischpoort, heeft deze locatie in beheer. Dit
rijksmonument is op bepaalde dagen in het jaar te bezichtigen. De Vischpoort is in 2017
vaker opengesteld voor het publiek dan voorgaande jaren. Hiertoe is het aantal vrijwilligers
uitgebreid. Leden en niet-leden maken graag gebruik van de mogelijkheid om in de
Vischpoort een bijeenkomst te houden. In 2017 is de Vischpoort ongeveer 40 keer ter
beschikking gesteld aan particulieren, instellingen en bedrijven. Het bestuur heeft
uitgesproken dat de Vischpoort op meer dagen toegankelijk moet zijn voor het publiek.
Daartoe zijn extra vrijwilligers /suppoosten geworven.
Overige activiteiten in chronologische volgorde:
 De Vischpoort was betrokken bij het Donkere Dagen Festival in januari
 Overleg met omroep Gelderland over tv-uitzending Harderwijk en WO II (25 januari)
 Lezing door Piet Stellingwerf over Harderwijk en de Hanze (7 februari)
 Erfgoedcafé in het Oude Stadhuis. Georganiseerd in samenwerking met de gemeente
en het Stadsmuseum. Thema: renovatieplannen Oude Stadhuis (15 maart)
 Opening fotowand Joodse Harderwijkers in de Oude Synagoge (23 maart)
 Voorlichtingsbijeenkomst voor de vrijwilligers Vischpoort (30 maart)
 Open Dagen Vischpoort tijdens Pasen (16 en 17 april)
 Aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ging een Historische Markt vooraf.
Diverse verenigingen en stichtingen met een historische doelstelling presenteerden
zich in De Kiekmure (20 april)
 Op Koningsdag was de Vischpoort opengesteld en er werd een boekenmarkt
gehouden (27 april)
 4 en 5 mei stonden in het teken van de dodenherdenking en de bevrijding. Open Dag
Vischpoort ( 4 en 5 mei)
 Lezing door Liek Mulder over het onderwerp: de slag in de Javazee (23 mei)
 Overhandiging van de Hanze-Special aan burgemeester Van Schaik en wethouder v.d.
Wal (8 juni)
 Tijdens de Aaltjes- en Visserijdagen was de Vischpoort opengesteld. Herderewich nam
deel aan de herdenking van de verdronken vissers bij het monument (9 juni en 10 juni)
 Bijeenkomst in Lelystad over het thema: 100 jaar Zuiderzeewet 2018 (14 juni)
 Vischpoort Open Dagen tijdens de Kamper Hanzedagen ( 17 en 18 juni)
 Bijeenkomst in het gemeentehuis voor nieuwe inwoners van Harderwijk. Herderewich
presenteert zich (24 juni)
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Boerenmarkt in Hierden. Informatiekraam over Herderewich en boekverkoop (1 juli)
Open Dagen Vischpoort in de zomervakantieperiode (5,12,19, 26 juli en 2, 9, 16 en 13
augustus)
Bijeenkomst voor de vrijwilligers van Herderwich (25 augustus)
Open Monumentendagen. Het thema was: Boeren, burgers en buitenlui. Met
medewerking van Levende Historie en winkeliers op een oude markt heeft
Herderewich op 9 september aan dit thema een eigen invulling gegeven. Openstelling
van de Vischpoort. (9 en 10 september)
Presentatie ontwerpplan Oude Stadhuis (21 september)
Herderwich presenteert zich op de Langer Thuis Beurs in De Sypel (30 september)
Lezing door Maarten Wispelwey en Sander Diependaal (Econsultancy) over de
historische vondsten nabij de Lage Brug en de Vischpoort (12 oktober)
Bijeenkomst Klankbordgroep over de Herinrichting van De Wellen. Herderewich is
deelnemer vanwege het beschermd stadsgezicht (24 oktober en 12 december)
In Hierden werd door de werkgroep Hierden van Herderewich een bijeenkomst “Ouwe
foto’s kiek’n” georganiseerd. Tevens lezing door Evert Jacobs over de historie van de
kerk en de school (2 november)
Op de vrijwilligersmarkt in de Kiekmure was Herderewich vertegenwoordigd met een
stand (10 november)
