


4ejaargang nr. 4 VITTEPRAET JE december 2000

In dit nummer:

Vandevoorzitter '.. 2pag.

2Vandepenningmeester . pag

Van de bibliothecaris. . 3pag,

Najaarsexcursie (verslag) 5.pag.

Wat al mooi is -verus- het zou beter kunnen (5) pag. 10

De Waterplas en de Waterplassteeg (deel 2) .. pag. 12

Munten in archieven: geld en koopkracht (verslag lezing) .pag. 21

.pag. 23Winteraardigheden en winternarigheden (veslag lezing)

Van alles wat ver-eeuw-igdpag. pag. 24

Harderwiekers en/of Hierders (8, genealogie Prophitius) .pag. 30

...pag. 37E-mail en internet

Kerst- en nieuwjaarswens. pag. 38

Samenstelling bestuur en werkgroepen .pag. 39

1

Kwartaalblad van "HERDEREWICH"
de oudheidkundige vereniging van Harderwijk en Hierden, Postbus 210, 3840 AE Harderwijk

postgiro 303 61 92



N iet van de voorzitter

Zoals op zijn bureau te zien was, is de voorzitter
overstelpt met werk. Hij heeft veel te vertellen maar
mist de tijd om zijn verhaal op papier te zetten.
Het wordt tijd dat ons bestuur weer kompleet wordt.
Het bestuurs-, comissie-, lezing-, organiseerwerk
komt nu op te weinig mensen neer. Dus nogmaals
een oproep voor leden die meer willen doen dan con-
tributie betalen.

Van de penningmeesterliedenadministrateur

Wie weet het nieuwe adres van ons lid
de heer P. Den Otter, voorheen Beneluxlaan 198?

Wie meldt zich als distributeur van het "Vittepraetje"
voor de wijk 3, Tweelingstad.
De heer Doornhof, die er daar al zoveel heeft be-
zorgd, moet noodgedwongen stoppen.

Open Monumentendag 2000

Op zaterdag 9 september jl. organiseerde Herderewich, in samenwerking met
het Gilde van Stadsgidsen en het Stadsmuseum, voor de veertiende keer de
Open Monumentendag in Harderwijk. De start ging gepaard met regenbuien,
maar de organisatoren lieten zich hierdoor niet uit het veld slaan. Hun hoop
was gevestigd op de weervoorspelling dat halverwege de dag opklaringen
zouden komen. En zo gebeurde het. Naarmate de zon zich liet zien nam het
aantal bezoekers toe. Aan het eind van de dag kon geconcludeerd worden dat
een duizendtal geïnteresseerden één of meer opengestelde monumenten
bekeken hadden.

Men kon kiezen uit de Grote Kerk, het Fraterhuis, de Vanghentoren, het
Veluws Museum, de Catharinakapel, het Linnaeustorentje met kruidentuin, de
Snijcamer, het Oude Stadhuis, de Vischpoort en het Vissershuisje in de Kleine
Marktstraat.

In de Grote Kerk bevond zich de stand van Herderewich, waar boekwerkjes
over monumenten en Harderwijk te koop waren.

Om 11 uur werd daar door voorzitter Niek de Jong het eerste exemplaar van
onze verjaardagskalender aan mevr. G.G. de Vos uitgereikt. De kalender was
een initiatief van haar. Zij kwam op het idee om foto's van oude Harderwijkse
winkelinterieurs hiervoor te gebruiken. De voorzitter bedankte haar met een

2

i

~~?3C ~ --
--~ ~ ~ ...::



boeket bloemen en prees de redactiemedewerkers voor hun inzet.
Gedurende de hele dag draaide in de Grote Kerk een video, waardoor de
bezoekers een eerste indruk van de wandelroute konden krijgen. Voor degene
die zelf op ontdekkingstocht ging, lag in alle opengestelde monumenten een
wandelroute boekje klaar. Vanaf het voormalige stadhuis en de Grote Kerk
leidde stadsgidsen om het uur groepen belangstellenden door de Binnenstad.

Buiten de stad in het Harderwijkse Bos op de Galgenberg was de watertoren te
bezichtigen. Het Waterbed rijf Gelderland had speciaal voor deze dag de toren
opengesteld. Ons lid Eddy askam, werkzaam bij het waterbed rijf, kon daar een
groot aantal belangstellenden verwelkomen. Hij had in de toren een kleine
collectie historische waterleidingsmaterialen tentoongesteld.
Ze gaven de bezoeker een indruk hoe snel de techniek op dat gebied in een
eeuw verandert.
De werkgroep besloot deze geslaagde dag door samen met alle vrijwilligers bij
hotel Baars een drankje te gebruiken. Het bittergarnituur werd gratis verstrekt
door hotel Baars gesteld.

Voor het eerst organiseerde Herderewich ter gelegenheid van de jaarlijkse
Open Monumentendag een kleurwedstrijd. Op de basisscholen waren kleurpla-
ten aan de kinderen van groep 4 tot en met 8 uitgedeeld. De plaat stelde de
Vischmarkt met Vischpoort voor, naar een schilderij van Martinus Lieman. Op
donderdag 20 september kon de voorzitter van Herderewich in het Vissershuis-
je de prijzen aan een zestal kinderen uitreiken.

Van de bibliothecaris G.Berends

Op de activiteiten-agenda die U regelmatig als losse bijlage in het Vittepraetje
aantreft, staan ook de openingstijden van onze bibliotheek vermeld. Nu is mij
gebleken, dat een deel van onze leden geen idee heeft van wat de bibliotheek
eigenlijk inhoudt.
Aangezien het de bedoeling is onze "bieb" wat meer onder uw aandacht te
brengen, lijkt het mij zinvol te beginnen met een overzicht van het soort boeken,
tijdschriften en periodieken uit onze collectie.
Ons bestand is ondergebracht in 9 hoofdgroepen, namelijk Geschiedenis, Stad
en Gemeente, Maatschappelijk leven, Onderwijs, Religie en levensbeschou-
wing, Munten, Economie, Militaire Zaken en tot slot Gezondheid en Cultuur.
Over deze onderwerpen is niet alleen literatuur met betrekking tot Harderwijk
aanwezig, maar ook vanuit de regio, de rest van Gelderland en, voor zover van
belang, de rest van Nederland.
Momenteel wordt de bibliotheek grondig gereorganiseerd en geïnventariseerd.
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Zodra deze werkzaamheden zijn voltooid, zullen wij
U hierover uitvoerig berich
ten. Vanzelfsprekend bent U ook nu al van harte wel-
kom in zaal FF van de Kiekmure om eens een kijkje
te nemen of een boek te lenen. Volledigheidshalve
maken wij u erop opmerkzaam, dat het lenen gratis
is voor een periode van 14 dagen. Bij overschrijding
van deze termijn betaalt u een "boete" van ft. 1.= per

dag.
Tot besluit van dit eerste bibliotheek-praatje wil ik er
graag Uw aandacht op vestigen, dat u bij mij ook de
pas uitgekomen verjaardagskalender van Herderewich en een aantal boek
werkjes kunt aanschaffen.

