JAARVERSLAG 2020
Inleiding
Het jaar 2020 was voor iedereen een bijzonder moeilijk jaar
vanwege de coronapandemie. Het leek tot maart onvoorstelbaar
dat het verenigingsleven bijna geheel stil zou komen te liggen. De
laatste lezing werd op 11 februari gehouden. Nu, een jaar later, is
het nog steeds onzeker wanneer het weer mogelijk zal zijn
activiteiten als lezingen te kunnen organiseren. In dit jaarverslag wil
het bestuur kort terugblikken op de weinige activiteiten en
gebeurtenissen die in 2020 binnen de vereniging hebben plaats gevonden. Het bestuur
legt met dit verslag ook verantwoording af aan de leden voor de verrichte werkzaamheden
en het gevoerde beleid.
Het bestuur van de vereniging heeft, ondanks de beperkingen door de
coronamaatregelen, geprobeerd zich zo veel als mogelijk in te zetten voor het verbreiden
van de kennis over de historie van Harderwijk en Hierden en voor 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.
.
Bestuur
Samenstelling per 1-1-2020
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester/ ledenadm.
Lid/ bibliotheek/verkoop:
Lid/ PR en communicatie:
Lid/ Vittepraetje en PR
Lid/ beheer Vischpoort

Matty Moggré
John Wetzels
Dennis Koning
Leen Karssen
Martijn Pijnenburg
Jan Ruijne
vacature

De statuten geven aan dat er jaarlijks minimaal één lid aftredend is. John Wetzels was
aftredend en is herkozen. Ook zocht het bestuur een nieuwe penningmeester, omdat
Dennis Koning aangegeven had het penningmeesterschap te willen beëindigen. Gerrit
Visscher is bereid gevonden de functie van penningmeester over te nemen. Wegens zijn
overvolle agenda heeft Martijn Pijnenburg ook afscheid als bestuurslid van Herderewich
genomen. Als nieuw lid van het bestuur kon Willem van Sonnen worden verwelkomd.
Gerrit Visscher en Willem van Sonnen zijn door de ALV benoemd. Dick Maes Broekema is
inmiddels als aspirant-bestuurslid aangeschoven.
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Het bestuur is per 31-12-2020 als volgt samengesteld:

Matty
Moggré
John Wetzels
Gerrit
Visscher
Willem van
Sonnen
Leen
Karssen
Jan Ruijne

gestart 1e aftreden/ aftredend
herkiesbaar
2014
2018
2022

Voorzitter

Secretaris
2016
Penningmeester
2020
Ledenadministratie
Medebeheerder Vischpoort 2020

2020
2024

Lid/bibliotheek en
boekenverkoop
Lid/Vittepraetje/PR

2015

2019

2019

2023

2024

2024
2023

Kort jaaroverzicht bestuur
Het bestuur heeft 7 keer formeel vergaderd en is nog een aantal keren bij elkaar geweest
om lopende zaken te bespreken en over ad hoc zaken te overleggen.
Er waren dit jaar verder weinig activiteiten van het bestuur:
•
•
•
•

Een bestuurslid van Herderewich was vertegenwoordigd in de gemeentelijke
klankbordgroep De Wijde Wellen.
Herderewich is vertegenwoordigd in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Er was overleg met politieke partijen en met ambtenaren over o.a. monumenten in de
stad, erfgoed, kunst en cultuur.
Herderewich is vertegenwoordigd in de Stuurgroep 75(+1) jaar bevrijding.

Onze leden houden we op de hoogte van allerlei zaken door middel van het Vittepraetje
en de digitale nieuwsbrieven. Beide zijn uiteraard ook beschikbaar voor niet-leden, het
Vittepraetje tegen betaling. In het Vittepraetje worden korte artikelen gepubliceerd over
historische onderwerpen uit de stadsgeschiedenis. Bovendien is er ruimte voor
verenigingsnieuws, de agenda voor activiteiten van Herderewich en van verenigingen die
ook betrokken zijn bij de historie van Harderwijk. Daarnaast maken we gebruik van digitale
nieuwsbrieven. Het voornaamste doel van deze brieven is actuele informatie aan de leden
door geven en de leden herinneren aan of op de hoogte stellen van lezingen of andere
activiteiten. Niet-leden proberen we te bereiken via persberichten, lokale radio en televisie,
social media en de website.
De Geschiedenisquiz kon dit jaar op de normale manier geen doorgang vinden. Daarom
stond in de Harderwijker Courant van 28 oktober een quiz over de geschiedenis van
Harderwijk, waaraan alle Harderwijkers konden meedoen. Herderewich mocht bijna 25
inzendingen ontvangen.
In 2020 waren er in Harderwijk allerlei activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding
geprogrammeerd. Samen herdenken, beseffen, beleven en vieren. Helaas konden deze
activiteiten grotendeels ook geen doorgang vinden. Herderewich is het wel gelukt de
Special “Harderwijk herdenkt 75 jaar vrijheid” huis aan huis te bezorgen.

