JAARVERSLAG 2016

Inleiding
Het jaar 2016 behoort inmiddels alweer tot het verleden. Het is een goed gebruik dat het
bestuur in het jaarverslag terugblikt op activiteiten en gebeurtenissen die in 2016 binnen
de vereniging hebben plaats gevonden. Tevens legt het bestuur met dit verslag aan haar
leden verantwoording af van de verrichte werkzaamheden en het gevoerde beleid.
Bij het samenstellen van een jaarverslag wordt duidelijk dat er veel activiteiten binnen
onze vereniging hebben plaats gehad en dat de vereniging zich op velerlei gebied inzet
voor het behoud en de verbreiding van de kennis over de Harderwijker historie. De
vereniging “Herderewich ” werkt daarbij in veel gevallen samen met organisaties met een
soortgelijke doelstelling, deels verenigd in het Platform Historisch Harderwijk.
.
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Tijdens de ledenvergadering in april hebben we afscheid genomen van secretaris Jan
Mons. Zijn werkzaamheden zijn per januari 2016 overgenomen door John Wetzels.
De statuten geven aan dat er jaarlijks minimaal één lid aftredend is; dit lid kan herkozen
worden. Het bestuur is per 31-12-2016 als volgt samengesteld:
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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 x formeel vergaderd en is nog een aantal keren bij elkaar geweest
om lopende zaken te bespreken en over ad hoc zaken te overleggen.
Het bestuur heeft in de eerste maanden van 2016 gesprekken gevoerd met de
verantwoordelijk wethouder voor het plan Waterfront en met de directeur Waterfront
vanwege de bescherming van het archeologisch erfgoed, o.a. de overblijfselen van een
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oude zeetoren en muurresten. Tevens zijn afspraken gemaakt over de opgravingen bij de
Lage Brug bij de Vischpoort.
Daarnaast neemt het bestuur deel aan het overleg met de gemeente gevoerd over het op
te zetten Historisch Kenniscentrum, een gezamenlijk initiatief van het Stadsmuseum, het
Streekarchivariaat en Herderewich. Het kenniscentrum krijgt een plek in het te verbouwen
stadhuis.
Ook de plannen voor de toekomstige 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.
Het verenigingsblad “”Het Vittepraetje” is vernieuwd en wordt voortaan als een full colour
magazine uitgegeven.
Het bestuur van Herderewich heeft de gemeente Harderwijk voorgedragen voor de BNG
Erfgoedprijs 2017. Hoewel de gemeente in het rapport door de jury werd geprezen voor
haar beleid op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed, vooral het Erfgoedcafé sprak de
jury aan, werd Harderwijk niet genomineerd.
Op verzoek van de gemeente heeft Herderewich bij diverse betrokkenen navraag gedaan
over de vraag of het Vissersvrouwtje verplaatst zou kunnen worden naar een plek bij de
Visafslag. Uit de gesprekken bleek dat er geen voorstanders hiervoor waren.
De werkgroepen van Herderewich zijn op een van de bestuursvergaderingen uitgenodigd
om hun werkzaamheden met het bestuur te bespreken.
Met de werkgroep Hierden is de foto-presentatie in Hierden voorbereid en is gesproken
over de mogelijkheid het Hierdens dialect schriftelijk vast te leggen.
Samen met de leden van de werkgroep archeologie zijn de onderzoeken op de boulevard
nauwlettend gevolgd, zoals bij de graafwerkzaamheden bij het voormalige Papa Beer. De
werkgroep archeologie is door de gemeente uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het
onderzoek naar de Lage Brug bij de Vischpoort.
Met de werkgroep genealogie is gesproken over de gevolgen van de tijdelijke sluiting van
het archief na de zomer van 2016. Met de werkgroep ornamenten is overlegd over een
mogelijk vervolg van de werkzaamheden. De ornamenten zijn immers beschreven.
Wellicht is het mogelijk gevelstenen te gaan beschrijven.
Geïnteresseerden in de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn enkele
malen bijeen geweest om te spreken over samenwerking en informatie-uitwisseling en de
mogelijke oprichting van een werkgroep.
Met de redactie van het Vittepraetje is in het begin van het jaar regelmatig gesproken over
de vernieuwing van het blad. In september is de uitgave geëvalueerd en is geconstateerd
dat er veel tevredenheid is over de vernieuwing. Enkele kinderziektes zijn verholpen.