Schenkinqen

Het boeken bestand van de bibliotheek werd met de volgende schenkingenuitgebreid.

Van mevrouw J.Kok-Spruit ontvingen wij:
"Harderwijk 75C, Patronen Historische Costuums, verluchtigd met fraaie teke-ningen, 

alsmede een map met knippatronen.
"Feestprogramma 750 jaar Harderwijk"
"Die van Harderwijk", programma van het historie-spel,ter gelegenheid van
750 jaar Harderwijk, opgevoerd op het Kloosterplein.
"De geschiedenis van Harderwijk in vogelvlucht".

Van Drs.J.Duinkerken kregen wij het door hemzelf geschreven boek "Het was
en blijft een uitdaging; 25 jaar Intergemeentelijke Samenwerking op de
Noord-West Veluwe.

De heer M.J.M.van Broekhoven verblijdde ons met een uitgave van de Stichting
Menno van Coehoorn, getiteld "Terminologie Verdedigingswerken"

Door bemiddeling van de heer B. Rugers ontvingen wij van mevrouw Ina de
Vries-Anthing Vogel in Canada, de handgeschreven "Herinneringen uit het
leven van C.A.J.Vogel". Een militair (20-5-1805 -t ná 1887) die o.a. te Harder-
wijk was gelegerd, trouwde daar met de dochter, Louise, van de douarière de
Mol geboren baronnesse d'Ablaing van Giessenburg tot Nieuwerkerk. Hij be-
schrijft o.a. de opstand in België, de 1 O-daagse veldtocht, enzovoorts. Gezien
de staat van het papier zal dit boek niet worden uitgeleend maar wordt er een
kopie voor dat doel vervaardigd.

Alle goede gevers worden zeer hartelijk bedankt.
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NAJAARS EXCURSIE HERDEREWICH 2000. R. van der Schaaf

Zaterdag 7 oktober 2000. Locatie: parkeerplaats Cremerstraat. Tijd: 08.30.
Met een net opkomende zon en een stralend blauwe lucht stapten 45 gegadig-
den voor de najaarsexcursie in de reeds gereedstaande bus van de firma Smit.
Bestemming was deze keer Friesland.
De organisatie deelde bij het vertrek uit Harderwijk een keurig verzorgde, van
foto's voorziene reisbegeleiding uit, zodat iedereen wist wat er te wachten
stond.
Onze eerste bestemming was Lemmer. Via de Flevo- en de Noord- Oostpolder,
een r(z)it van anderhalf uur, daar eerst een stop voor koffie met wat hartigs. Zo
gesterkt ons gemeld bij het "Ir. A.. F. Wouda gemaal". Bij de meesten van ons
beter bekend als "Tacozijl". Onze gids stond al te wachten en nam ons mee
naar de kolen loskade. Vanaf deze plaats hadden we een goed zicht op het
gebouw. In tegenstelling tot oudere gemalen werd dit gebouw opgetrokken in
een variant, afgeleid van de Amsterdamsche School.
Kenmerkend is de strakke, horizontale gevelindeling met wat eenvoudig sym-
bolisch beeldhouwwerk. De grote "gouden" letters van de naam werden pas in
1947 aangebracht, als eerbetoon aan de ontwerper, destijds hoofdingenieur bij
de Provinciale Waterstaat Friesland.
De gids vertelde daar in zijn inleiding dat het gemaal precies deze dag, maar
dan tachtig jaar geleden, door Koningin Wilhelmina in werking werd gesteld.
Helaas werden daar geen festiviteiten aan verbonden zoals bijvoorbeeld een
"stoomdag". Dit was wel half en half aan de reis-voorbereiders beloofd.
Bij inwerkingstelling was Tacozijl een kolengestookt stoomgemaal. De stoom
met een temperatuur van 320 graden Celsius en 14kg/cm2 overdruk, werd toen
geleverd door vier PIED-BOUEF ketels. In 1955,dus na goed 35 jaar dienst,
moesten ze vervangen worden. Nu werden het 4 ketels, gebouwd door Werk-
spoor. Het kolen stoken werd pas in 1967 vervangen door oliestook. De hier
geproduceerde stoom gaat naar de machinekamer.

Een prachtige zaal met
een mooie betegelde
vloer, deels betegelde
wanden, compleet met
sierlijst. Alles in dezelfde
stijl als de buitenkant van
het gebouw.
In de machinekamer staan
vier tandem-compound
stoommachines van elk
ruim 500 Pk. opgesteld.
Aan elke machine zijn
twee centrifugaal pompen
gekoppeld. Van de vloer
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kon ie eten, de machines glommen in het zonlicht en alle koperen onderdelen,
zelfs de kannen voor smeermiddelen waren blinkend gepoetst. Nu zouden
sommige mensen kunnen denken dat dit voor ons bezoek zo mooi in orde was
gemaakt, niets is minder waar; zo ziet het er altijd uit.
Het oude stoombedrijf is een uitermate schoon bedrijf en echte machinisten
hebben er altijd een eer in gesteld "hun" machine keurig te onderhouden.
Jammer dat we dit bedrijf niet draaiende konden zien. Het hele bedrijf werd ons
uitgelegd, verse stoom, afgewerkte stoom, de condensator. In de condensator
wordt van de afgewerkte stoom weer water gemaakt dat via een wateropslag-
tank opnieuw de ketel wordt ingepompt om weer verhit te worden tot stoom.
Kortom het levende bewijs dat recycling niet iets is van een paar jaar geleden.
We keken nog even bij de wateruitlaatpoorten en hoorden daar dat de maxi-
mumcapaciteit van dit gemaal 4000 m3 per minuut is. Dat is letterlijk onvoorstel-
baar veel. Een huishouden met 100 m3 per jaar wordt al bij de grotere verbrui-
kers gerekend. Gelukkig had de gids berekend dat de machinekamer ongeveer
dezelfde inhoud had en zo konden we proberen ons een voorstelling te maken
hoe enorm die capaciteit wel was. Het gemaal wordt nog regelmatig gebruikt.
Er wordt dan per dag goed 12 ton olie verstookt. We kregen nog even tijd om
vragen te stellen en gingen dan weer op pad naar de volgende bestemming.

