JAARVERSLAG 2018
Inleiding
Het jaar 2018 is inmiddels enige tijd verstreken. Het bestuur blikt in dit jaarverslag terug op
activiteiten en gebeurtenissen die in 2018 binnen de vereniging hebben plaats gevonden.
Tevens legt het bestuur met dit verslag verantwoording van de verrichte werkzaamheden
en het gevoerde beleid aan de leden af.
Bij het samenstellen van een jaarverslag wordt duidelijk dat er veel activiteiten binnen de
vereniging hebben plaats gevonden en dat de vereniging zich op velerlei gebied inzet voor
het behoud en de verbreiding van de kennis over de Harderwijker historie en 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 1-1-2018
Voorzitter:
Matty Moggré
Secretaris:
John Wetzels
Penningmeester/ ledenadm.
beheerder Vischpoort:
Karel Kok
Lid/ bibliotheek/verkoop:
Leen Karssen
Lid/ PR en communicatie:
Martijn Pijnenburg
De statuten geven aan dat er jaarlijks minimaal één lid aftredend is; dit lid kan herkozen
worden. Het bestuur is per 31-12-2018 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.
Kort jaaroverzicht bestuur
Het bestuur heeft 8 keer formeel vergaderd en is nog een aantal keren bij elkaar geweest
om lopende zaken te bespreken en over ad hoc zaken te overleggen.
In de loop van het jaar hebben zich twee nieuwe bestuursleden gemeld. Sinds februari
heeft Jan Ruijne bestuursvergaderingen bijgewoond en werkzaamheden voor de
vereniging verricht en sinds oktober is Dennis Koning zich aan het voorbereiden op zijn
taak als beoogde nieuwe penningmeester nu Karel Kok besloten heeft deze taak neer te
leggen. Beiden zullen aan de ledenvergadering in april ter benoeming worden voorgesteld.
In de bestuursvergaderingen kwamen o.a. de volgende zaken aan de orde:
•
In maart is Herderewich lid geworden van de coöperatie
Erfgoed Gelderland. Deze organisatie bevordert de
samenwerking op historisch gebied binnen Gelderland. Erfgoed
Gelderland maakt erfgoedinformatie toegankelijk, ondersteunt
historische verenigingen o.a. bij projecten en ondersteunt
tevens op het gebied van PR en communicatie.
• In april is tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Vischpoort Piet Stellingwerf
benoemd tot erelid van Herderewich. Dit vanwege zijn bestuurlijke werkzaamheden in
het verleden en zijn jarenlange historisch onderzoek op verschillende thema’s, met
name de Hanze en Harderwijk. Na Niek de Jong en Karel Uittien is Piet Stellingwerf het
derde lid dat de gouden speld heeft ontvangen.
• De (plannen voor de) renovatie van het Oude Stadhuis op de Markt werden kritisch
gevolgd. Dit gebeurde door Piet Stellingwerf, in overleg met het bestuur. Hij heeft het
bestuur tot 31 december 2018 vertegenwoordigd in de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit. Zijn periode zit er op en hij moest afscheid nemen van deze commissie. Een
selectiecommissie bestaande uit Marc Bouw (gemeente), Jeroen Westerman (Gelders
Genootschap) en John Wetzels (Herderewich) heeft op basis van een profielschets
mevrouw Van Liempt bij het College van B&W voorgedragen als nieuw lid, namens
Herderewich, van deze commissie. Zij is in december door de gemeenteraad benoemd
per 1-1-2019.
• De werkgroepen van Herderewich zijn een of twee keer uitgenodigd om hun
werkzaamheden met het bestuur te bespreken.
• Met de redactie van het Vittepraetje is er in het begin van het jaar een
evaluatiegesprek geweest. Onderwerpen waren o.a.: het redactiestatuut en inhoud en
omvang van artikelen in het Vittepraetje. Het bestuur sprak hierbij waardering uit voor
het werk van de redactie.
• Herderewich was vertegenwoordigd op de vergaderingen van het Platform Historisch
Harderwijk.
• Het bestuur was in september aanwezig bij opening van de
Kiekmure en het bastion, als historisch onderdeel van de
vernieuwde boulevard. De inspanningen om dit stukje
erfgoed te behouden zijn niet voor niets geweest.
• Een bestuurslid van Herderewich vertegenwoordigt de
vereniging in de gemeentelijke klankbordgroep De Wijde
Wellen. De gemeente heeft het plan dit gebied tussen de
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vernieuwde boulevard en het Plantagepark een metamorfose te laten ondergaan.