In overleg met de redactie van “Het Vittepraetje” is een nieuw redactiestatuut opgesteld.
Bovendien is er door het bestuur een beleidsplan voor de periode 2017-2022 geschreven,
waarin o.a. de werkzaamheden en activiteiten staan beschreven die het bestuur wil
uitvoeren om de doelstellingen van de vereniging te kunnen bereiken.
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.
Andere werkzaamheden die het bestuur heeft verricht zijn o.a.: het bijwonen van
vergaderingen van het Platform Historisch Harderwijk, het voorbereiden van de
Monumentendagen, het voorbereiden van de erfgoedcafés, het invulling geven, samen
met het Stadsmuseum en het Streekarchief aan het Historisch Kenniscentrum, het
voorbereiden van lezingen, het werven van leden en sponsoren, het bijwonen van officiële
gelegenheden en presentaties, het overleggen met politieke partijen, het inspreken in een
commissievergadering van de gemeente, het bijwonen van diverse overleggen.
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PR
Herderewich presenteerde zich niet alleen via het vernieuwde Vittepraetje De digitale
nieuwsbrief is 9 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 4200 bezoekers:

overzicht 2016

Facebook telt 500 volgers, maar berichten worden veel gelezen (max. 1000 keer bezocht)
en gedeeld.

Bibliotheek en Historisch Kenniscentrum
Leen Karssen heeft de bibliotheek van Herderewich in beheer. De kast met boeken over
de geschiedenis van Harderwijk wordt systematisch bijgehouden. Dit geldt ook voor de
andere kast met boeken over de geschiedenis van omliggende plaatsen. Er worden nog
steeds boeken vermist. Ook is er een inventaris gemaakt van oude Kronieken van
Herderewich en Vittepraetjes. Leden zijn aangeboden om met dubbele exemplaren uit de
bibliotheek van Herderewich hun eigen bibliotheek aan te vullen. Hiervan is niet veel
gebruik gemaakt. Er zijn diverse boeken door leden aan Herderewich geschonken.
Nieuwe boeken, die dit jaar zijn verschenen, zijn aangeschaft. Dubbele exemplaren van
oude boeken zijn tijdens de gehouden boekenmarkten verkocht. De opbrengst komt ten
goede aan de verenigingskas.
Het nieuwe Vittepraetje is ter verkoop aangeboden aan het Stadsmuseum en Primera.
De bibliotheek van Herderewich en de bibliotheken van het Stadsmuseum en het
streekarchivariaat worden in 2017 in het Historisch Kennis Centrum ondergebracht. De
verwachting is dat ze daar vaker geraadpleegd zullen worden. De boeken blijven
eigendom van de aanleverende partij. Ter voorbereiding van deze nieuwe opzet hebben
leden van Herderewich de bibliotheek van het Stadsmuseum geïnventariseerd.
De Vischpoort
Karel Kok, de huismeester van de Vischpoort, heeft deze locatie geschikt gemaakt voor
zowel gebruik als voor bezichtiging. Leden en niet-leden maken graag gebruik van de
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mogelijkheid om in de Vischpoort een bijeenkomst of feestje te houden. In 2016 is de
Vischpoort 68 maal gebruikt door particulieren, instellingen en bedrijven. Het bestuur heeft
uitgesproken dat de Vischpoort meer toegankelijk moet zijn voor het publiek. Daartoe zijn
extra vrijwilligers /suppoosten geworven.
Overige activiteiten in chronologische volgorde:
























Lezing door Joop Kooiman en Joop Lodders over de stormvloed in januari 1916 (13
januari)
Onthulling van de vloedsteen 1916 in de Smeepoort door wethouder Van Noort. De
vloedsteen is aangeboden door Herderewich (14 januari)
Erfgoedcafé in het Stadsmuseum, georganiseerd in samenwerking met het
Stadsmuseum en de gemeente. Thema: de inpassing van de muurresten van de
dwangburcht in het ontwerp voor de Boulevard-Noord. Er werden diverse opties
voorgesteld.(19 januari)
Lezing door Sander Wassing over de Beeldenstorm in 1566, 450 jaar geleden. (1
maart)
Aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ging een boekenmarkt vooraf.