Bij vertrek bij het gemaal bleken er nog drie nagekomen gasten te zijn. In één
van de 4 publicaties over de vertrektijd was die verkeerd vermeld en laten zij nu
juist die tijd hebben aangehouden. Gelukkig waren ze met de auto en besloten
deze dappere dames achter de bus aan te gaan. De reisorganisatoren zullen
alles in het werk stellen om dit een volgend keer niet weer te laten gebeuren.

We vervolgden de route met 48 personen in de bus.
Via de Friese Zuidwesthoek gingen we naar Allingawier. We genoten van het
prachtige zon-overgoten golvende landschap, terwijl zo nu en dan ook een
glimp van het Ijsselmeer versierd met vele zeiltjes werd opgevangen.
We konden vast wennen aan de uilenborden aan de boerderijgevels en dubbel
genieten van de aanblik van de stad Workum.
We kwamen iets later dan gepland in Allingawier aan. Vroeger een dorpje met
enkele honderden inwoners, nu slechts zeventien.
Het middelpunt van de Aldfaers Erf Route, een 25 kilometer lange
cultuur-historische route waarlangs in gerestaureerde en ingerichte panden een
indruk wordt gegeven van het leven van de 18e en1ge eeuwse bevolking in
deze streek. Wij hielpen eerst het personeel af van een Friese koffietafel die
voor ons was klaargemaakt alvorens het plaatsje verder te verkennen.
Een smederij, een verfmakerij, de brandweer en een winkel.
Ze deden daar goede zaken met drabbelkoeken, oraniekoek, duumkes, stroop-
soldaatjes en andere ouderwetse Friese heerlijkheden.
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Wij bekeken in de Woord & Beeld-kerk een dia-vertoning over het scheppings-
verhaal en kregen uitleg over uilenborden door een zeer welbespraakte gids.

Koffiekamer met een groor aantal voorbeelden van Uilenborden

We weten nu waarvoor deze borden dienden. Zoals de naam al suggereert om
uilen binnen te laten, maar dan alleen via de achtergevel. Zij hielden de boer-
derij vrij van muizen.
De rijkdom van de boer bleek uit de lengte van de "makelaar", het lange
midden-stuk tussen de zwanen. Waarom zwanen gekozen werden is niet
zeker, waar-schijnlijk om de symbolische betekenis van deze grootste bekende
vogel. Als de boerenzoon op vrijersvoeten ging moest hij ook nog opletten op
de kleur. Wit of groen, want daaraan kon ie zien of de bewoner eigenaar of
pachtboer was. Ook werden soms andere figuren toegevoegd zoals een klaver-
blad, David's harp of zelfs een lege drankfles met daarboven een omgekeerd
glas. De uitvoering van de borden is sterk streekgebonden.
Om over deze nieuwe indrukken na te denken zochten we de bus weer op en
reden naar Genemuiden.
Het Zwolsche Diep werd varend overgestoken. Niet iedereen kon dit echtwaarderen, 

maar het was wel één van de weinige gelegenheden waarbij Her-
derewich een boottocht organiseerde. Net buiten Genemuiden zagen we de
lange schoorsteen van het gemaal "Mastenbroek" al roken. Men had zich hier
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keurig aan de afspraak gehouden. Door tijdgebrek aan onze kant werd er geen
rondleiding gegeven, maar iedereen kon zijn eigen gang gaan: dia-presentaties
of een rondgang door het gemaal, waar op strategische punten gidsen gepos-
teerd waren.
Het stoomgemaal is gebouwd in 1856 om de polder Mastenbroek te bemalen.
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Reeds in de 14e eeuw werd de Kamperzeedijk aangelegd om de polder te
beschermen tegen het water van de Zuiderzee. Om het water kwijt te raken
werden spui-sluizen tijdens laag water geopend. Gemaal Mastenbroek heeft
van 1856 tot 1961 deze polder drooggehouden.

De benodigde stoom werd (wordt) geleverd door een Lancashire 2- vuursketel
met een inhoud van 26 m3 water en wordt gestookt met vlamkolen of hout.
Deze typische land ketel werd gebouwd door N.V. Veendammer machinefabriek
v/h J. ten Horn te Veendam als nummer 613. De geproduceerde stoom werd
(wordt) geleverd aan een 1 cilinder dubbelwerkende horizontale stoommachine,
gebouwd door Maatschappij 'de Atlas, een fabriek voor stoom- en andere
werktuigen te Amsterdam.

De machine heeft een vermogen van 93 I.P.K. en een werkdruk van 4Kg/cm2.
Boven de cilinder is de bediening van de stoom in- uitlaat-kleppen te zien.
De horizontale beweging van de zuiger wordt via zuigerstang en de zes meter
lange, essenhouten drijfstang omgezet in de ronddraaiende beweging van de
krukas. Hieraan is het vliegwiel met een diameter van 7,5 meter gekoppeld.
Dit vliegwiel moet een regelmatig draaiende beweging garanderen. Op deze
zelfde as, maar in een andere ruimte, zijn twee schepraderen bevestigd. Via
een nok & klauw koppeling is het mogelijk met één of twee raderen te werken.
Deze schepraderen hebben een diameter van 6 meter en zijn voorzien van
houten schoepen. Ze maken vijf omwentelingen en verplaatsen daarbij 390 m3
per minuut, dus minder dan 10% van het Gemaal Wouda.