2

Om het aantal leden van de vereniging te laten groeien is dit jaar gebruik gemaakt van een
Cadeau Lidmaatschapskaart. Deze kaart kon door een lid als geschenk aan iemand
worden gegeven. De gever betaalde het eerste jaar de contributie. Het was een
succesvolle actie.
De Website
Op de website verschenen regelmatig aankondigingen van activiteiten, nieuws en
artikelen. In 2020 zijn de volgende pagina’s het meest bezocht:

http://herderewich.nl/index.html

Herderewich is actief op facebook en telt ongeveer 800 volgers.
Ledenadministratie
Het ledenbestand van de vereniging bedraagt per 1 januari 2021 577 leden. In het jaar
2020 verwelkomden we 51 nieuwe leden, waaronder 17 leden die hun lidmaatschap voor
een jaar cadeau hebben gekregen.13 lidmaatschappen zijn beëindigd door overlijden of
opzegging. Per 31-12-2020 hadden 9 leden hun bijdrage over 2020 nog niet betaald. Het
Vittepraetje wordt ook aan 18 instanties (overheden, collega-verenigingen, bibliotheken en
dergelijke) toegezonden, zonder dat hiervoor een bijdrage wordt ontvangen. Deze
instanties zijn i.t.t. voorgaande jaren niet in het overzicht als lid meegeteld.
De vereniging beschikt inmiddels over de e-mailadressen van bijna 70% van de leden.
Resumé:
Aantal leden per 1 januari 2020
Nieuwe leden in 2020
Beëindigingen in 2020
Aantal leden per 31 december 2020

557
+51
- 30
578
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Kort overzicht van acties en activiteiten in chronologische volgorde
•
•
•
•
•
•

27 januari was de jaarlijkse herdenking bij de Oude Synagoge. Tevens ging de
documentaire over de joodse inwoners in première.
11 februari: lezing over het verzet en de SD door Johan van Sonnen.
april: uitgave Special Harderwijk Herdenkt in het kader van 75 jaar Vrijheid.
6 oktober: Algemene Ledenvergadering in De Kiekmure, met in achtneming van de
coronamaatregelen.
28 oktober: Harderwijker Geschiedenisquiz. Dit jaar een quiz voor alle Harderwijkers.
Opgenomen in de Harderwijker Courant.
Alle overige geplande activiteiten zijn afgelast.

De Vischpoort
Karel Kok en Willem van Sonnen zijn de huismeesters en dragen zorg voor het beheer en
onderhoud.
’s Zomers wordt de Vischpoort altijd opengesteld voor toeristen.
17 vrijwilligers stonden ook dit jaar klaar om tijdens het hele
zomerseizoen (mei t/m september) de Vischpoort te bemensen.
Joke en Harry Huijgen zorgden voor het rooster en voor de
nodige informatie. Helaas is de Vischpoort het hele jaar gesloten
geweest. De ruimtes zijn te klein om ook maar iets in het kader
van de anderhalve meter regel te kunnen organiseren. De
Vischpoort wordt in normale tijden tevens ter beschikking
gesteld aan leden, particulieren, instellingen en bedrijven, maar
ook dat kon dit jaar niet plaatsvinden. Het vuurtorenlicht heeft
tijdens het lichtfestival (december/ januari) rood licht verspreid,
met een knipoog naar 18 maart 1851. Toen besloot het
ministerie dat er een kunstlicht op de Vischpoort moest komen,
een vast licht in de kleur rood.