Herderewich waakt hierbij over het historisch stadsgezicht.
• Het advies van de Algemene Ledenvergadering om een
zelfstandige stichting Joods Erfgoed op te richten en het erfgoed
niet direct onder de vereniging Herderewich onder te brengen is
opgevolgd. In september is de stichting Joods Erfgoed opgericht.
In de statuten is verwoord dat er altijd een bestuurslid van
Herderewich in dit bestuur zitting heeft. De doelstelling is: de herinnering aan de
voormalige Joodse gemeenschap van Harderwijk te bevorderen en alle culturele,
maatschappelijke en religieuze aspecten daarvan onder de aandacht te blijven
brengen, zowel in woord als in beeld.
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. Zo was er samenwerking
met de verenigingen in Nijkerk, Putten en Ermelo over het thema Gelderland,
Grensland. Er is een gezamenlijke activiteit uitgevoerd, die beschreven is in een
gezamenlijke folder. Nijkerk en Harderwijk haakten daartoe ook aan bij de door de
provincie Flevoland opgezette herdenking m.b.t.100 jaar Zuiderzeewet. Dit resulteerde
voor Herderewich in de Eibert den Herderdag.
Herderewich was deelnemer aan de gemeentelijke Cultuurwijzer. Er werden activiteiten
georganiseerd voor volwassenen en kinderen..
Het bestuur heeft gesproken over activiteiten in het kader van het 50-jarig jubileum (in
2022) van Herderewich. De mogelijkheid wordt onderzocht om te komen tot de uitgave
van een boekwerk over de geschiedenis van Harderwijk.
Het bestuur is vertegenwoordigd in de commissies die de Monumentendagen en de
erfgoedcafés voorbereiden.,
Het bestuur werkt aan het werven van leden en sponsoren. Tevens worden officiële
gelegenheden en presentaties bijgewoond, is er overleg met politieke partijen en met
ambtenaren over o.a. monumenten in de stad, erfgoed, festivals en worden diverse
andere overleggen bijgewoond.

PR
Dit onderwerp vraagt voortdurend aandacht en ook in 2018 speelde de vraag: hoe laten
we zien waar we als vereniging voor staan. Hoe bereiken we meer mensen? Hoe krijgen
we meer leden? 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. Door omstandigheden is de digitale nieuwsbrief
dit jaar maar drie keer verschenen. Het streven is zes keer
per jaar. Het voornaamste doel ervan is leden te
herinneren aan of op de hoogte te stellen van lezingen of
andere activiteiten. Een enkele keer stonden we met een
kraam op een bijeenkomst, zoals bij de bijeenkomst voor
nieuwe inwoners van Harderwijk. Niet leden proberen we
te bereiken via persberichten, lokale radio en televisie,
social media en de website.
Halverwege 2018 heeft Herderewich een aanvraag
gedaan bij JONH voor een bijdrage voor het verbeteren van de huisstijl en voor de
aanschaf van diverse communicatiemiddelen. De Haringparty leverde voor Herderewich
een bedrag van € 6.500,= op. In het bestuur is veel en lang gesproken over de huisstijl.
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Tenslotte is er een besluit genomen en de nieuwe huisstijl wordt vanaf 1-1-2019
ingevoerd.
Digitale PR
Het jaaroverzicht van het aantal bezoekers van de website laat het volgende zien:
15.566 klikken op een pagina. De website telt plm. 35 pagina’s. 35 % van de klikken vindt
men in de top 10, dat betekent dat er 65 % van de site is bekeken in de rest van de
pagina’s

Bijzonder om te weten dat de website vanuit het buitenland vaak bezocht wordt.

Facebook had per 31-12-2018 647 volgers.

Bibliotheek en Historisch Kenniscentrum
De stichting Historisch Kenniscentrum Harderwijk is in februari 2018. In de statuten is
opgenomen dat Herderewich altijd een bestuurszetel inneemt. De boeken van onze
bibliotheek zijn overgedragen en staan samen met die van het Stadsmuseum in het
Historisch Kenniscentrum Het HKH stelt zich o.a. ten doel om de drempel voor zelfstandig
historisch en genealogisch onderzoek te verlagen, historisch materiaal toegankelijker te
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maken, kennisuitwisseling mogelijk te maken,
samenwerkingspartner te zijn bij historische activiteiten,
kennis over de Harderwijker historie te behouden en te
verbreiden, wetenschappelijk onderzoek te stimuleren
en scholieren en studenten te ondersteunen bij
onderzoek naar thema’s uit de geschiedenis van
Harderwijk en dorpen op de Noordwest-Veluwe. In de
hal van het Huis van de Stad (Plaza) is een multi-touchtable geplaatst waarop de geschiedenis van Harderwijk
kort in beeld wordt gebracht.