In 1961 werd het gemaal vervangen door een modern elektrisch gemaal.
Aan het oude gemaal werd wel nog onderhoud gepleegd en het was geopend
voor publiek. In 1982/'84 werden gebouwen en installatie geheel gerestaureerd,
grotendeels door vrijwilligers. Op 4 oktober 1984 werd het gemaal als museum
in gebruik genomen, ook nu weer zorgen vrijwilligers dat dit prachtige erfstuk in
stand en draaiende wordt gehouden. Nu, 17 jaar later draaide het weer eens
voor de polder. De techniek bij het elektrisch gemaal had het laten afweten en
daarom nam deze eerbiedwaardige oude, grijze installatie de dienst over om de
waterstand in de polder op peil te houden.

16.45 uur begonnen we aan de laatste rit. Nu regelrecht op huis aan.
We reden over de Kamperzeedijk met links van ons de polder die zo lang werd
beveiligd door het pas bezochte gemaal. De vele kolken (of waren het wielen of
misschien waaien) toonden duidelijk waar dijkdoorbraken waren geweest en
daarmee ook het nut van een goed gemaal. Via IJsselmuiden, langs Kampen
en over de grote IJsselbrug naar de A 28 en naar Harderwijk.

De najaarsexcursie Herderewich 2000 werd om 17.45 uur beëindigd.
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Wat al mooi is -versus -het zou beter kunnen. (5)
Een rubriek voor de leden van Herderewlch.

De historische binnenstad van Harderwijk heeft veel mooie gebouwen

en plekjes. Regelmatig zien we dat er gewerkt wordt aan het opknappen

of onderhouden daarvan. Toch zijn er hier en daar situaties die wat meer
aandacht zouden verdienen. Soms valt dat duidelijk op; soms gaat het

om minder opvallende kleinere zaken. In deze rubriek geven we graag

de gelegenheid een korte signalering te plaatsen (liefst met foto) van een
object dat u als historisch geïnteresseerde lezer opvalt en waarvan het
wenselijk zou zijn dat het opgeknapt wordt. Misschien is het de eigenaar
van dat pand of situatie zelf nog niet eens opgevallen.

Een rubriek om door positief bedoelde signalering de eigenaar (ongeacht wie
dat is), attent te maken op de situatie en te stimuleren er aan mee te werken
onze binnenstad fraai te houden of nog mooier te maken. Na verloop van tijd
zullen we nagaan welke signalering het snelst tot resultaat heeft geleid.
Daarvoor beraden we ons nog op een blijk van waardering vanuit Herderewich
Indien U geen foto bij uw signalering kunt toevoegen, dan zal de redactie dat
proberen indien het object daartoe geschikt blijkt en past in deze rubriek.

Graag zien we inzendingen van onze leden voor deze rubriek tegemoet.

Dit pand aan de Vischmarkt staat
nu te koop. Hopelijk wordt het snel
verkocht en zal de nieuwe eigenaar
het uiterlijk aanpassen aan de an-
dere fraaie gevels.

"De Smaeckmaker"
vóór de opknapbeurt.

10



"De Smaeckmaker" aan de Vischmarkt
op de hoek van de Grote Oosterwijk,

vóór de opknapbeurt.

De Vischmarkt is ongetwijfeld een pittoresk plein waaraan vele goed onderhou-
den, verantwoord gerestaureerde en met zorg nieuwgebouwde panden staan.
Er staan zelfs enkele Rijksmonumenten. Naast wat particuleren investeren
wordt er heel wat gemeenschapsgeld gestoken in het "visitekaartje" van Harder-wijk, 

De Vischmarkt.

Het pand waarin "De Smaeckmaker" is gevestigd, verkeerde geruime tijd in
deze staat. Inmiddels is het "aangesmeerd" en van een lichte kleur voorzien

Een hele verbetering! Ga maar zelf eens kijken,
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De Waterplas* en de Waterplassteeg in Tonsel deel 2 T .Goossens

Eigenaren in de periode 1695 -1778.

De beschikbare gegevens over de eigendomshistorie van de herberg "De
Waterplas" verschaffen geen compleet beeld. In 1695 is Henrick Willems voor
1/3 deel eigenaar. Enkele kinderen van Gerrit Reijersen bezaten later ieder 1/7
deel van de helft. De "plaatsvervangende herbergier" Gerrit Jansen heeft waar-
schijnlijk ook een aandeel in de Waterplas gehad. Zijn dochter Engeltje bezat in
1732 in ieder geval wel een deel26. Dirk Engelen blijkt in 1778 voor de helft
eigenaar te zijn. Hij is de in 1711 gedoopte zoon van Gerrit Engelen en Hen-
drikje ten Hove27. Bij deze feiten moeten familiebanden toch wel een rol spelen.

Een sleutelfiguur lijkt de rond 1640 geboren Gerrit Reijersen Engelen 28. Hij is
waarschijnlijk de grootvader van Gerrit Reijersen en Gerrit Engelen.

Gerrit Reijersen Engelen
I I I

Reijer <?erritsen on~ekend

Gerrit ~ngelenGerrit R~ijersen

Dirk EngelenBessel Gerritsen

De vrouw van Henrick Willems is op aanraden van Gerrit Reijersen Engelen
met de herbergier getrouwd. Gerrit Reijersen Engelen treedt ook op als getuige
tijdens de kwestie van de vermoorde vrouw. Eventueel is Gerrit Reijersen
Engelen na de verbanning van Henrick Willems eigenaar geworden van de hele
Waterplas. Vervolgens is het bezit verdeeld onder zijn vermoedelijke nage-
slacht, maar hiermee is de band met Gerrit Jansen nog niet duidelijk. Het zou
goed uitkomen als Gerrit Engelen en Gerrit Jansen dezelfde persoon
is geweest, maar het bewijs hiervoor ontbreekt.

In 1777 dragen Bessel Gerritsen en zijn vrouw Eva 1/7 deel van de halve
Waterplas over aan Johan Bon en zijn vrouw Margareta Johanna Smits. Niet
lang daarvoor is eenzelfde deel overgedragen aan het echtpaar Bon, afkomstig
uit de nalatenschap van Bijtje Gerritsen 18 .In het begin van 1778 bezit

de familie Bon 6/7 deel van de halve Waterplas, en Maria Campert, de vrouw
van de Ermelose predikant Elfrinkhof, 1/7 deel van de helft.
De Harderwijker Dirk Engelen bezit dan al de andere helft. Hij en zijn vrouw
Geertrui Marevelds kopen de missende helft voor ft. 732.= 18 van de andere

eigenaren.