Bovendien is er een lezing door Jean Vermeulen gehouden over de Kunstwacht
Harderwijk en Hierden. (7 april)
Op Koningsdag was er, bij de Vischpoort, weer een kleedjesmarkt. De Vischpoort was
opengesteld en er werd een boekenmarkt gehouden (27 april)
4 en 5 mei stonden in het teken van de dodenherdenking en de bevrijding. De
Vischpoort was op 5 mei open.
Excursie naar De Essenburg. Inleiding verzorgd door prior Klaas Fongers. Rondleiding
door de prior over het landgoed. (7 mei)
Lezing door Adriaan Haartsen over de Cultuurhistorische Waardekaart. (17 mei)
Vrijwilligersavond Herderewich in de Vischpoort. (3 juni)
Tijdens de Aaltjes- en Visserijdagen was de Vischpoort open. Herderewich nam deel
aan de herdenking van de verdronken vissers bij het monument.(10 en 11 juni)
Erfgoedcafé in het Stadsmuseum met als thema: de mogelijke inrichting van de te
vernieuwen Stille Wei. (14 juni)
Herderewich was deelnemer aan de Beursvloer voor vrijwilligersorganisaties. (21 juni)
Rondje om de Grote Kerk. Mevrouw Prins neemt ongeveer 20 deelnemers mee voor
een wandeling om de kerk. Uitleg over de bouwgeschiedenis, bouwstijlen en
bijzondere constructies. (28 juni)
Boerenmarkt in Hierden. Informatiekraam over Herderewich en boekenverkoop. (2 juli)
Hanzedagen. Vischpoort open. (13, 20, 27 juli en 3 augustus)
Festival Nieuwe Hanze. Vischpoort open. (27 augustus)
Open Monumentendagen. Het thema was: Symbolen en Iconen. Openstelling van de
Vischpoort. Er was een kleine expositie. (10 en 11 september)
Lezing in de Grote Kerk door Sander Wassing over de onrustige periode na de
Beeldenstorm in onze stad, de Inquisitie en de eerste predikanten van de Hervormde
Kerk. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de Grote Kerk. (5
oktober)
In Hierden werd een werd door de werkgroep Hierden van Herderewich een
bijeenkomst “Ouwe foto’s kiek’n” georganiseerd. (9 november)
Op de vrijwilligersmarkt in de Kiekmure was Herderewich vertegenwoordigd met een
stand. (10 november)
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In de Vischpoort organiseerde Herderewich een Oudejaarsborrel voor Harderwijker
organisaties die zich op enigerlei wijze bezig houden met de historie van Harderwijk.
(28 december)

Leden
Ook dit jaar was er aandacht voor het werven van nieuwe leden. Ben Schuchard leverde
het volgende overzicht:
Het ledenbestand van de vereniging bedraagt per 1 januari 2017 565 leden (waarvan 549
betalende leden en 16 instanties). Het Vittepraetje wordt ook aan deze 16 instanties
(overheden, collega-verenigingen, bibliotheek en dergelijke) toegezonden. Het jaar 2016
heeft in totaal 44 nieuwe leden opgeleverd (waarvan 1 lid al weer heeft bedankt); 27
lidmaatschappen zijn beëindigd door overlijden of opzegging. Vorig jaar moesten wij
melden dat 59 leden hun contributie over 2015 niet hadden voldaan met als gevolg een
(voorlopige) uitschrijving. Deze leden zijn in de loop van 2016 nogmaals benaderd over
continuering van hun lidmaatschap. Dit heeft in 48 gevallen geresulteerd in een positieve
bijdrage en herinschrijving in het ledenregister.
Tot nu toe (1-1-2017) hebben “slechts” 6 leden hun bijdrage voor 2016 nog niet betaald.
Dat dit aantal beduidend lager ligt dan in voorgaande jaren komt door het feit dat in 2016
direct na het zomerreces acties zijn ondernomen om de leden die nog niet hadden betaald
schriftelijk te benaderen. Dit heeft tot gevolg gehad dat velen alsnog hebben betaald.
De vereniging beschikt per 1 januari 2017 over 280 emailadressen van leden (dat is bijna
50%).