De Vischpoort
Karel Kok, de huismeester van de Vischpoort, heeft deze locatie in beheer. Naar de wens
van het bestuur is De Vischpoort in 2018 vaker opengesteld voor het publiek dan
voorgaande jaren. We vonden Harry en Joke Huijgen bereid hier het voortouw in te
nemen. Zij zochten en vonden nieuwe gidsen, waardoor de Vischpoort het hele
zomerseizoen (mei tot september) op woensdag- en vrijdagmiddag opengesteld kon
worden. Er zijn dan twee of soms drie Vischpoortgidsen aanwezig die een toelichting
kunnen geven. Daarnaast is de Vischpoort voor leden en niet leden beschikbaar om er
een bijeenkomst te houden of een feestje te vieren. Zij maken graag gebruik van deze
mogelijkheid. In 2018 is de Vischpoort ongeveer 40 keer ter beschikking gesteld aan
particulieren, instellingen en bedrijven. Een niet aflatende zorg van onze huismeester. Het
brengt ook geld in het laatje dat weer gebruikt wordt voor het onderhoud van de
Vischpoort.
Kort overzicht van overige acties en activiteiten in chronologische volgorde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In januari was er een erfgoedcafé en meerdere lezingen van de Gelderse Academie
over de ontwikkeling van de zorg, waarin ook Herderewich een rol heeft gespeeld.
Tentoonstelling archeologische vondsten die tijdens de werkzaamheden aan de
boulevard gevonden zijn, in Huis van de Stad (maart en april)
Bijeenkomst Vischpoortgidsen (23 maart)
Openstelling Vischpoort tijdens feestdagen en op de woensdag en vrijdag in de
maanden mei t/m 11 september.
Algemene Ledenvergadering in De Kiekmure (11 april)
Lezing over Eibert den Herder door Emiel Hakkenes in De Kiekmure (24 april)
Op Koningsdag, tijdens de kleedjesmarkt, een boekenmarkt in en om de Vischpoort
(27 april)
4 en 5 mei stonden in het teken van de dodenherdenking en de bevrijding. Open Dag
Vischpoort (5 mei) Thema “Het verzet.”
Rondleiding in het kader van de geschiedenis van ’s Heerenloo over het terrein o.l.v.
Steven van Loo (15 mei)
Tijdens de Aaltjes- en Visserijdagen nam Herderewich deel aan de herdenking van de
verdronken vissers bij het monument (8, 9 en 10 juni).
In 2018 vond het Gelderland Grensland festival plaats in Gelderland en in Flevoland
vierde “100 jaar Zuiderzeewet”. Herderewich nam deel aan beide festivals in
samenwerking met de Historische verenigingen van Nijkerk, Putten en Ermelo en en
organiseerde in Harderwijk, samen met de Levende Historie, de Botterstichting en de
Stedelijke Harmonie, het Eibert den Herder festival.
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Boerenmarkt in Hierden. Informatiekraam over Herderewich en boekverkoop (7 juli)
Openstelling van de Vischpoort (mei t/m 11 september)
Barbecue bij de Vischpoort voor de actieve leden van Herderewich (31 augustus)
Open Monumentendagen. Het thema was: “In
Europa.” Met medewerking van Levende Historie
en winkeliers organiseerde Herderewich
activiteiten op de Vischmarkt in en om de
Vischpoort. (8 en 9 september)
Stand Herderewich op de bijeenkomst voor
nieuwe inwoners in het Huis van de Stad (30
september)
Een bijdrage geleverd aan de tv-uitzending
Ridders van Gelre over Harderwijk (september)
Lezing over de historie van De Essenburgh en haar bewoners door Martijn Pijnenburg
en presentatie van foto’s over Hierdense bedrijven, boerderijen en bewoners door
Evert Jacobs in het dorpshuis te Hierden (14 november)
Eerste Harderwijker Geschiedenisquiz in Veluvia (21 november)

Ledenadministratie
Ben Schuchard leverde het volgende overzicht:
Het ledenbestand van de vereniging bedraagt per 1 januari 2019 557 leden (waarvan 542
betalende leden en 15 instanties). Het Vittepraetje wordt ook aan deze 15 instanties
(overheden, collega-verenigingen, bibliotheek en dergelijke) toegezonden. Het jaar 2018
heeft in totaal 25 nieuwe leden opgeleverd; 33 lidmaatschappen zijn beëindigd door
overlijden of opzegging. Tot nu toe (1-1-2019) hebben 8 leden hun bijdrage over 2018 nog
niet betaald. De vereniging beschikt inmiddels over 316 E-mailadressen van leden (dat is
ruim 57 %)).