12



EiQenaren in de periode 1778-1831

Na het overlijden van Dirk Engelen en zijn vrouw, wordt de Waterplas geërfd
door hun zonen Pieter en Reijer. Pieter is in gemeenschap van goederen
getrouwd met Eva Catharina Martens. Na haar overlijden bezitten Pieter en zijn
vier kinderen 5/6 deel en Reijer 1/6 deel 29 .

Rond 1807 krijgen alle huizen in Ermelo een nummer, waarschijnlijk in opdracht
van de Franse bezetter 30 .Daarbij is vanuit Ermelo-dorp een begin gemaakt

met de nummering. Vervolgens is er doorgenummerd in de omringende buurt-
schappen. In 1821 hoort nummer 9531 volgens een notariële akte bij de Water-
plas. In een notariële akte van 1823 heeft het huis weer nummer 9532 .
In de vervolg akte wordt het getal 95 nog wel opgeschreven, maar onmiddellijk
weer doorgestreept en verandert in 79 29 .In 1825 draagt het huis nog steeds

nummer 7933.

Gemeentearchief Nunspeet, Notarieelarchief notaris Vitringa

De familie Engelen verkoopt in 1823 hun gezamenlijke bezit aan GerhardusTijhoff, 
sociëteithouder te Harderwijk, voor ft. 3246.= 29 .In 1825 wordt de

Waterplas al weer door hem ter veiling aangeboden, maar de veiling wordt
wegens onvoldoende bod opgehouden 33. In 1831 lukt de veiling wel. De koper
is Andries Zegers, bakker te Harderwijk 34. Hij betaalt voor de waterplas slechts
ft. 2065.=
Rond 1830 worden in deze omgeving de metingen verricht voor de eersteka-
dastrale kaart. Het Ermelose deel van Tonsel valt onder sectie K.
In totaal staan er in die tijd zeven huizen in het Ermelose deel. Het huisperceel
van de Waterplas krijgt nummer K-141 en staat nog op naam van Tijhoff.
De kadastrale nummering van het huis staat helemaal los van de eerderge-
noemde huisnummering.

Bewoners in de periode 1778 -1835

Willem Petersen woont in 1778 nog in de Waterplas. Het is niet bekend wie na
hem de Waterplas heeft bewoond. De onzekerheid over de bewoningshistorie
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duurt tot 1812. De volkstelling van najaar 1795 biedt wel een aanknopingspunt.
In de lijst van gezinshoofden35 wordt Jacob Petersen genoemd.

Jacob Petersen woont naast de

Waterplas (zie volgende
paragraaf), zodat er een kans be-
staat, dat voor óf na hem de bewo-
ner van de Waterplas wordt
genoemd. De weduwe van Jan
Willemsen lijkt de beste keus. Zij
woont inder-daad in Tonsel en
heeft haar man in april 1795 verlo-
ren36.

Rijksarchief Gelderland, BFA; nr. 25

Berend Martensen (Hutten) wordt in 1767 in Hierden geboren37. Hij trouwt op
24 juli 1791 in Ermelo met Theunisje Abrams 38. In december 1791 wordt er een
kind van het jonge echtpaar gedoopt39. De moeder overlijdt in dezelfde maand.
Volgens een aantekening in het begraafboek wonen ze dan op Lozenoord36.
Berend hertrouwt op 26 april 1795 met de weduwe Harmtje Hendriks Schuur 38.
In december 1795 wordt het eerste kind van het echtpaar gedoopt. Hierbij
wordt aangetekend dat ze in Veldwijk wonen 39.

In de jaren 1797, 1799, 1800, 1802, 1806 en 1811 worden ze aangeduid als
inwoners van Tonsel36, 39. Eventueel wonen ze dan al in de Waterplas.
Berend woont in 1812 in huis no 79.
Zijn beroep is dan "Cabaretier et Carioleur" 4°. Dat betekent dat hij ten eerste
herbergier is en ten tweede begeleider van (boeren)karren.

Oud Archief Gemeente Nunspeet, inventaris 1056

In 1825 en 1826 woont hij ook op nummer 79 41.42. Bovendien is hij in1818 en
1819 bekend als boer op de Waterplas 43.44. Het is hierdoor aannemelijk dat hij
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sinds 1812 onafgebroken op de Waterplas heeft gewoond. Voor de pacht
betaalt hij eigenaar Tijhoff in b.v. 1825 ft. 150.= per jaar3. Berend overlijdt in
1835 in Tonsel op het adres B5. Zijn vrouw is op hetzelfde adres al in 1832
overleden. Uit latere gegevens blijkt dat dit adres bij de Waterplas hoort.
De doorlopende nummering is dus tussen 1826 en 1832 veranderd in een
nummering binnen een wijk of buurtschap.

Herbera de Meeboer

In 1812 en 1813 is Jacob Petersen (Meeboer) van huis nr. 80 ook "Cabaretier"
Zijn huis staat op de zuidelijke hoek van de huidige Fokko Kortlanglaan 40.45.
Waarschijnlijk is dit ook het ouderlijke huis van Jacob. Bij de telling van 1749
wordt namelijk eerst Bessel Gerritsen van de Waterplas genoemd en daarna
Peter Hendriksen17. De laatste is de vader van de in 1754 gedoopte Jacob22.
In 1754 wordt ook een kind gedoopt van Hendrik Lambertsen, waard in Tonsel
Het is opvallend dat Peter Hendriksen niet als waard wordt aangeduid. Dit
versterkt het vermoeden dat Hendrik Lambertsen waard is geweest in de Wa-

terplas.
Men kan zich afvragen of Jacob een jongere broer is geweest van de waard
Willem Petersen, maar ook dan leidt het spoor weer naar de Waterplas.
Als Jacob niet is opgegroeid in een herberg, dan is hij wel opgegroeid naast
een herberg. De geruchten over de vechtpartijen in de Waterplas zijn hem als
kind vast niet ontgaan.