Bibliotheek en Historisch Kenniscentrum
Harderwijk (HKH)
(door Leen Karssen, bibliothecaris)

Het bestuur van het HKH is per 1-1-2021 als volgt samengesteld:
Ed van der Heijden, voorzitter
Fokke Luiting, secretaris
John Wetzels, penningmeester,
Leen Karssen, bibliothecaris en coördinator
Liek Mulder, lid.
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Het HKH is in 2020 vanwege de coronamaatregelen
bijna alle maanden fysiek gesloten geweest. Tot begin
maart werkten we volgens een bezettingsrooster met
vrijwilligers. Daarna hebben we een aangepast rooster
gebruikt, waarmee we op afspraak gingen werken. Dit
is tot het einde van het jaar gedaan. De
dienstverlening naar onderzoekers verliep grotendeels
digitaal. Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
deed dit op dezelfde wijze.
Via de website of telefoon kwamen er geregeld vragen binnen die in de meeste gevallen
door Karel Uittien en Leen Karssen zijn beantwoord.
Toch kunnen we zeggen dat de vrijwilligers van het HKH niet stil hebben gezeten. De
ANBI-status is aangevraagd en gehonoreerd. De stichting kan nu sponsors werven en
subsidies aanvragen. De bij de gemeente aangevraagde subsidie is in het najaar
toegekend. Het beschikbaar gestelde bedrag zal gebruikt worden voor de aanschaf van
een nieuwe (vergader)tafel met stoelen, archiefkasten en een uitbreiding van de
bibliotheek.
Karel Uittien heeft de website een aantal keren geüpdatet. Joop Kooiman is bezig de
boekenlijst van het HKH van een inhoudsopgave te voorzien, zodat duidelijk wordt waar
het boek over gaat. Gerrit van Beekhuizen is bezig de boeken in te schrijven bij het
Streekarchivariaat. De vrijwilligers Wim Buitenhuis en Jan Ruijne hebben boeken en
dossiers geraadpleegd om gegevens te verzamelen voor mogelijke publicaties in een boek
of in het Vittepraetje.
Er zijn ook diverse schenkingen gedaan aan het HKH. Een collectie ansichtkaarten van de
heer Piet Poorter en een collectie van mevrouw Eerdmans zijn gedigitaliseerd en in te
zien.
De heer H.E.M. de Lange de Klerk schonk een boek over de genealogie van zijn familie.
Daarin opgenomen de Gez. De Lange. Van de heer Verbaan ontving het HKH een aantal
boeken. De heer Bert Groenveld schonk het boek Familiegeschiedenis van Teunis de
Herder en Alijda Beekman. De heer Rob Beute schonk een herziene druk van de
Middeleeuwse en Provinciale Muntslag in Harderwijk.
Voor 2021 is het afwachten hoe het virus zich ontwikkelt. Het HKH blijft de beleidsregels
van de regering volgen. De vrijwilligers hopen gauw weer op de normale manier aan de
slag te kunnen.
Stichting Joods Erfgoed Harderwijk (SJEH).
(door Matty Moggré)
Herderewich is door de voorzitter vertegenwoordigd
in het bestuur van deze stichting. De bestuursleden
zijn: Matty Moggré, voorzitter; Anton Daniels,
secretaris en projectleider; Herman van Splunter,
penningmeester.
Sinds de oprichting van de stichting (september 2018) is er hard gewerkt aan de twee
deelprojecten die op het programma stonden:
1. De animatiefilms van de gebouwen en
2. Een documentaire over de mensen.
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De animatiefilms vorderden gestaag, maar nieuwe ontdekkingen en inzichten vertraagden