Resumé:
Aantal leden per 1-1-2016
Nieuwe leden in 2016
Beëindigingen in 2016
Heringeschreven leden in 2016
(nog) niet betalende leden 2016
Aantal betalende leden per 1-1-2017

490
+ 44
- 27
+ 48
6
549

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. Werkgroep Kunstwacht en Ornamenten
Leden: dhr. K. Chr. Uittien (foto’s), dhr. C. Bleumink (operator) en dhr. N.C.R. de Jong
(tekst).
Niek de Jong schrijft:
De werkzaamheden met betrekking tot de Kunstwacht zijn afgerond. Het blijft mogelijk
aanpassingen en aanvullingen op de website te plaatsen. Een optie is nu om bezig te
gaan met het beschrijven van gevelstenen. Hierover zal overleg met beleidsmedewerker
van de gemeente, mevr. Marjo Lensen, plaatsvinden.
http://harderwijk-ornamenten.kunstwacht.nl
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2. Monumentencommissie
Vertegenwoordiger Herderewich: dhr. P. Stellingwerf.
Piet Stellingwerf schrijft:
Er zijn in totaal 3 commissievergaderingen geweest en een extra vergadering in Arnhem
over de verbouwing en de toekomst van het Oude Stadhuis. Daarover is een rapport
verschenen waarin de Monumentenzorg standpunten inneemt en advies uitbrengt over de
verbouwplannen. Dit rapport is in het bezit van de vereniging en is met het bestuur
besproken. De overige onderwerpen, die in de commissie zijn besproken, zijn:


Opheffen oude monumentencommissie en de mogelijke nieuwe structuur waar een nieuwe
monumentencommissie in gaat passen.
 Cultuurhistorische Waardenkaart.
 Nieuwe ANWB-bordjes.
 De verandering van het Plantagepark
 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.

3. Gemeentelijke commissie Naamgeving Vertegenwoordiger:
Dhr. N.C.R. de Jong
Niek de Jong schrijft:
De gemeentelijke commissie Naamgeving adviseert het college van Burgemeester en
Wethouders over de naamgeving in de openbare ruimte. De commissie bestaat uit J.
Karssen, hoofd beheer Openbare Ruimte, G. Grootkarzijn, commandant van de
Brandweer, namens de hulpdiensten, N.C.R. de Jong, namens de Oudheidkundige
Vereniging Herderewich en een ambtenaar/beheerder van het gemeentelijk
adressenbestand. De straten in het Waterfront zijn voor een deel benoemd. Komend jaar
moet de nieuwe wijk Harderweide van straatnamen worden voorzien.
4. Werkgroep Hierden
Leden: dhr. E. Jacobs, dhr. A. Boonen en dhr. J.A. Timmer.
De werkgroep Hierden heeft de vereniging gepromoot op de Boerenmarkt in Hierden op 2
juli 2016.Er is een kraam ingericht met boeken voor de verkoop en er zijn flyers van
Herderewich uitgedeeld. De kraam heeft veel aanloop gehad.
Op 9 november 2016 heeft de werkgroep een avond “Ouwe foto’s kiek'n” in het Dorpshuis
in Hierden georganiseerd. Er zijn veel oude foto’s van Hierdenaren getoond met daarbij
een uitgebreide toelichting. Er was een volle zaal met circa 100 bezoekers die een mooie
avond hebben beleefd. In 2017 zal de werkgroep opnieuw een fotopresentatie verzorgen.
5. Werkgroep Genealogie
Leden van de werkgroep en hun werkzaamheden:
Mevr. G. Verwijs-ten Hove
Bevolkingsregister 1885-1919
Dhr. C. Bleumink
Bevolkingsregister 1885-1919
Mevr. C. Bruinink-Visser
Bevolkingsregister 1885-1919
Mevr. S.M. Jacobs-Zuurveld
Recognitieboeken
Mevr. W. Melius
Recognitieboeken
Mevr. E. Numan-Bouwmans
Begraafboeken
Mevr. R. Uittien-Jacobs
Bevolkingsregister 1885-1919
(voorzitter)
Dopen 1618-1700 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
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transcripties, beantwoorden van ontvangen vragen over
deze onderwerpen.
De werkgroep is nog steeds bezig met het transcriberen van de bevolkingsregisters en de
recognitieboeken. Er is wat dat betreft niet zo veel veranderd. Nog steeds lossen we,
indien mogelijk, vragen op die worden gesteld over families en gebouwen. Ook het
afgelopen jaar zijn heel wat mensen blij gemaakt met de verkregen informatie.
