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In dit Vittepraetje alvast een vooruitblik op het herdenken van de bevrijding. Veel activiteiten staan in
2020 in het teken van 75 jaar bevrijding. De voorzitter noemt in haar voorwoord de herinnering aan de
Joodse burgers van Harderwijk. En Herderewich organiseert een lezing over de rol van het verzet. Ook
wordt aandacht gevraagd voor het Westerborkpad. Leden worden opgeroepen mee te wandelen.
Verder een terugblik op een succesvolle Harderwijker geschiedenisquiz en een lezing over de renovatie
van het Oude Stadhuis. Verder vier artikelen:
1. ‘Ontbrekende namen’, een artikel van Robert Oosterhof over de namen die op het in 2008
onthulde vissersmonument staan. Elk jaar is er een korte plechtigheid en worden er bloemen
gelegd bij het monument. Maar de lijst van namen is niet compleet. Oosterhof noemt 16
mannen die eigenlijk ook op het monument horen te staan. En hij noemt twee namen die wél
op het monument staan, maar die daar niet thuishoren.
2. ‘De oorlog overleefd maar gegrepen door de Spaanse griep’ is een artikel van Rob Roos. Het
artikel gaat over een Belgische militair die in 1914 de inval van de Duitsers overleeft, vervolgens
naar Nederland vlucht en daar vier jaar in een Harderwijks interneringskamp verblijft. Eindelijk is
de oorlog voorbij en kan hij naar huis. Maar nog geen vier weken nadat de wapenstilstand is
getekend overlijdt Leon Joseph Haelemeersch in Zoetermeer. Een tragisch verhaal.
3. Niek de Jong verhaalt over Gerardus Slingerland, smid op de Smeepoortenbrink. Een kort en
feitelijk relaas over diens levensloop. Leuk detail: het is Slingerland die het siersmeedwerk van
het Nassau-Veluwe college aan de Stationslaan heeft gemaakt.
4. Het was maar heel kort, maar tegelijk ook heel interessant: in Harderwijk werd in de meidagen
van 1940 noodgeld gedrukt als alternatief betaalmiddel. Dat noodgeld werd gedrukt een dag
voordat de Duitsers Harderwijk innamen. Op 22 mei werd een groot deel van dit noodgeld
alweer verbrand in de ovens van de gemeentelijke gasfabriek. Leen Karssen vond documenten
over dit noodgeld in een oude archiefmap, bewaard in het HKH, het Historisch Kenniscentrum
Harderwijk.