het project.
Op 27 januari 2020 ging de documentaire in première. Deze film is daarna tientallen keren
vertoond, ook diverse omroepen besteedden er aandacht aan.
De organisatie was er klaar voor om in april de deuren van de expositie weer te openen.
Het bestuur en zeker ook de vrijwilligers hadden er weer zin in, nu met de mogelijkheid de
documentaire en ook de animatiefilm van de joodse gebouwen in de Hoogstraat te
vertonen. Het Covid-virus zette de activiteiten van de stichting echter stil.
Achter de schermen is er doorgewerkt aan de installatie van beeldschermen en
bedieningsknoppen en aan de website, maar de expositie bleef het hele jaar gesloten. De
organisatie ziet uit naar 2021 en hoopt dan te kunnen laten zien, wat er tot stand gebracht
is.
.
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. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Vertegenwoordiger Herderewich: mevr. D. van Liempt.
Désirée van Liempt schrijft:
2020 was al weer mijn tweede jaar als afgevaardigde van Herderewich en het was een
heel vreemd jaar. Door Covid-19 viel er van alles stil, zo ook de fysieke vergaderingen die
vervangen werden door Hang-out vergaderingen. Het woord alleen al!
Tot 5 maart is de commissie 5 keer in de vaste vergaderzaal bij elkaar gekomen en heeft
toen o.a. de plannen voor de bouw op de plaats van de voormalige bibliotheek besproken,
als ook een aantal aandachtspunten van de bouwplannen voor de vervanging van
Zorgcentrum Randmeer. Ook de voortgang van de bouwplannen van woningen aan de
Verkeersweg, hoek Hoofdweg, het Dichterskwartier genoemd, werd besproken.
Het nieuwe burgerlid van de commissie, de heer Ben van Baasbank, werd welkom
geheten.
Het Dichterskwartier kwam nog twee keer op de agenda, waarbij vragen en opmerkingen
van de CKR-leden steeds serieus werden meegenomen, zodat tenslotte in oktober voor
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akkoord kon worden getekend. De sloop van de bestaande gebouwen is afgerond en er
zal daar begonnen worden met de bouw van een groot aantal woningen. Ook het huidige
gebouw van de RABO-bank zal gesloopt worden en ook op die plek zal een aantal
woningen komen.
In augustus werd er een plan ingebracht om achter het huidige Hotel Van der Valk een
nieuw deel te bouwen ter vergroting van het aantal kamers plus ruimte voor fitness en een
zwembad. De commissie keurde dit plan af, omdat het niet voegde met de huidige
bebouwing en bosbeplanting. Er kwam in november een herziening van het plan, waarin
de opmerkingen van de commissie naar wens waren meegenomen.
In oktober kwam er een hernieuwd plan voor het huidige Randmeer ter bespreking, in
november een plan voor de bouw van woningen op de plek van de voormalige kwekerij
Flora Jozina.
Wat betreft onderwerpen die in de lijn liggen van Erfgoedbeheer is de verbouwing van het
Stadsmuseum natuurlijk de meest opvallende dit
afgelopen kalenderjaar. Daarnaast is het plotseling
slopen/verdwijnen van de oude fontein op het
eilandje in de Diepegracht aan het begin van het
Plantagepark natuurlijk ook het vermelden waard.
Dit onderwerp kwam op de agenda, omdat ik
daarvan schrok en dit aan het bestuur meldde. Zo
kwam het bij de commissie op de agenda. Naar
aanleiding hiervan besprak de commissie het
belang van het behoud van kleine oude
monumenten zoals plaquettes, beelden, fonteinen en meer van dit soort objecten. De
afspraak is dat er een lijst moet komen waarop dit soort monumenten in Harderwijk en
Hierden worden geplaatst.
Tot slot wil ik nog vermelden dat besloten is om de onderdelen van de Stellung Hase aan
te merken als beschermd monument. Ook het restant van de molenbelt van de Molen van
Kisjes in Hierden kan in de toekomst weer worden aangemerkt als monument, maar dan
zal de huidige eigenaar eerst de belt zo veel mogelijk moeten herstellen naar het oude
voorbeeld.
Ik hoop dat ik voldoende verslag heb gedaan van wat er door mij als CRK-lid gedaan is in
het kader van het mede bewaken van bouwplannen en het beschermen van monumenten
in Harderwijk en Hierden.
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 5 personen, n.l. R. Hoogendijk, voorzitter, E. Kleintunte,
ambtenaar Geo-informatie, G. Juffer, Mog-brandweer, E. van der Meer en N.C.R. de Jong,
Herderewich, bijgestaan door mevr. E. Bruinesse als secretaris. In 2020 zijn door het
College van Burgemeester en Wethouders geen nieuwe straatnamen benoemd.
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3. Werkgroep Hierden
Leden: dhr. E. Jacobs, dhr. A. Boonen en dhr. J.A. Timmer.
Evert Jacobs schrijft:
Al voor de corona-crisis heeft de Ondernemersvereniging
besloten in 2020 geen Boerenmarkt te organiseren. De
redenen: te weinig publieke belangstelling en te weinig animo
van standhouders. Herderewich nam met een stand altijd trouw