Resumé:
Aantal leden per 1-1-2018
Nieuwe leden in 2018
Beëindigingen in 2018
Heringeschreven leden in 2018
(nog) niet betalende leden 2018
Aantal betalende leden per 1-1-2019

538
+25
- 33
+20
-8
542

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. Monumentencommissie
Vertegenwoordiger Herderewich: dhr. P. Stellingwerf.
Piet Stellingwerf schrijft:
Ook dit jaar heb ik Herderewich weer vertegenwoordigd bij de gemeente op het gebied
van monumentenzorg en welstand. Dat laatste is voor onze vereniging een nieuw
fenomeen. We praten in de nieuwe CRK (commissie ruimtelijke kwaliteit) niet alleen over
monumenten, maar ook over nieuwbouwprojecten in onze stad, zoals uitbreiding
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Drielanden, Waterfront, appartementen op de plaats van het oude postkantoor, etc. Het
gaat dan over ontwerpen, aanzicht, steensoort, raampartijen, enz.
De commissie vergaderde in principe tweemaal per maand. Ook dit was nieuw. Dit
betekende om de veertien dagen stukken lezen, voorbereiden en dergelijke. Het is dus
weer een volwaardige commissie geworden met een ietwat gewijzigde insteek.
Dit is mijn laatste bijdrage voor het jaarverslag, Ik heb de vereniging 7 jaren mogen
vertegenwoordigen bij de gemeente. Ik wens mijn opvolgster veel succes.
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 4 personen, n.l. J. Karssen, voorzitter, E. Kleintunte, ambtenaar
Geo- informatie, G. Juffer, Mog-brandweer en N.C.R. de Jong, Herderewich. De
commissie heeft dit jaar de volgende straatnaam voorgedragen: Mauritspad. Ook de
bruggen in het Waterfront kregen een naam: Vischpoortbrug, Dolfinariumbrug,
Waterfrontbrug, Vissersbrug, Flevobrug en Lelybrug.
3. Werkgroep Hierden
Leden: dhr. E. Jacobs, dhr. A. Boonen en dhr. J.A. Timmer.
Evert Jacobs schrijft:
De werkgroep Hierden bestaande uit Hans Timmer, Aalt Boonen en Evert Jacobs heeft in
2018 de volgende activiteiten georganiseerd:
7 juli
Kraam op de Boerenmarkt in Hierden met verkoop van boekjes van
Harderwijk en Hierden, presentatie van oude foto’s van Hierden en Harderwijk.
14 november Foto-avond in Het Dorpshuis in Hierden. Voor de pauze heeft Martijn
Pijnenburg de geschiedenis van Kasteel De Essenburgh gepresenteerd met veel foto’s
erbij. Na de pauze heeft Evert Jacobs een fotopresentatie gegeven over het bedrijfsleven
in Hierden in vroeger tijden. Er waren op deze avond ca. 100 bezoekers.
4. Werkgroep Genealogie
Karel Uittien schrijft:
De werkgroep genealogie heeft niet stil gezeten. De verschillende vrijwilligers hebben
weer mijlpalen bereikt.
Caroline Bruinink, Ellen Numan (thuiswerkster),Coos Bleumink en Renate Uittien hebben
de boeken 853 t/m 858, 875 en 876 van het Bevolkingsregister (1885-1918) voltooid. Het
zijn spreadsheets van ruim 1200 regels en 16 kolommen. De 3 volgende nummers zijn nu
onder handen.
Marian Zuurveld (thuiswerkster) voltooide het recognitieboek 155 dat een periode bestrijkt
van 1776 tot 1788. Een megaklus van 849 bladzijden, 453.669 regels en 1.865.463
woorden. Zij is nu aan de slag met boek 152, een pil van 768 bladzijden. Het bestrijkt de
periode 1733-1754.