De werkzaamheden liggen al geruime tijd stil vanwege de renovatie van het stadhuis die in
september van start ging en een jaar in beslag zal nemen. De studiezaal van het
Streekarchivariaat is daardoor gesloten. De leden van de werkgroep hebben geen gebruik
gemaakt van de studiezaal van dit archief in het gemeentehuis van Ermelo. Het werk van
de thuiswerkers gaat echter gewoon door. Mevrouw Jacobs-Zuurveld werkt aan een
recognitieboek (1776-1788). Met behulp van een macro wordt daarop ook een index
gegenereerd. Voor één en dezelfde persoon komen meerdere schrijfwijzen voor.
Mevrouw Melius werkt ook aan een recognitieboek (1765-1776)
Mevrouw Numan digitaliseert de begraafboeken. Het eerste begraafboek was in slechte
staat en is gerestaureerd aan de begraafplaats teruggegeven. Het werk dat de afgelopen
jaren is gedaan, was vooral bedoeld voor bezoekers van het archief. Doordat ruim 1
gigabyte was geïndexeerd hoefde het origineel voor de bezoeker veelal niet meer uit de
kluis gehaald te worden en bespaarde het de bezoeker nodeloos zoekwerk. In onze
computerbestanden stellen we informatie over ruim 250.000 personen beschikbaar in
genealogische bestanden. Deze kunnen om technische redenen niet ingepast worden in
het systeem van het streekarchief. Dit ervaren we als gebrek aan respect voor het vele
werk dat we jaren hebben gedaan.
6. Redactie Vittepraetje
Leden: dhr. E.F.J. van der Heijden en mevr. G. Verwijs- ten
Hove.
Ed van der Heijden schrijft:
Het jaar 2016 was het jaar, waarin het Vittepraetje een grote gedaantewisseling
onderging. Van een A5-formaat in zwart/wit is overgegaan naar een glossy op A4-formaat
in kleur. Na een jaar heeft het bestuur met de redactie geëvalueerd en was iedereen
enthousiast. In 2016 heeft op de voorpagina van het Vittepraetje de Vischpoort gestaan,
overigens steeds een andere afbeelding. De komende uitgaven zal de voorpagina worden
voorzien van een afbeelding die te maken heeft met een artikel in het blad.
De redactie heeft het hele jaar gezocht naar een extra redactielid en dat is gelukt. Aan het
eind van het jaar is Lex Schuil bereid gevonden deel uit te maken van de redactie. Samen
met Gijsje Verwijs-ten Hove, die al vele jaren de eindredactie verzorgt, en Ed van der
Heijden, hoofdredacteur, bestaat de redactie nu uit 3 personen.
In 2016 zijn vier Vittepraetjes verschenen en daarnaast de Kroniek 2015. De Vittepraetjes
hadden een omvang van 24 tot 28 pagina’s op A4-formaat. Elke uitgave bevatte een
hoofdartikel, zoals de “Watersnood in 1916”, “Duitse troepen in Harderwijk op 14 en 15
mei 1940”, “Harderwijk, de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten”, “Een straatje in
Harderwijk door Jacob van Ruisdael”. Verder zijn diverse artikelen opgenomen over
interessante personen en opmerkelijke zaken uit de geschiedenis van Harderwijk. Ook is
geprobeerd wat meer op de actualiteit in te spelen. Bij de rubriek “Harderwiekers en/of
Hierders” is getracht aan te sluiten bij een ander artikel in het Vittepraetje.
De redactie bedankt iedereen, die heeft bijgedragen aan de verschijning van ons blad in
2016.
7. Werkgroep Archeologie
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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.
Henk Hovenkamp schrijft:
In februari werden bij werkzaamheden wederom resten van het “Bolwerck aan Zee” op de
hoek van de Boulevard en de Havendam blootgelegd. Het gaat hier om restanten van de
wat beter bekende “Kiekmure”. Met het vervolgtraject van de sleuf voor leidingen richting
Stadhuis werden ook resten van de buitenmuur van het daar gelegen Nieuwe Blokhuis
aangetroffen en ingemeten. Helaas werd het geprojecteerde kabeltracé niet aangepast en
is aanzienlijke schade aan het muurwerk aangebracht. Mogelijk zijn ook resten van de
Pelenpoort gevonden. Echter, het graafwerk was te kleinschalig om hierover een uitspraak
te doen.