deel aan de Boerenmarkt. Dit jaar zou de Boerenmarkt
vanwege de geldende maatregelen zijn afgelast. De eerste
markt was in 1986; de tweede in 1987 trok 10.000 bezoekers.
Wellicht is de laatste Boerenmarkt in 2019 gehouden.
Vanwege de maatregelen kon ook de traditionele Hierdense
avond van Herderewich in november dit jaar geen doorgang
vinden.
4 Werkgroep Genealogie
Karel Uittien schrijft:
Ondanks onze langdurige fysieke afwezigheid in het archief hebben we niet stilgezeten. Er
zijn veel e-mailvragen beantwoord. Door de thuiswerkster is het nodige geproduceerd.
Ellen Numan heeft het complete bevolkingsregisterboek, inventarisnummer 869 OssemanPoorter, in een spreadsheet gezet. Dat staat intussen op de website van het Historisch
Kenniscentrum Harderwijk (www.hkharderwijk.nl). Marian Jacobs-Zuurveld levert
regelmatig een bladzijde uit het recognitieboek aan. Voor zover dat boek (inv.nr. 152,
1733-1754) is gevorderd, staat het op die zelfde site. Tot voor kort typte de 90-jarige Wiel
Melius ook nog haar bijdrage, maar zij moest helaas, vanwege geheugenproblemen, dit
werk staken. Zij heeft dat werk echter jarenlang gedaan en diverse delen van de
recognitieboeken gedigitaliseerd.
Helaas hebben we, wegens overlijden, afscheid moeten nemen van Gijsje Verwijs-ten
Hove. Zij was vanaf de eerste dag lid van onze werkgroep en heeft in de vele jaren heel
wat bladzijden overgetypt. Daarnaast was ze ook een vraagbaak over Harderwijkse
families. Zij was de enige geboren en getogen Harderwijkse in onze werkgroep die op het
archief werkte en had een enorm geheugen. Je kon geen Harderwijkse familienaam
noemen of ze wist daar het nodige van te vertellen. We zullen haar missen.
Bij de familie Uittien thuis wordt dagelijks aan archief-info gewerkt. Is het niet het invoeren
van namen in de genealogische database, met bijna honderdtienduizend aan Harderwijk
gerelateerde namen, door Renate dan is Karel wel bezig met een e-mailvraag te
beantwoorden of antwoorden te zoeken in zijn uitgebreide database of op internet.
Kortom, we gaan gewoon door.
5. Redactie Vittepraetje
Ed van der Heijden schrijft:
In 2020 zijn 4 Vittepraetjes verschenen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is het
Historisch Jaarboek Harderwijk uitgebracht. In het jaarboek is de Kroniek 2019
opgenomen met de gebeurtenissen uit 2019. Daarnaast bevat het Historisch Jaarboek drie
artikelen die wat langer zijn dan in het Vittepraetje kunnen worden geplaatst: “De laatste
stadsboerderijen van Harderwijk”, “Het bestuur van Harderwijk” (vanaf de middeleeuwen
tot heden), “De tramlijn die nooit kwam”(over de plannen van tramlijnen rond Harderwijk
van 100 jaar geleden). Of het jaarboek echt een hernieuwde traditie wordt, kan in verband
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met de kosten nog niet met zekerheid worden gezegd. Per jaar zal worden bekeken of het
uitgeven van een dergelijk boek mogelijk is.
Normaal heeft het Vittepraetje een omvang van 24 pagina’s op A4-formaat. In september
bevatte het zelfs 28 pagina’s. De hoofdartikelen waren dit jaar: “Het Sophia-Badhuis”,
“Harderwijker vissers in oorlogstijd”, “De Luttekepoort, de (r(entree) van Harderwijk” en
“Het zevende kind en de opvoeding van Staatswege”.
Verder zijn er artikelen opgenomen over interessante personen en opmerkelijke zaken uit
de geschiedenis van Harderwijk, zoals bijvoorbeeld “De Kerkstraat in Harderwijk” (een
beschrijving van meer dan 100 jaar geleden), “Rijke baronnen en bezitloze paters” (over
375 jaar landgoed De Essenburgh), “Algemeen Kiesrecht” (en de eerste vrouwen in de
Harderwijkse politiek), “Het is mijn plicht…ik ga niet heen” (over de belangrijkste
verzetsstrijders uit Harderwijk), twee artikelen met alternatieven voor de herbouw van de
Luttekepoort, “Stadsmuseum kiest voor geheel nieuwe presentatie” ( over de renovatie
van het Stadsmuseum), “Geheime tunnels en gangen” (over de Stadsbeek). Naast
artikelen worden ook verschillende pagina’s ingeruimd voor verenigingsnieuws.
Gijsje Verwijs-ten Hove, die vele jaren de eindredactie heeft verzorgd, is helaas aan het
eind van 2020, na een kort ziekbed, overleden. Gijsje fungeerde voor de overige
redactieleden ook als vraagbaak en zal daarom erg worden gemist. John Wetzels zal haar
taak met betrekking tot de eindredactie voorlopig overnemen. De redactieleden in 2020
zijn Ed van der Heijden (hoofdredacteur), Jan Ruijne, die tevens het contact met het
bestuur verzorgt, en Lex Schuijl. Anita Raaphorst is in 2020 tot de redactie toegetreden.
De redactie wil, gesteund door het bestuur van Herderewich, de inhoud van het
Vittepraetje zo divers mogelijk maken door zoveel mogelijk artikelen over allerlei
onderwerpen te plaatsen. De redactie ontvangt graag artikelen van leden, die iets