Eiaenaren in de Deriode 1831 -1877.

De Waterplas wordt na het
overlijden van Andries legers
geërfd door zijn dochter Wille-
mina. In 1868 laat zij de Water-
plas veilen46 waarbij zij wordt
geassisteerd door haar man
Lammert Gijsbartus Bronsveld.

De nieuwe eigenaar wordt Hen-
drik Albertus Kuijlman, koop-
man te Harderwijk, voor
ft. 3500.=47.

Overveluwsch Weekblad 11 januari 1868

De heer Kuijlman is getrouwd
met Wilhelmina Everdina Kok zonder huwelijkse voorwaarden. Zij overlijdt op 8
juni 1876 zonder een wilsbeschikking na te laten. Voor de weduwnaar en zijn
zes minderjarige kinderen wordt op 9 februari 1877 een boedelscheiding ge-
houden48. De Waterplas wordt daarbij aangeduid



als "een bouwerfje", Het huisperceel heeft dan nog steeds het oorspronkelijke
kadastrale nummer (K-141). Huis en grond worden samen gewaardeerd op
fl.3600.= en vallen toe aan de heer Kuijlman.

Bewoners in de periode 1835 -1877.

Na het overlijden van Berend Martensen Hutten is de bewoningsgeschiedenis
niet helemaal duidelijk. Het bevolkingsregister geeft vanaf ca. 1850 informatie
over de bewoners van B5a en B5b. Het tweede adres moet waarschijnlijk
gezien worden als een schuur voor een boerenknecht en zijn gezin.
In het vervolg wordt alleen aandacht geschonken aan het hoofdadres.

Op B5a woont vóór 1850 al het gezin van Gerrit Gijsbertsen van den Brink en
Jannetje Oriessen van de Kolk. Gerrit is in 1788 in Ermelo geboren en is land-
bouwer van beroep. Zijn inwonende dochter Woutertje krijgt in 1842 een on-
wettig kind. Uit de geboorteakte blijkt dat zij een dag huurster is, woonachtig inTonsel. 

Waarschijnlijk woont de familie Van den Brink dan al in de Waterplas.
Op 22 mei 1852 gaat de kastelein Lammert van Hussel er wonen. Hij is in 1790
in Ermelo geboren en altijd vrijgezel gebleven.

Waarschijnlijk woont de familie Van den
Brink er dan ook nog. Vanaf 23 februari
1855 woont het gezin van Wouter Hij-
messen en Willempje Kok op B5a. Hun
registratie in het bevolkingsregister gaat
gepaard met de doorhaling van de eer-
dergenoemde namen.

Wouter is in 1828 in Putten geboren en
als zijn beroep is herbergier vermeld.
Op een vervolgblad wordt echter aange-
tekend dat zijn beroep landbouwer is.
Het huisnummer, eerst nog 5a, wordt
later doorgehaald en veranderd in 4a.

Dat zijn hoofdberoep landbouwer is blijkt
ook uit deze advertentie49.

Wouter verlaat de Waterplas met zijn
gezin in februari 1877 en vertrekt naar
Harderwijk. In 1883 vestigt hij zich in
T elgt, waar hij in 1893 overlijdt.
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De periode 1877 -1936.

Op 13 maart 1877 gaat de familie Uit de Bosch op het adres B4a wonen. Ze
zijn afkomstig van het naburige adres B5a. Het gezinshoofd is de weduwnaar
Steven uit de Bosch. Hij is in 14 januari 1826 in Ermelo geboren en heeft als
beroep dagloner. Het is niet bekend of hij ook nog het beroep van herbergier
heeft uitgeoefend. Zo ja, dan is hij de laatste herbergier van de Waterplas

geweest.

In 1885 besluit de gemeenteraad van Ermelo namelijk dat er nooit meer een
tapperij in Tonsel zal mogen zijn5O. Daarbij kan men een andere tapperij op het
oog gehad hebben, maar het is wel duidelijk dat er na 1885 geen enkele tappe-
rij meer bestaat in Tonsel.

In 1902 verkoopt Hendrik Albertus Kuijlman de Waterplas aan Gerrit van Loo,
landbouwer te Ermelo, voor ft.3750.=. Bij die gelegenheid luidt de beschrijving:
"een huis en erf met tuin, bouw -en weiland en houtgewassen "de Waterplas"
genaamd". Het huisperceel heeft dan niet meer het oorspronkelijke kadastrale
nummer. Blijkbaar is er sinds 1877 het één en ander gewijzigd aan het huis.
De huurder is op dat moment Klaas uit de Bosch voor ft. 190.= per jaar 51.
Het gaat hier om de landbouwer Klaas uit de Bosch. Hij is in 1857 in Harderwijk
geboren, als zoon van de eerder genoemde Steven. Op dit adres wordt nog de
geboorte ingeschreven van zoon Gerrit uit de Bosch.

Uit het bevolkingsregister blijkt dat het adres van de Waterplas, 82 is gewor-
den.
Gerrit van Loo is de eerste eigenaar, sinds lange tijd, die zelf in De Waterplas
gaat wonen. Hij is getrouwd met Hendrikje van Loo. Zijn ouders zijn Aalt van
Loo en Wilhelmina van Loo. Zowel zijn vrouw, als zijn moeder hebben dus als
meisjesnaam Van Loo. Gerrit en zijn vrouw hebben een dochter Wilhelmina.
De ouders van Gerrit gaan ook in de Waterplas wonen, zodat daar aanvankelijk
drie generaties Van Loo wonen.
In het bevolkingsregister van na 1920 is het huisnummer eerst nog 2. Later
wordt het doorgehaald en verandert in 5. Dit laatste nummer is al eens eerder
toegekend aan de Waterplas.

De derde Waterplas?