In oktober startte het onderzoek naar de Lage Brug buiten de Vischpoort. Vrijwilligers van
zowel Herderewich als van de oudheidkundige vereniging in Ermelo namen, op verzoek
van regioarcheoloog Maarten Wispelwey, aan dit onderzoek deel. Hierdoor waren
voldoende mensen aanwezig om de opgegraven grond op kleine vondsten te doorzoeken.
Dit leverde een grote hoeveelheid scherven en metalen voorwerpen op. Opvallend was
dat er in vergelijking met de opgraving naar de Hoge Brug veel minder munten zijn
aangetroffen.
Met een opgravingsput tegen de stadsmuur aan, pal naast de Vischpoort, werd een groot
deel van de natuurstenen bekleding van de muur blootgelegd. Opvallend was dat hier de
meeste blokken van Bentheimersteen voorzien zijn van een steenhouwersmerk. Op
andere locaties is ook wel dit soort merken aangetroffen, maar niet in zulke grote getale.
Gegraven werd hier tot op ongeveer het niveau van het strand dat vroeger tegen de
stadsmuur heeft aangelegen. Dat is ruim twee meter lager dan het huidige maaiveld. Vlak
tegen de stadsmuur werd een zinkput gevonden. Deze heeft mogelijk onderdeel
uitgemaakt van een laat 19e eeuws, vroeg 20e eeuws riool langs de stadsmuur.
Bij eerder onderzoek, in de vorm van enkele proefsleuven, zijn de resten van het wrak van
een klein schip gevonden. Met de huidige opgraving is het hele wrak opgegraven. Het
gaat hier om een kleine platboomde schuit of punter. Het wrak is gelicht, maar
waarschijnlijk is het hout al dermate vergaan dat conservering eigenlijk geen zin meer
heeft. De opgraving was gericht op de Lage Brug. Hiervan werden in etappes delen
blootgelegd. Het betrof hier uitsluitend grote palen van soms wel vier meter lang met
doorsneden van tussen de 30 en 40 cm. Ook de vermoedelijke kop van de steiger is
gevonden. Gelet op de vondsten in de directe omgeving gaat het waarschijnlijk om een
laat 16e of vroege 17e eeuwse steiger. Dendrologisch onderzoek zal hierover in de
toekomst meer duidelijkheid geven.
Naast de Lage Brug zijn vermoedelijk resten gevonden van de beschoeiing van een
waterlossing tussen de Hoge en de Lage Brug waartoe het stadsbestuur in 1782 opdracht
heeft gegeven. Bestudering van de profielen moet ook uitwijzen of met deze opgraving
ook een dijkje, dat deel uitmaakte van de in het midden van de 17 e eeuw aangelegde
haven tussen de beide Bruggepoorten, is gevonden. De dikke lagen puin die met de
opgraving werden gevonden maken deel uit van de landwinning richting zee die vanaf het
eind van de 17e eeuw plaatsvond.
Tijdens de opgraving werden graafwerkzaamheden bij de Hoge Brug uitgevoerd. Hierbij
werd o.a. een kleine beerput gevonden. Van archeologische begeleiding was hier echter
geen sprake.
8. Verspreiding Vittepraetje
Coördinatieteam: dhr. W. Buitenhuis, dhr. B. Companjen en dhr. K.Chr. Uittien.
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Dit team heeft, samen met de verspreiders, er weer voor gezorgd, dat alle leden het
Vittepraetje vier keer in de bus kregen. 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.
9. Werkgroep Kroniek van Harderwijk
Leden: mevr. M. Moggré en dhr. W. Hummel.
In maart 2016 is De Kroniek 2015 uitgekomen. Deze is samengesteld door dhr. Wietse
Hummel en mevr. Matty Moggré. De Kroniek was op aanvraag verkrijgbaar. De twee
samenstellers hebben ook in 2016 gebeurtenissen die zich in Harderwijk voordeden,
beschreven. Wietse Hummel heeft deze opsomming van gebeurtenissen gescreend en
samengevoegd tot De Kroniek 2016. Samen is deze doorgenomen en tenslotte zal De
Kroniek 2016 in het voorjaar 2017 verschijnen.
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 2017
Het bestuur van Herderewich
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