schrijven over de geschiedenis van Harderwijk en Hierden. Optimale artikelen zijn kort en
bondig en in principe niet langer dan 4 pagina’s, inclusief de afbeeldingen. Kortere
artikelen zijn zeker welkom, omdat daarmee de afwisseling in het blad kan worden
bevorderd.
De redactie bedankt iedereen, die heeft bijgedragen aan de verschijning van ons blad in
2020.
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 dhr. J. Hijnberg.
John ten Pierick schrijft:
Eind november 2019 kregen wij het verzoek van Maarten Wispelwey om, in samenwerking
met de Universiteit van Leiden, assistentie te verlenen met onze detectoren naar een
vermeend marskamp van de Romeinen. Het zou het tweede in Nederland zijn. Het
onderzoek zou starten in de eerste week van januari 2020. Er werd om geheimhouding
gevraagd i.v.m. ongewenst bezoek. Jeroen Dielemans en John ten Pierick hebben enkele
dagen geholpen met het onderzoek. De studenten archeologie in opleiding hebben de
ingang van het kamp blootgelegd, enkele dwarsprofielen onderzocht en de wallen
onderzocht en zichtbaar gemaakt voor een geoefend oog. Ook werden de wallen exact
ingemeten. Na een week van onderzoek kwam er echter niet voldoende bewijs naar voren
of het hier een Romeins marskamp betrof. Er werd besloten dat er een nieuw groot
onderzoek zou volgen aan het eind van het jaar.
Net voor de pinksterdagen is er een klein onderzoek van twee dagen geweest om de
fundamenten van de Luttekepoort bloot te leggen. Dit om in de toekomst de mogelijke
reconstructie te vergemakkelijken. RAAP deed het onderzoek dat ter plaatse bemoeilijkt
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werd door de grote hoeveelheid kabels en buizen
in de grond. Gelukkig waren de fundamenten aan
één zijde gespaard gebleven. Er mocht slechts
één persoon assisteren i.v.m. de coronaregels.
Ondanks dat was het mogelijk om te graven en
de muren netjes zichtbaar te maken.
Begin september kreeg de werkgroep het
verzoek om weer te assisteren bij een nieuw
veldonderzoek betreffende het vermeende
marskamp. De werkgroep werd verzocht meer
assistenten te leveren om het onderzoek groter te
maken en de werkgroep er meer bij te kunnen
betrekken. Nu was er ruimte ingepland voor 2
weken onderzoek. Enkele vrijwilligers van onze
werkgroep hebben veel tijd gestoken in detectie.
Jos vond een fragment van brons en enkele
scherven die mogelijk met het marskamp te
maken hebben. Ook werd er gebruik gemaakt
van de werkgroep archeologie uit Ermelo. Uiteindelijk werd door een medewerker van de
universiteit een fibula gevonden wat een bevestiging is voor het marskamp.
Op 9 oktober kreeg de werkgroep het verzoek van Maarten Wispelwey om bij Papa Beer
de situatie in de gaten te houden. Na de sloop van het gebouw zou RAAP één meter
onder het maaiveld afgraven om onderzoek te doen naar de restanten van de
dwangburcht. Er werd met de gemeente afgesproken dat, mocht het interessant zijn, de
put dieper zou worden uitgegraven. Ook mochten leden van de werkgroep met de detector
de grond doorzoeken; helaas bleven daarbij belangrijke vondsten uit. Halverwege
december was de bouwput twee meter diep uitgegraven en kwamen beerputten en
waterputten zichtbaar. Uit de beerput van de dwangburcht kwam mooi verzegelingslood
tevoorschijn. Dit lood is nog in onderzoek. Goed zichtbaar in de fundamenten zijn de
plaatsen waar de trap, de kelder en muren waren. De werkgroep is met weinig mensen in
actie geweest vanwege de coronaregels.
7. Verspreiding Vittepraetje
Wim Buitenhuis en Ben Companjen schrijven:
17 verspreiders hebben er dit jaar weer voor gezorgd dat het Vittepraetje bij iedereen in de
brievenbus viel. De eerste maandag van de laatste maand van ieder kwartaal is het in de
Vischpoort alle hens aan dek. Dan worden de bladen geleverd en gesorteerd. Vervolgens
krijgen de verspreiders de uitnodiging hun stapeltje Vittepraetjes te komen ophalen. Vaak
is er nog een bijlage bij het blad, bijvoorbeeld de contributiebrief. Dit jaar heeft de groep
ook meegewerkt aan de verspreiding van de Special: “75 jaar Vrijheid”. Ook het Jaarboek
is op een aparte datum rondgebracht. De verspreiding verloopt soepel, wij zijn de
verspreiders veel dank verschuldigd.
De ledenadministratie is overgenomen door Gerrit Visscher, onze nieuwe penningmeester.
Het bijhouden van het leden- en adressenbestand blijkt in de praktijk een weerbarstig
gebeuren. Het is van groot belang dat leden hun wijzigingen doorgeven.
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De verspreidersgroep heeft de volgende wijzigingen ondergaan: mevr. Gerrie Mons heeft
de wijk overgenomen van dhr. Willem Petersen; dhr. Wolter Stratingh is in 2020 helaas
overleden. Zijn wijk is overgenomen door dhr. Gerrit Aartsen en dhr. Niek de Jong is per
1-1-2021gestopt, zijn wijk wordt overgenomen door dhr. Jan Ruijne.