Presentatie ontwerpen herinrichting De Wellen aan klankbordgroep (14 november)
Bijeenkomst Erfgoed Gelderland in Arnhem. Informatiebijeenkomst over diensten van
deze organisatie aan historische verenigingen (20 november)
Lezing door Catrien Santing over de zorg in de Middeleeuwen, in samenwerking met
de Gelderse Academie ( 22 november)
In de Vischpoort organiseert Herderewich een Oudejaarsborrel voor Harderwijker
organisaties die zich op enigerlei wijze bezig houden met de historie van Harderwijk
(21 december)

Ledenadministratie
Ben Schuchard leverde het volgende overzicht:
Het ledenbestand van de vereniging bedraagt per 1 januari 2018 553 leden (waarvan 538
betalende leden en 15 instanties). Het Vittepraetje wordt ook aan deze 15 instanties
(overheden, collega-verenigingen, bibliotheek en dergelijke) toegezonden. Het jaar 2017
heeft in totaal 33 nieuwe leden opgeleverd; 23 lidmaatschappen zijn beëindigd door
overlijden of opzegging. Tot nu toe (1-1-2018) hebben 26 leden, waaronder 4 nieuwe
leden, hun bijdrage over 2017 nog niet betaald. Wij zijn voornemens wederom een actie te
houden en deze leden per brief (derde maal) dan wel per E-mail te benaderen met het
verzoek alsnog aan hun (financiële) verplichtingen te voldoen. In voorgaande jaren is een
dergelijke actie succesvol gebleken. De vereniging beschikt inmiddels over 313 Emailadressen van leden ( dat is ruim 56 %)).
Resumé:
Aantal leden per 1-1-2017
Nieuwe leden in 2017
Beëindigingen in 2017
Heringeschreven leden in 2017
(nog) niet betalende leden 2017
Aantal betalende leden per 1-1-2018

551
+33
- 23
+3
-26
538
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Werkgroepen en vertegenwoordigingen
De diverse werkgroepen hebben overleg gevoerd met het bestuur en daarbij is gesproken
over de werkzaamheden. Hieronder volgt hun eigen jaarverslag:
1. Monumentencommissie
Vertegenwoordiger Herderewich: dhr. P. Stellingwerf.
Piet Stellingwerf schrijft:
Ook dit jaar heb ik Herderewich weer vertegenwoordigd bij de gemeente op het gebied
van monumentenzorg. Er zijn in totaal 4 commissievergaderingen geweest. Vooral de
verbouwing van het Oude Stadhuis op de markt heeft veel stof doen opwaaien. In
verschillende vergaderingen en bijeenkomsten (o.a. raadsvergaderingen) is dit onderwerp
uitvoerig besproken. De verbouwing is van start gegaan, maar een aantal zaken is (nog)
niet afgetimmerd zoals de vloer in de hal. Ook het tweede (bovenste) deel van de trap is
(nog) een punt van discussie. De gemeente is na lang aandringen zo wijs geweest het
bovenste deel van de trap niet in het verbouwplan op te nemen (hij blijft voorlopig in de
oude staat), maar het is zaak dit op de voet te blijven volgen. Ook is het Plantagepark
aangepakt. De resultaten zijn zichtbaar. Er zijn plannen om een muziektent aan het water
neer te zetten. Of dit een goede zaak is zal in de toekomst blijken. De geschiedenis leert
dat de vroegere muziektent in de Plantage vaak het doelwit was van vandalen.
Ook is de nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) geïnstalleerd. Deze is in de
plaats gekomen van de Welstands- en Monumentencommissie.
De overige onderwerpen die in de commissie zijn besproken zijn:


Opheffing van de oude Monumentencommissie en de mogelijke nieuwe structuur waar de
nieuwe monumentencommissie in gaat passen.
 De renovatie van het Oude Stadhuis.
 Nieuwe ANWB-bordjes.
 Verschillende bouwplannen van monumenten zijn de revue gepasseerd.
Verder is er door mij regelmatig overleg geweest met dhr. Marc Bouw (gemeente) over zaken die
in de monumentale wereld van Harderwijk spelen.

