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Door het oog van Springer
In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is de tentoonstelling
Door het oog van Springer te zien. De bezoeker wordt meegenomen
in de fascinerende wereld van Cornelis Springer. In de
19e eeuw was hij de belangrijkste Nederlandse schilder van
stadsgezichten en maakte hij furore tot ver buiten onze landsgrenzen.
De expositie richt zich op Springers reizen langs de
Zuiderzeesteden en geeft inzicht in zijn eigenzinnige werkwijze.
Sommige werken zijn al meer dan honderd jaar niet meer
te zien geweest. De expositie is te bezoeken tot en met zondag
10 april 2016 en bevat ook meerdere schilderijen van Harderwijk,
onder andere van de Vischmarkt.




Agenda 2016. 5
De stormvloed die Harderwijk trof in 1916.
Een telegram
Zondagmiddag 16 januari antwoordt de burgemeester aldus:

Aan: Commissaris der Koningin te Arnhem.
Antwoord [op] telegram no. 613 gisteravond, na kantoorsluiting ontvangen. In nacht 13 op 14
dezer werd Harderwyk door geweldige stormwindstooten en hooge zeevloeden zwaar
geteisterd; voor een deel liep stad en omliggend land geheel onder veel pluimgedierte, klein
en groot vee verdronk, er zal eenig verlies zijn aan veevoeder, en schade of verlies aan winter
provisiën. Van verscheidene huizen werden fundamenten ondermynd, gevels ingedrukt; van
oostelijk havenhoofd een deel weggeslagen; scheepshelling en –werf vernield; van de
middeleeuwse zeemuren met blokhuis zyn op tal van plaatsen kubieke meters muurwerk stuk
geslagen; twee wegen buiten langs de zeemuur totaal verwoest. De schade is nog niet te
ramen, bedraagt evenwel voor betrokkenen en voor myn gemeente ettlyke duizenden. Hulp
zal noodig wezen, waarvoor ik my reeds nu eerbiedig by U aanbeveel, ook arbeidskrachten;
zou gaarne beschikken over 50 landweerplichtigen (dienstplichtigen) uit eigen gemeente
afkomstig, voorloopig voor 3 á 4 weken.Uitvoeriger rapport wordt samengesteld.
Burgemeester van Harderwyk Kempers
Lees meer in het Vittepraetje
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Vluchtelingen
Ook 100 jaar geleden waren er grote zorgen over de huisvesting van vluchtelingen.
Het begon in augustus 1914 met een tentenkamp. Naast het huidige Infrapark werd een
tijdelijk onderkomen voor de gevluchte Belgische militairen ingericht, een tentenkamp op 32
ha heidegrond, (tot aan de Galgenberg). Een Belgische kanonnier reageerde met de woorden:
“Mijn gedachte was nooit geweest in een paleis terecht te komen, maar zoo een ellendig
verblijf gelijk in deze tenten; neen, daaraan had ik nog veel minder gedacht”. (Uit: ‘Gehalveerde
mensen’). In het voorjaar van 1915 werden er vijftig houten barakken van 51 x 13 meter
gebouwd voor 250 militairen per barak.(In het Stadsmuseum is een prachtige maquette van dit
kamp te bekijken).

Lees meer…..in het blad
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Luttepoort
In het Vittepraetje van december 2015 stond het artikel “Luttekepoort, what’s in a name”. Het
artikel is een kanttekening bij de uitleg van de naam ‘Luttekepoort’ tijdens de
Veldnamenfietstocht (verslag Vittepraetje september 2015).
Het artikel vermeldt:
• De Luttekepoort is vernoemd naar het ‘Luttik Loo’. Dit is het ‘kleine bos’ waar de weg via
deze poort naar voerde. Een en ander gebaseerd op de ‘Hardervicum Antiquum, de
Beschrijvinge…’ van Johan Schrassert uit 1730.
• De oorspronkelijke naam van deze poort was Nicolaaspoort.
• De naam Luttekepoort kwam in gebruik nadat de Sint Nicolaaskerk verdween. (ML: in 1524).
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