8. Werkgroep Kroniek van Harderwijk
Jan Ruijne schrijft:
Elk jaar pluizen leden van Herderewich de lokale nieuwsbronnen uit op zoek naar
hoogtepunten die vervolgens gedocumenteerd worden in de Kroniek. Die van 2019 was
samengesteld door Jan Ruijne en Wietse Hummel. De laatste heeft jarenlang een
belangrijke bijdrage geleverd, maar heeft het inmiddels te druk
gekregen om het werk voort te zetten. Gelukkig is Anita
Raaphorst bereid zijn taak over te nemen. Anita is lid van de
redactie van het Vittepraetje.
In de Kroniek zelf is oog voor een breed spectrum aan
nieuwsfeiten. Er is niet alleen aandacht voor bestuurlijk nieuws.
Ook bijzondere prestaties van gewone Harderwijkers krijgen een
plekje. Iemand schrijft een boek, er is een bijzondere expositie,
het museum wordt verbouwd, het zwembad krijgt een nieuw
aanzien, het zijn allemaal wetenswaardigheden die kort en
krachtig een plaats krijgen in de Kroniek. Het is een traditie die in
1231 is begonnen en die wij als vereniging nog jaren hopen
voort te zetten. De Kroniek 2020 wordt samengesteld door Anita
Raaphorst en Jan Ruijne.

Maart 2021

Het bestuur van Herderewich
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