2. Gemeentelijke commissie Naamgeving
Vertegenwoordiger: Dhr. N.C.R. de Jong
Niek de Jong schrijft:
De Commissie Naamgeving brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het
College van Burgemeester en Wethouders over:
a. het vaststellen van grenzen van woonplaatsen en het daaraan toekennen van namen;
b. de verdeling van de woonplaatsen in wijken en buurten en zo nodig aangevuld met
nummers , letters of namen;
c. het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zo nodig aan
gemeentelijke bouwwerken en gebouwen.
De commissie bestaat uit 4 personen, n.l. J. Karssen, voorzitter, E. Kleintunte, ambtenaar
Geo- informatie, G. Juffer, Mog-brandweer en N.C.R. de Jong, Herderewich. De
commissie heeft in 2017 de volgende straatnamen voorgedragen: Breezand,
Vrouwenzand, Vrouwenzandhof, Zuiderzeeboulevard (Waterfront), Molensteeg
(Binnenstad) en Korenpad (Stadsweide).

3. Werkgroep Hierden
Leden: dhr. E. Jacobs, dhr. A. Boonen en dhr. J.A. Timmer.
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De werkgroep Hierden van Herderewich was aanwezig op de Boerenmarkt die op
zaterdag 1 juli werd gehouden. De belangstelling was groot. De werkgroep had een
informatiekraam ingericht en er zijn flyers van Herderewich uitgedeeld.
Op 2 november 2017 heeft de werkgroep een avond “Ouwe foto’s kiek'n” in het Dorpshuis
in Hierden georganiseerd. Er zijn veel oude foto’s van boerderijen en Hierdenaren getoond
met daarbij een uitgebreide toelichting. Ook werd er door Evert Jacobs een lezing
gehouden over de geschiedenis van de kerk en school in Hierden. De bijeenkomst werd
goed bezocht en de bezoekers waren enthousiast.
4. Werkgroep Genealogie
Leden van de werkgroep en hun werkzaamheden:
Mevr. G. Verwijs-ten Hove
Bevolkingsregister
Dhr. C. Bleumink
Bevolkingsregister
Mevr. C. Bruinink-Visser
Bevolkingsregister
Mevr. S.M. Jacobs-Zuurveld
Recognitieboeken
Mevr. W. Melius
Recognitieboeken
Mevr. E. Numan-Bouwmans
Begraafboeken
Mevr. R. Uittien-Jacobs
Bevolkingsregister
(voorzitter)
Dopen in bestand zetten
Dhr. K. Chr. Uittien
Onderzoek eigendoms- en bewoningsgeschiedenis
binnen de vesting, hand- en spandiensten aan de
werkgroep, omzetten naar pdf-files en indexeren van de
transcripties, beantwoorden van ontvangen vragen over
deze onderwerpen.
Karel Uittien schrijft:
Hoewel het gemeentearchief elders is opgeslagen heeft de werkgroep wel het nodige
geproduceerd. De dames Melius en Zuurveld werken thuis nog steeds aan het overtypen
van de recognitieboeken. Onderhanden zijn de folianten nummers 154 en 155, elk ruim
800 grote, handgeschreven bladzijden die niet altijd even goed leesbaar zijn en vol staan
met woorden die nu niet meer gebruikelijk zijn. Een megaklus. De nummers 153, 156, 157
en 158 zijn al klaar en in “Word” of als PDF-file te doorzoeken. Voor de liefhebbers zijn ze
te raadplegen op www.uittien.nl/recognitie. Ook de incomplete boeken die nog
onderhanden zijn, staan erbij. Mevrouw Numan heeft de begraafboeken die door de heer
Smink, beheerder van de begraafplaats, ter beschikking zijn gesteld, overgetypt in “Word”.
Ook deze boeken zijn door de heer Uittien omgezet naar een PDF-file en zijn met
Adobe-Reader te doorzoeken.
Mevrouw Uittien werkt dagelijks aan haar genealogisch bestand. De teller staat op ruim
107.000 personen. Het betreft dus personen en hun verwanten die gerelateerd zijn aan
Harderwijk. De werkgroep kan ook beschikken over de bestanden van mevrouw Elbertsen
In Ermelo. Dat bestand bevat ruim 140.000 personen gerelateerd aan Ermelo, Putten en
omgeving. Daarnaast beschikken we over het bestand van wijlen de heer Rugers. Dat
bevat ruim 50.000 mensen uit Nunspeet, Oldebroek en omgeving. Samen dus een kleine
300.000 personen op de Noordwest-Veluwe.