De Waterplas krijgt in of na 1936 een opvolger die wat verder van de weg
afstaat 52. De Oude Waterplas moet afgebroken worden i.v.m. de aanleg van
een fietspad. In die tijd moeten verscheidene huizen worden afgebroken, omdat
ze allemaal te dicht bij de weg staan 3. De Oude Waterplas heeft de deel aan
de zuidkant gehad, zodat de voorkant naar Harderwijk was gericht. Langs de
weg had het huis een behoorlijk lange zijmuur 3.53.
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Eventueel is dit, in oorspronkelijke vorm, het huis geweest dat in 1695 zelf
bekend was als "De Nieuwe Waterplas". Dit huis heeft dan ongeveer 250 jaar
bestaan. De muurresten van het oude huis zijn nog jarenlang in de voortuin van
het nieuwe huis te zien geweest.

In 1938 wordt de straatsgewijze huisnummering ingevoerd. Het adres 85 wordt
veranderd in Harderwijkerweg 23154.

De vrouw van Gerrit van Loo overlijdt op 26 september 1946. Gerrit overlijdt op
29 juni 1948. De inwonende dochter Wilhelmina blijft alleen achter. De vrijgezel
Jan Goossens (een broer van mijn grootvader) vraagt haar ten huwelijk en
wordt geaccepteerd. Hij gaat bij haar in de Waterplas wonen. Hij is dan bijna 42
jaar oud. Zij is ongeveer 4 jaar ouder. Na het overlijden van Wilhelmina in 1963
hertrouwt hij met Gerritje Kamphorst. Hij is op de Waterplas nog actief als boer.
Als heel klein kind ben ik daar wel eens op familiebezoek geweest, maar ik kan
me er niets meer van herinneren.
Jan is later bij mij bekend geworden als "ome Jan van de Waterplas", woon-
achtig op de hoek van de Fokko Kortlanglaan. Ik heb vervolgens jarenlang
gedacht dat de Waterplas het huis was op de zuidelijke hoek van de Fokko
Kortlanglaan. De afstand van de Waterplas tot de noordelijke hoek heeft daarbij
ook een rol gespeeld.
De laatste jaren van zijn leven brengt Jan in een bejaardentehuis door. De
Waterplas is dan al verkocht en hij overlijdt in 1994, ongeveer 86 jaar oud.

De toekomst -afbraak!

In 2001 wordt begonnen met de aanleg van een weg die de wijk Drielanden
verder moet ontsluiten. Deze Groene Zoomweg begint ten noorden van de

Waterplas.
De Ceintuurbaan zal verlegd worden zodat er een doorgaande route Ceintuur-
baan -Groene Zoomweg komt.
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De kruising met de Harderwijkerweg zal de vorm van een rotonde krijgen.
Hierbij is het noodzakelijk om de Waterplas af te breken. De directe omgeving
van de Waterplas is uitvergroot om de ligging van de eerste -, tweede -en
derde Waterplas bij benadering te kunnen weergeven.

a) begin zestiende eeuw?
Urn begin achttiende eeuw

b) eind zeventiende eeuw?
Urn ca. 1936

c) ca. 1936t/m2001

De Waterplassteeg zal eerst
worden gesneden door de tun-
nel van de Groene Zoomweg
onder de spoorlijn. Verderop
zal de Waterplas-steeg wor-
den gekruist met de verlengde
Oude Nijkerkerweg. Een res-

tant aan de westkant van de spoorlijn wordt voor fietsers gehandhaafd als

Waterplaspad55.

* De Waterplas en de Waterplassteeg ontlenen hun naam waarschijnlijk niet

aan dezelfde waterplas. Men kan zich zelfs afvragen of de naam "Water-
plas" niet een verbastering is van "waterplaats" (drenkplaats voor paar-
den). De Waterplas en de Waterplassteeg zullen verdwijnen door een gemeen-
schappelijke oorzaak. De geschiedenis van de "Waterplas" zal gelukkig nog
wel in herinnering blijven door naamgeving aan het nieuwe fietspad: het Water-
plaspad .

WaterpJassteeg,
juni 1997

foto: T. Gaassens



Bronnen

afkortingen voor archiefstukken:

GaH Gemeentearchief Harderwijk
OA Oud Archief, nummering volgens inventaris Berends (1935)
ORA Oud Rechterlijk Archief, volgens voorlopige nummering
ORA (De Koning) Oud Rechterlijk Archief, volgens voorlopige nummering, tekstweerga-

ve aan de hand van de extracten van De Koning
NotA Notarieel Archief, met notaris, jaargang en aktenummer(s)
GaNu Gemeentearchief Nunspeet
OA Oud Archief gemeente Ermelo Um 1912, nummering volgens inventaris Tabak en

Van Beek (1996).
NotA Notarieel Archief, met notaris, jaargang en aktenummer(s)
RaG Rijksarchief Gelderland
Hof Archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543 -1795), enzovoort
ORAVel Oud Rechterlijk Archief van het kwartier van Veluwe (platteland), enzovoort
StatVei Archief van de Staten van het kwartier van Veluwe en hun Gedeputeerden
BFA Archieven van de gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd in Gelderland

Vervolg bronnen
26. RaG Stat Vel; no 157; f 3v (Tonsel)
27. RaG Doopboek Harde/Wijk, 1698 -1724 (fotokopie)
28. GaH ORA no 8 (dossiers van 1704)
29. GaNu NotA Vitringa, minuten 1823; no 213
30. RaG ORA Vel; no 869
31. GaH NotA; Van Meurs, minuten 1821; no 88
32. GaNu NotA; Vitringa, minuten 1823; no 197
33. GaNu NotA; Vitringa, minuten 1825; no 61 en 67
34. GaH NotA; Van Meurs, minuten 1831; no 11 en 17
35. RaG BFA; no 235
36. RaG Begraafboek Ennelo, 1761 -1811 (fotokopie)
37. RaG Doopboek Hierden, 1741 -1811 (fotokopie)
38. RaG Trouwboek Ermelo, 1772 -1807 (fotokopie)
39. RaG Doopboek Ennelo, 1772 -1811 (fotokopie)
40. GaNu GA; no 1056
41. GaNu GA; no 1057
42. GaNu GA; no 1058
43. GaH NotA Van Meurs, minuten 1818; no 918
44. GaH NotA; Van Meurs, minuten 1819; no 28
45. GaH NotA; De Mol, minuten 1839; no 52
46. Overveluwsch Weekblad; 11 januari 1868
47. GaNu NotA; Vitringa, minuten 1868; no 3719 en 3728
48. GaH NotA; Termaat, minuten 1877; no 2623
49. Overveluwsch Weekblad; 20 december 1873
50. GaNu GA; no 12 (vergadering 5 mei 1885)
51. GaNu NotA; Hoffmann, minuten 1902; no 925
52. Kroniek van Harde/Wijk, deel 2 (1931 -1981); 1981; P 32 en 33
53. mededeling van dhr A. Jansen te Ennelo
54. Invoering wegsgewijze huisnummering in de gemeente Ennelo, 1938
55. informatie van gemeente Harde/Wijk