Mevrouw Melius (thuiswerkster),die eerder enige recognitieboeken voltooide, is nu hard
bezig aan boek 154, dat de periode van 1765-1776 behelst. Ze is al bij folio 172 (blz. 342).
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Deze pil bevat 942 bladzijden. Van de recognitieboeken zijn de nummers 155, 156, 157 en
158 gedigitaliseerd, een periode van 1776 tot 1811.
Karel Uittien probeert uit het Oud Rechterlijk Archief inventaris nr. 162, “Protocolle van
Beswaer beginnende met primo Februari 1756” te ontcijferen. Hierin staan de vaste
goederen in de stad en het schependom vermeld, met vermelding van de
eigendomsovergangen en erop rustende schulden. De stratenindex is al klaar en met de
omschrijvingen is hij gevorderd tot folio 67.
Gijsje Verwijs heeft gewerkt aan het jaar 1918 van de rubriek “Van alles wat ver-EEUWigd’, de 75e en tevens laatste aflevering.
Wie dit soort werk ook leuk vindt, onze gezellige club wil aanvullen en ook zo’n karwei op
de schouders wil nemen is van harte welkom. U kunt zich met een e-mailtje aanmelden
genealogie@herderewich.nl of bellen 0341-414431.
5. Redactie Vittepraetje
Leden: dhr. E.F.J. van der Heijden, dhr. L. Schuijl, mevr. G. Verwijs- ten Hove en sinds
oktober Jan Ruijne. Adviseur vanuit het bestuur: Martijn Pijnenburg.
Ed van der Heijden schrijft:
Ook in 2018 heeft de redactie van het Vittepraetje ons mooie kwartaalblad weer kunnen
voorzien van informatieve artikelen. Zoals elk jaar zijn er 4 Vittepraetjes verschenen, die
elk een omvang hadden van 24 pagina’s op A4-formaat. Elke uitgave bevatte een
hoofdartikel, zoals “40 jaar gerookte paling”, “Eibert den Herder”, “De infanterie in
Harderwijk” en “De asbeststeenfabriek van Harderwijk”.
Verder zijn er diverse artikelen opgenomen over interessante personen en opmerkelijke
zaken uit de geschiedenis van Harderwijk, zoals bijvoorbeeld “Stanislaus van Harderwijk”,
“Een verdoemd Pandorabeeld in de tuin van de Essenburgh”. “De heks van Harderwijk”,
“De Arkemheenpolder en Harderwijk”, “De Zuiderzeesteunwet”, “5 generaties Gezusters
De Lange” en “Een scheepsramp verdicht”.
Om de inhoud van het Vittepraetje zo divers mogelijk te maken wil de redactie (en het
bestuur) zoveel mogelijk artikelen over allerlei onderwerpen plaatsen. Daarom heeft de
redactie een beroep gedaan op auteurs om de aangeleverde artikelen kort en bondig aan
te leveren, in principe niet langer dan 4 pagina’s, inclusief de afbeeldingen. Het is fijn als
dit door de diverse auteurs goed wordt opgepakt, zeker als dit ook kortere artikelen van 1
of 2 pagina’s oplevert, die de afwisseling kunnen bevorderen.
De redactie ontvangt graag artikelen van leden die iets over de geschiedenis van
Harderwijk of Hierden schrijven, en bedankt iedereen, die heeft bijgedragen aan de
verschijning van ons blad in 2018.
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 mevr. E. Klok.
Jeroen Dielemans schrijft:
Ondanks dat het onderzoek bij de Lage Brug reeds in 2016 had plaatsgevonden, duurde
het nog tot het begin van 2018 eer een aantal van de vondsten in de vitrines van het Huis
van de Stad te zien waren. Maar vanaf 2 maart mochten de stenen schenkkan (met pegel
maar zonder oor) en het stuk majolicabord vergezeld door de andere ontbodemde
artefacten dan eindelijk hun month-of-fame verzilveren. Vele Harderwijkers en andere
belangstellenden hebben de mini-expo bezocht.