De heer Uittien is tevens vraagbaak voor het beantwoorden van e-mails die bij
Herderewich binnenkomen over genealogie, eigendoms- en bewoningsgeschiedenis van
panden in de oude stad en de geschiedenis van Harderwijk. Anderen waar een beroep op
kan worden gedaan voor vragen over de Harderwijker historie zijn o.a. de heren Niek de
Jong, Hans Duinkerken en Henk Hovenkamp.
De verwachting is dat het archief in februari 2018 weer op de thuisbasis is en we daar
weer aan de slag kunnen met het bevolkingsregister 1885-1918. Ook zo’n megaklus van
24 inventarissen.
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5. Redactie Vittepraetje
Leden: dhr. E.F.J. van der Heijden, dhr. L. Schuijl en mevr. G. Verwijs- ten Hove.
Ed van der Heijden schrijft:
2017 was het tweede jaar, waarin het Vittepraetje als glossy op A4-formaat in kleur
verscheen. Iedereen is nog steeds enthousiast over deze gedaantewisseling.
Omdat de redactie compleet is, behoefde geen tijd te worden besteed aan het werven van
redactieleden. De redactie bestaat uit Lex Schuijl, Gijsje Verwijs-ten Hove, die al vele jaren
de eindredactie verzorgt, en Ed van der Heijden, hoofdredacteur. Als contactpersoon naar
het bestuur fungeert Martijn Pijnenburg.
In 2017 zijn vier Vittepraetjes verschenen. De Vittepraetjes hadden een omvang van 24
pagina’s op A4-formaat. Elke uitgave bevatte een hoofdartikel, zoals “De Catharinakapel,
een eeuw geleden”, “Een Flugwache in de Groentjes”, “Hotel Baars en bewoners in de
loop der eeuwen” en “De beken rond Harderwijk”. De voorkant van het Vittepraetje was
deze jaargang steeds verschillend en had betrekking op het hoofdartikel. Verder zijn
diverse artikelen opgenomen over interessante personen en opmerkelijke zaken uit de
geschiedenis van Harderwijk.
De redactie heeft nog een beperkt aantal artikelen in voorraad, daarom ontvangen wij
graag artikelen van leden die iets over de geschiedenis van Harderwijk of Hierden
schrijven. De redactie bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de verschijning van ons
blad in 2017.
6. Werkgroep Archeologie
Leden: dhr. H. Hovenkamp, dhr. J. Dielemans, dhr. J. Mons, dhr. J. Kruizinga, dhr. J.
ten Pierick, dhr. K. van Loon, dhr. J. van Reenen, dhr. O. Blaauw, dhr. M. Beumer, dhr.
R. Broersen, dhr. B. kraak en mevr. E. Klok.
Jeroen Dielemans schrijft:
Na het “grote” onderzoek naar de Lage Brug bij de Vischpoort in 2016 kwam de werkgroep
in wat rustiger vaarwater. Ondanks het grote grondverzet op de boulevard heeft men
verder onderzoek niet nodig geacht.
In juni heeft bij de werkzaamheden aan de tot de Sypel behorende sportvelden een
kleinschalig metaaldetectie-onderzoek plaatsgevonden. Enkele leden van de werkgroep
hebben hier aan deelgenomen. Onder de leden werd stilletjes gehoopt op vondsten die
direct terug te herleiden waren naar het Hof van Selhorst. Helaas heeft het
vondstmateriaal niet geleid tot andere inzichten en/of kennis dan reeds bekend.
In het laatste kwartaal van 2017 kreeg ook de pers er lucht van: een aanzienlijk gedeelte
(6,5 muur van 1,5 m breed) van het “Bolwerck aan Zee” was na eeuwenlange vestiging
prooi geworden van een uit de hand gelopen goocheltruc van Boskalis. Tenminste: zo laat
het zich aanzien, het gedeelte bleek bij de definitieve blootlegging immers ineens
verdwenen. Omroep Gelderland, de lokale kranten en zelfs de landelijke pers pikten het
verhaal vol ongeloof op. De eindstand is dat iedere betrokken partij betrokkenheid ontkent
en de schuldvraag wordt afgedaan met: “de dader ligt op het kerkhof”. Inmiddels is de voet
van de zeetoren grotendeels gerestaureerd en is dit stuk historie nu zichtbaar aanwezig in
het stadsbeeld.
