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Beste leden,
Even een berichtje over de jubileumactiviteiten. 26 augustus nadert snel. De commissie
is drukdoende met het organiseren. Opgeven voor een van de programmaonderdelen
kan nog tot 1 augustus, maar de aanmeldingen komen vlot binnen. De archeologiewandeling en de bottertochten zijn inmiddels volgeboekt. De overige onderdelen
bieden nog plaats. Graag aanmelden voor 1 augustus dus!
We zijn op zoek naar foto’s uit de geschiedenis van Herderewich. Als u nog een leuke
foto heeft en wilt delen met ons, dan houden we ons aanbevolen! Heeft u een andere
mooie herinnering? Kom ermee, naar een van de commissieleden: Otto Buttner, Jannet
Doornhof, Martin Foppen, Egbert Mekenkamp, Matty Moggré en Anita Raaphorst. Of via
jubileum@herderewich.nl

Archeohotspot
Op de dag zelf komt de Archeohotspot bij de
Kapel te staan. Een mobiel informatiecentrum
over de archeologie. Er zal veel te zien zijn over
de opgravingen in Harderwijk.

Dank, dank!
Zo leuk! We krijgen via de bank bij het voldoen van het lidmaatschapsgeld
veel extra bijdragen van leden. Dank u wel daarvoor!

Harderwijk historie
De verkoop van de albums verloopt goed. Maar er zijn er nog veel
te koop. (€ 13,95) Ze liggen bij de Bruna, bij boekhandel Sjemen,
in het Stadsmuseum en natuurlijk op woensdagmiddag en
vrijdagmiddag in de Vischpoort. Aanvragen via de secretaris kan
ook.
Het jaarboek over de Harderwijkse en Hierdense emigranten van John Wetzels is nog na
te bestellen, ook bij de secretaris, € 9,95. secretaris@herderewich.nl

Expositie in het Stadsmuseum

15 juli 2022 – 18 september 2022
Zuiderzeegezichten van A.P. Schotel
90 jaar geleden, in 1932, werd de Afsluitdijk gesloten. De Zuiderzee was niet meer. Die
dijk betekende het einde van hun levenswerk voor veel Zuiderzeevissers. Ook de
bedrijvigheid rondom die visserij verdween uit de visserssteden en -dorpen. Zeven
musea, aangesloten bij het Netwerk Zuiderzeecollectie, stelden een expositie samen die
in de verschillende musea te zien is. Ook in ons Stadsmuseum: ongeveer 30 schilderijen
van A.P. Schotel worden er geëxposeerd, schilderijen van Schotel over het leven op en
om de Zuiderzee: de vissersboten en de vissersplaatsen.
Het verhaal van Gelderland

Het verhaal van Gelderland is een groot project van Erfgoed
Gelderland, mogelijk gemaakt door de provincie. Het is een
samenwerking tussen heel veel organisaties en staat onder
leiding van professor Dolly Verhoeven. In januari 2019
tekende Leen Karssen (onze bibliothecaris) het
samenwerkingsdocument, waarmee ook Herderewich
toegezegd heeft kennis beschikbaar te stellen.

Het doel is de geschiedenis van Gelderland breed te presenteren en beleefbaar te
maken. Dat gebeurt door het digitaliseren van lokale historische tijdschriften, (ook het
Vittepraetje wordt gedigitaliseerd, zodat het breed toegankelijk wordt), bijzondere
museale objecten te presenteren en nieuwe educatieve producten te ontwikkelen. En
natuurlijk met het uitgeven van diverse boeken.
Op 10 november verschijnt het vierdelige boek: “Het verhaal van Gelderland”.
Daar hebben 15 auteurs aan gewerkt, waaronder de directeur van ons
Streekarchivariaat, Rudolf Bosch (deel 2).
De vier delen:
1. Gelderland voordat het Gelderland werd (van prehistorie tot
1025)
2. Gelderland als zelfstandig graafschap en hertogdom (van 1025
tot 1543)
3. Gelderland als Nederlands gewest (van 1543 tot 1795)
4. Gelderland in het Koninkrijk der Nederlanden (van 1795 tot 2020)
De boeken zijn als set, maar ook apart verkrijgbaar. De prijs is € 100, =. Een los deel
kost € 29,90.
Benieuwd? Lees het magazine Een voorproefje van het Verhaal van Gelderland Erfgoed Gelderland
Alvast bestellen kan via de boekhandel of via de uitgever Boom: Verhaal van Gelderland
I, II, III en IV | Verhoeven, Gubbels, Melenhorst | 9789024442560 | Boom Geschiedenis

DE AGENDA voor de komende maanden:
10 en 11 september:
4 oktober:
Oktober?
2 november:

In januari 2023

Monumentendagen; thema duurzaamheid
Het rampjaar 1672; Lezing door Liek Mulder
Aansluitend ALV;
De Kiekmure
Harderwijker geschiedenisquiz??
Bijeenkomst in Dorpshuis Hierden
Een luchtballon uit Parijs in Hierden 16-1- 1871, door Hans
van Hoesel
Die avond ook een korte toelichting door John Wetzels op
zijn onderzoek naar de: emigranten uit Hierden en Evert
Jacobs vertelt iets over het Hierdens dialect.
Archeologe Dorien te Kiefte van bureau Raap heeft het
archeologisch onderzoek geleid op de Havendam. Haar
verslag is dan afgerond en ze wil ons vertellen wat er
gevonden is van de Peelerpoort, van de burcht van de Graaf
van Gelre en meer.

Open dagen Vischpoort: woensdag- en vrijdagmiddag 13.30 u -16.30 u.
De Vischpoort is ook beschikbaar voor het houden van een bijeenkomst, feestje of i.d.
Neem contact op met Willem van Sonnen, 06-440 503 39.
Open dagen expositie voormalige synagoge: woensdag- en donderdagmiddag van 13.30
u – 16.30 u., tijdens de schoolvakanties t/m 3 september van dinsdag- t/m
zaterdagmiddag. Op tijden van het inloophuis kunt u er ook een kijkje nemen, dan zijn
er geen gastontvangers. 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.

