
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 NIEUWSBRIEF oktober 2022 
  
 Jaargang 8, nr. 5

Beste leden,  
 
Hierbij een herinnering aan de Hierdense avond op woensdag 2 november a.s. in het 
Dorpshuis met de volgende onderwerpen: 
 

• Er landde op 16 januari 1871 een 
luchtballon in Hierden, uit Parijs  

 
• In de 19e eeuw vertrokken 

Hierdenaren naar Amerika 
 

• Hierdens dialect 
 
Aanvang 20.00 u 
Zaal open 19.30 u  
____________________________________________________________________________________________ 
 
Er zijn meer interessante lezingen en activiteiten: 
 

• Lezing dr. Judith Brouwer: gevonden brieven uit 1672 
 

Zondagmiddag 20 november; Stadsmuseum: 15.00 u 
 
Judith Brouwer heeft onderzoek gedaan naar brieven die in de Republiek werden 
geschreven tijdens het Rampjaar 1672. 
Zo vond ze ook brieven van Harderwijkse vluchtelingen: Maria en Anthonie 
Scherius en Johan Aelsen. Toen de Fransen de stad Harderwijk innamen, vluchtten 
zij naar Hoorn.  
 
Kaarten (€ 15,-; met museumkaart € 5,-)  bestellen: Lezing Judith Brouwer | Brieven uit het 
rampjaar 1672 - Stadsmuseum Harderwijk (stadsmuseum-
harderwijk.nl)  
 

• Nog meer Rampjaar … 
 
NPO 2 zendt vanaf 21 oktober een 7- delige TV- 
serie uit over het Rampjaar 1672.  
 

• Archeologisch bezig zijn 
De zandbergen zijn nog lang niet allemaal 
doorzocht. De leden van de werkgroep zijn er druk mee. Wie vindt het leuk en 
wil ook wel een middagje zoeken? Neem contact op met John ten Pierick, 
archeologen@herderewich.nl  

https://www.stadsmuseum-harderwijk.nl/nieuws/lezing-judith-brouwer/
https://www.stadsmuseum-harderwijk.nl/nieuws/lezing-judith-brouwer/
https://www.stadsmuseum-harderwijk.nl/nieuws/lezing-judith-brouwer/
mailto:archeologen@herderewich.nl


 

 

 
• Suze Robertson schilderde de Vischpoort 

Een groot kunstenaar, maar ze is lang onbekend gebleven: Suze Robertson.  
Nu, 100 jaar na haar overlijden in 1922, rehabiliteert Museum Panorama Mesdag 
de Nederlandse schilderes met een grote overzichtstentoonstelling (tot maart 
2023). Op deze tentoonstelling hangen o.a. drie werken van de Vischpoort.. 
Zie bijvoorbeeld: https://tvblik.nl/nieuwsuur/2-oktober-2022  

 
DE AGENDA van interessante, historisch gerelateerde onderwerpen in de komende 
maanden, wel of niet door Herderewich georganiseerd: 
 
2 november 
Dorpshuis Hierden, 
20.00 u 
Zaal open 19.30 u 

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. 

4 november 
Centrum De Zin, 
Verkeersweg, 
20.00 u  

Dim van Rhee lezing 
Door Martijn Pijnenburg.   
Harderwijk is toe aan nieuwe dragers van ons historisch  
erfgoed.  
Toegang € 5,- 

13 november 
Stadsmuseum,  15.00 u 
Aanmelden 

De rol van zelfportretten in de (kunst) geschiedenis. 
Sophie van Steenderen. 

20 november 
Stadsmuseum,  15.00 u 
 

Brieven uit 1672 
Lezing van dr. Judith Brouwer over de gevonden brieven uit  
het Rampjaar 1672 

18 januari 2023 
De Kiekmure,    19.45 u 

Herderewich avond: 
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.  

Vanaf 23 januari  
tentoonstelling in het 
Stadsmuseum 

Gelderland, het verloren hertogdom 
De mooiste kunstwerken uit de Gelderse geschiedenis komen 
in één wervelende tentoonstelling samen.  

29 maart 2023 
De Kiekmure,  19.45 u 

Herderewich avond: 
Sander Wassing: De plundertochten van de Gelderse 
krijgsheer Maarten van Rossum. 

 
Kijk ook op: 
De bijlage “Academieberichten”. 
https://www.stadsmuseum-harderwijk.nl/activiteitenagenda/ 
Onze buurvereniging in Ermelo: https://www.ov-ermeloo.nl/  
 
Een nieuwsbrief van een interim-voorzitter?? 

https://tvblik.nl/nieuwsuur/2-oktober-2022
https://www.stadsmuseum-harderwijk.nl/activiteitenagenda/
https://www.ov-ermeloo.nl/


 

 

Er was geen nieuwe voorzitter gevonden. Wat nu? 
Het goede nieuws is dat iemand zich beschikbaar heeft gesteld, echter pas per mei 
2023. De ledenvergadering accordeerde het voorstel dat ik tot die tijd ik uw interim-
voorzitter blijf. Tenzij u zich meldt, natuurlijk! Dan praten we verder.  
 
Namens het bestuur,  
Matty Moggré 
Voorzitter a.i.  