De ongeoorloofde absentie van het historisch bastiongedeelte had ook een prominente rol
in de lezing van Maarten Wispelwey op 12 oktober die zich, zoals we van hem gewend
zijn, prima zonder microfoon verstaanbaar wist te maken. Na zijn bevlogen betoog was het
de beurt aan Projectleider Archeologie Sander Diependaal van Econsultancy. Hij
verzorgde een lezing betreffende het onderzoek naar de Lage Brug om de vondsten en
kennis te delen die daarbij zijn opgedaan. De Lage Brug heeft pas in 1629 zijn eerste
historische bronvermelding. Dit terwijl de westelijke tegenhanger (de Hoge Brug) al een
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vermelding heeft in 1438. Toch werd al verwacht dat de datering van de Lage Brug ook
gezocht moest worden in een vroegere tijd, mede doordat hij wel lijkt ingetekend op de
kaart van Jacob van Deventer uit de tweede helft van de 16 e eeuw en er meldingen
bekend zijn van reparaties aan houten (zee)bruggen. Tijdens het onderzoek wordt de
theorie dat de Lage Brug ouder moet zijn dan zijn eerste vermelding gestaafd met de
vondst van een steigerpaal welke volgens de dendrodatering uit 1494 zou moeten
stammen. Naast allerlei andere interessante vondsten werd een stuk rijkelijk versierd
Majolica-aardewerk dor Sander Diependaal uitgelicht als bijzonder luxe voor die tijd. De
rapportage van het onderzoek is nog niet beschikbaar, maar hopelijk kunnen wij hier op
korte termijn meer over berichten.
7. Verspreiding Vittepraetje
Coördinatieteam: dhr. W. Buitenhuis, dhr. B. Companjen en dhr. K.Chr. Uittien.
Dit team heeft, samen met de verspreiders, er weer voor gezorgd, dat alle leden het
Vittepraetje vier keer in de bus kregen. De verspreidingslijsten werden op basis van de
actuele gegevens van de ledenadministratie samengesteld. Zodra het blad van de drukker
kwam, ging het team in de Vischpoort aan het werk om de stapels voor de verspreiders
(en Post.nl) klaar te maken. De verspreiders kwamen hun stapeltje Vittepraetjes ophalen
of het werd bij hen thuisgebracht en zij bezorgden de bladen bij de leden. Hiermee
besparen ze de vereniging honderden euro’s aan portokosten. Leden die buiten
Harderwijk en Ermelo wonen, ontvangen het blad per post of email. Mevrouw Kappers
heeft zich als bezorgster teruggetrokken; haar wijk is toevertrouwd aan Theo v/d Heijden.
Het was niet nodig een beroep te doen op de reserve-verspreiders..
8. Werkgroep Kroniek van Harderwijk
Leden: mevr. M. Moggré en dhr. W. Hummel.
Ook in 2017 hebben we weer zorgvuldig de vele gebeurtenissen in Harderwijk gewikt en
gewogen en uiteindelijk vastgesteld welke items we in de Kroniek 2017 zouden
vermelden. Deze Kroniek zal in 2018 verschijnen. In 2017 hebben we de Kroniek over
2016 afgerond en uitgegeven. Hij is op de website geplaatst en er is een aantal papieren
versies gemaakt, zodat de leden ook een gedrukte versie konden aanvragen. Daar is
weinig gebruik van gemaakt. Voor het jaar 2018 zoeken we een nieuwe
kronieksamensteller.
Vrijwilligersbijeenkomst
Het bestuur organiseert jaarlijks een avond voor de vrijwilligers om hiermee uiting te geven
aan haar waardering voor diegenen die zo actief betrokken zijn en zich inzetten voor het
werk van de vereniging. Dit jaar hielden we een barbecue in en om de Vischpoort.
Februari 2018
Het bestuur van Herderewich
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