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Beste leden,

Hierbij een herinnering aan onze leden vergadering en nog een aantal
wetenswaardigheden.
DE AGENDA voor de komende maanden:
4 oktober

Lezing door Liek Mulder: Het rampjaar 1672.
Aansluitend ALV
Zie voor agenda: www.herderewich.nl

4 en 26 oktober
Catharinakapel, 20.00 u
9 oktober 15.00 u
Stadsmuseum
14 oktober
Catharinakapel, 19.30 u
2 november

Lezing door Wouter Molendijk:
“Lang leve de Opera”.

De Kiekmure, 19.45 u

Dorpshuis Hierden,
20.00 u

4 november
Centrum De Zin
Verkeersweg
Meer info volgt.
13 november
Stadsmuseum, 15.00 u
18 januari 2023
De Kiekmure, 19.45 u

29 maart 2023
De Kiekmure, 19.45 u

Sophie van Steenderen:
Pas op voor de hond.
Hajo de Roo- lezing door Hajo de Roo:
Verhalen van de toekomst. De veranderende rol van een archivaris.

Herderewich-avond in Hierden met:
• Hans van Hoesel: Een luchtballon uit Parijs in Hierden
16-1-1871.
• John Wetzels: Emigranten uit Hierden.
• Evert Jacobs: Het Hierdens dialect.
Dim van Rhee lezing
Door Martijn Pijnenburg.
Titel nog onbekend, thema Erfgoed
Sophie van Steenderen:
Zelfportretten.
Archeologe Dorien te Kiefte van bureau RAAP heeft het
archeologisch onderzoek geleid op de Havendam. Haar
verslag is dan afgerond. Ze komt ons vertellen wat er
gevonden is van de Peelenpoort, van de burcht van de Graaf
van Gelre en meer.
Sander Wassing: De plundertochten van de Gelderse
krijgsheer Maarten van Rossum.

Erfgoed
Op 4 november vindt ’s avonds de 2e Dim van Rhee lezing plaats in centrum de Zin.
Martijn Pijnenburg laat zijn licht schijnen over het cultureel erfgoed. Exacte titel en tijd
worden nog bekend gemaakt.
Sophie van Steenderen houdt een aantal lezingen in het Stadsmuseum, kijk voor meer
informatie: Activiteiten - Stadsmuseum Harderwijk (stadsmuseum-harderwijk.nl)

Vanaf van 21 januari t/m 7 mei is de tentoonstelling Gelderland - het Verloren Hertogdom
in het Stadsmuseum te zien. Meer informatie volgt nog.
Open dagen expositie voormalige synagoge: Tot 1 november:
• woensdag- en donderdagmiddag van 13.30 u – 16.30 u.,
• tijdens de herfstvakanties van dinsdag- t/m zaterdagmiddag.
Op tijden van het inloophuis kunt u er ook een kijkje nemen, dan zijn er geen gidsen.
Zie ook www.stichtingjeh.nl
Het Historisch Kenniscentrum, met o.a. de bibliotheek van Herderewich, in de zijvleugel
van het Stadhuis naast het Streekarchivariaat, is op afspraak te bezoeken.
Bellen met Leen Karssen: 418 250.
Algemene Ledenvergadering
A.s. dinsdagavond 4 oktober in de Kiekmure, Tesselschadelaan
1, houden wij onze ledenvergadering.
Aanvang 19.45 u; inloop 19.30 u.
We beginnen met een lezing van Liek Mulder over het
Rampjaar 1672. Na de pauze komen de jaarstukken 2021 aan
de orde, met een korte terugblik op de afgelopen anderhalf
jaar. En de begroting 2023 met plannen en mogelijkheden
voor 2023. Twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor!
Zie voor agenda en bijlagen:
http://herderewich.nl/herderewich_agenda.html
Hajo de Roo: expositie tot 31 oktober en op
14 oktober de Hajo de Roo- lezing.
In 2021 nam Hajo de Roo, directeur van het
Streekarchivariaat NW Veluwe, afscheid. 11
jaar lang heeft hij leidinggegeven aan het
Streekarchivariaat. Hajo heeft diverse
zwerftochten door de archieven gemaakt en
heel interessante vondsten gedaan. 10 van
die vondsten zijn op dit moment
tentoongesteld in de gratis toegankelijke
benedenzaal van het Stadsmuseum. Met een
audiotour kun je zijn verhalen horen. Zeer de
moeite waard! Tot 31 oktober.

Het Streekarchivariaat heeft als afscheidscadeau
besloten elke twee jaar een zgn. “Hajo de Roolezing” te houden. De eerste lezing zal worden
‘afgetrapt’ door Hajo zelf. Op vrijdag 14 oktober
2022 vertelt hij in de Catharinakapel te Harderwijk
‘Verhalen van de toekomst. De veranderende rol van
een archivaris in verleden, heden en toekomst’. De
functie van archivaris was in vroegere tijden een
onbezoldigde functie. Heden ten dage is dat allang
niet meer zo. De archivaris van nu is een soort homo
universalis die zich zowel met historische collecties
bezighoudt als met het digitaal archief.

De geschiedenis van de opera
De Gelderse Academie organiseert in oktober twee bijeenkomsten
over de geschiedenis van de opera; de eerste bijeenkomst valt op
dezelfde avond als de Algemene Ledenvergadering, nl. 4 oktober.
De tweede avond is gepland op 26 oktober.