Lang konden we als archeologiefanaten niet staan zwijmelen bij de vitrines, want drie
dagen later begon de verbouwing van het in de huidige hoedanigheid grotendeels
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19e eeuwse-gebouw aan de Markt dat vroeger fungeerde als stadhuis, en nog langer terug
als waag en wijnhuis. Oorspronkelijk stonden hier drie aparte gebouwen. Toen de vloer
werd verwijderd in het voormalig rechterpand hebben we als werkgroep ons steentje bij
kunnen dragen aan het onderzoek. Verschillende leden hebben aan de lopende band
gestaan om het zand en de stenen af te speuren naar interessante scherven en andere
vondsten. Hier is middeleeuws scherfmateriaal
aangetroffen, alsmede botmateriaal (datering niet
bekend).Tijdens het afgraven van de ruimte
kwamen er prachtige spaarbogen, een oventje
(vuurplaats) en muurwerk tevoorschijn welke
Econsultancy heeft ingemeten en 3D-gescand. Het
klapstuk van de kelder was de eind 18e eeuwse
waterput die kwam bovendrijven tijdens de
graafwerkzaamheden. De put was prachtig mooi
rondgemetseld aan de bovenkant en dus daar
gesloten. De opening zat aan de zijkant en mat 30x30 cm. In de put had men een loden
pijp laten zakken tot grondwaterniveau. In de pijp zaten gaten om het water door te laten
en een houten stop om de pijp van het zand af te houden. Tijdens het afgraven van de
kelder is ook metaal-detectieonderzoek uitgevoerd. In de bovenste meterslagen werden
weinig noemenswaardige vondsten gedaan, maar naarmate men dieper kwam werden
toch wat middeleeuwse vondsten gedaan, zoals twee zilveren munten uit het begin van de
15e eeuw en een gedeelte van een pijlgewichtbakje. Een bakje dat wellicht vroeger in de
waag gebruikt is, dus een erg leuke vondst op deze plek.
In 2015 is door RAAP op de Markt een onderzoek gedaan. Hierbij zijn verschillende
zogenoemde bigbags gevuld met grondmateriaal van die locatie. In eerste instantie leek
het erop dat er een aantal bigbags voor de vereniging apart gehouden zouden worden.
Het idee was om deze op een mooie zichtlocatie (leegstaand winkelpand) te gaan wassen
met de vrijwilligers en zo de archeologie wat inzichtelijker te maken voor het publiek.
Echter heeft het tot vorig jaar geduurd tot er sluitend antwoord kwam op de vraag waar de
bigbags waren; het bleek dat deze door RAAP al zijn verwerkt en in het rapport van het
onderzoek zijn opgenomen. Helaas voor onze werkgroep dus geen mogelijkheid om het
idee tot uitvoering te brengen.
Onze werkgroep heeft in 2018 weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Om
ook in de toekomst een mooie participatie te kunnen bieden in hetgeen ons door de
gemeente, provincie, archeologen of andere instanties wordt aangeboden zou het prachtig
zijn als we het komend jaar ook weer kunnen groeien.
Het afgelopen jaar zijn er een aantal nieuwsbrieven opgesteld en naar de leden verstuurd.
Iets wat we dit jaar ook weer verder gaan uitrollen.
7. Verspreiding Vittepraetje
Coördinatieteam: dhr. W. Buitenhuis, dhr. B. Companjen en dhr. K.Chr. Uittien.
Dit team heeft, samen met de verspreiders, er weer voor gezorgd, dat alle leden het
Vittepraetje vier keer in de bus kregen. De samenwerking in het team verloopt
voorspoedig. Onze verspreider Jan van Wageningen is kort na het beëindigen van zijn 17
jaar lange bezorgingstijd vrij plotseling overleden. Willem van Sonnen uit Tweelingstad
heeft zijn wijk overgenomen en draagt zo zijn steentje bij. Enkele verspreiders
ondergingen een pittige operatie waarvan ze geheel zijn hersteld. Greetje Mons is
toegetreden tot de reserveverspreiders.
8. Werkgroep Kroniek van Harderwijk
Leden per 31-12-2018 : dhr. J. Ruijne en dhr. W. Hummel.
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In het voorjaar 2018 presenteerde de werkgroep de Kroniek 2017. Deze Kroniek is op de
website geplaatst en in beperkte oplage uitgegeven. De Kroniek geeft weer een mooi
overzicht van de kleine en grotere gebeurtenissen in de Harderwijker geschiedenis. Matty
Moggré had aangegeven niet meer aan de Kroniek van 2018 te willen werken.Zij heeft in
Jan Ruijne een opvolger gevonden. Samen met Wietse Hummel heeft hij de
wederwaardigheden in 2018 verzameld. De Kroniek 2018 zal medio 2019 verschijnen.
Actieve leden
Het bestuur organiseert jaarlijks een avond voor de
werkgroep-leden en Vischpoortgidsen 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 wederom
een barbecue in en om de Vischpoort.
Februari 2018
Het bestuur van Herderewich
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