Over de Waterplas is eerder gepubliceerd in het oudheidkundige blad van Ermelo.
Zie aflevering 11, 12 en 23.
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Munten in archieven: geld en koopkracht van 1500 tot 1900
Samenvatting lezing door drs. H.W. Jacobi, conservator bij Rijksmuseum Het Koninklijk
Penningkabinet te Leiden

Onze kennis omtrent het geld uit het verleden is in de eerste plaats gebaseerd
op het geld zelf: de munten zoals wij die kennen uit schatvondsten en losse
bodemvondsten.
Daarnaast spelen de schriftelijke vermeldingen een belangrijke rol: archivalia,
muntordonnanties, rekeningen en vanaf ca. 1500 ook in drukwerk.
De meeste muntnamen die in archivalia worden aangetroffen zijn zonder veel
problemen te verbinden met bekende geldstukken. Er is echter een aantal
vooral niet officiële muntnamen, waarvan wij niet weten welke geldstukken
ermee worden bedoeld.

Gulden, geslagen in 1786 in HardeIWijk. Muntrneesterte-
ken: een eenhoorn van Johan van BrienenGulden, geslagen in

Zuid- Holland 1797

Moeilijker wordt het wanneer in de archivalia wordt gesproken van ponden,
schellingen en penningen. Een pond betekent 240 stuks, een schelling 12 stuks
en een penning 1 stuk. Deze rekenmunten kunnen op verschillende plaatsen
en in verschillende tijden zeer verschillende geldbedragen betekend hebben.
We kennen in de 15e eeuw bijvoorbeeld Hollandse ponden van 240
penningen, dat is een pond van 30 groten (een groot = een halve stuiver). In

Zeeland wordt dan gerekend met ponden van 240 groten. Deze ponden werden
gebruikt in de boekhouding maar er bestond geen munt met de waarde van
een pond.

Diverse in Gelderland geslagen munten uit de 17e en 18e eeuw
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Karolusgulden van Karel V (1506-1555), geslagen te Gelderland tussen 1546 en 1552

vergrote weergave (werkelijke diameter 3.6cm)

In 1521 voert Karel Veen nieuwe zilveren gulden in, de zogenaamde Carolus-
gulden ter waarde van 20 zilveren stuivers. Enkele jaren later, in 1526 wordt
bepaald dat er voortaan ook gerekend moet worden in Carolusguldens van 20
stuivers oftewel 40 groten. Deze gulden van 20 stuivers is tot op de dag van
vandaag de basis van het Nederlandse geldstelsel.
Tot het einde van de Republiek wordt in de Nederlanden gerekend met gul-
dens van 20 stuivers, waarbij de stuiver wordt onderverdeeld in 16 penningen.
Alleen in Zeeland blijft men vasthouden aan de traditionele boekhouding in
ponden Vlaams. Hoewel men in Zeeland ook normaal betaalt en rekent in
guldens wordt de boekhouding gevoerd in ponden van 240 groten of 120 stui-
vers, dus ponden van 6 guldens.
Het arbeidsloon ondergaat door een voortdurende inflatie vanaf het midden van
de 16e eeuw tot ca. 1630 een aanzienlijke stijging. Daarna vangt een lange
periode van stabiele Ionen aan. Het arbeidsloon van een geschoolde arbeider
blijft vanaf deze tijd tot laat in de 1ge eeuw vrijwel gelijk.
Een Alkmaarse meester-timmerman verdiende in de periode ca. 1630-1770
ongeveer 24 à 26 stuivers per lange werkdag. In de periode 1770-1860 wordt
dat nog niet meer dan 28 stuivers per dag. In Holland lagen de Ionen duidelijk
hoger dan in andere delen van Nederland.
In een publieke klacht uit het midden van de 17e eeuw toont een Delftse domi-
nee aan dat hij samen met zijn huisvrouw niet kan leven van een jaar-inkomen
van 500 gulden. Aan de hand van een gedetailleerd overzicht laat hij zien dat
hij eigenlijk zo'n 550 gulden per jaar nodig heeft.
Deze gedrukte" NIBUD-berekening" van de kosten van het levensonderhoud
was indertijd zo populair dat hij in verschillende drukken is uitgegeven en biedt
ons nu een helder inzicht in de zaken waaraan een echtpaar in 1650 haar geld

uitgaf.
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Winteraardigheden en winternarigheden verslag lezing van dhr.A.C.Broere

Woensdag 8 november waren slechts 16 mensen afgekomen op de aankon-
diging van een historische reis door schaatsland aan de hand van verhalen,
dia's en een groot aantal antieke schaatsen. Maar het selecte gezelschap
kreeg wel "waar voor hun geld"

Bij binnenkomst van de zaal in de Plantage-
kerk werd je oog direct al getroffen door
een fraaie collectie schaatsen van aller-
hande snit en materiaal vervaardigd, die de
heer Broere op voorhand had uitgestald en
waarover hij met veel verve wist te vertel-
len.
"Nooit-gedagt" dat er zoveel soorten mer-
ken en maten bestonden: doorlopers, rond-
rijers, van eigen bodem, speciaal Friese
maar ook Duitse- tot zelfs van Amerikaanse

makelij.
Het bleek alras dat we van doen hadden
met een liefhebber en beoefenaar van deze
schaatssport, die met vaart en verve wist te

verhalen over zijn hobby en hoe hij zelf aan tal van tochten, waaronder de
Elfstedentocht, had deelgenomen.

En wat een folklore rondom het ijsvermaak. Arrensleeën en priksleeën, de één
liet zich duwen, de ander trok baantjes of draaide de rondjes louter voor plezier
Het was niet alleen vermaak voor jong en oud, rijk en arm, maar ook bittere
noodzaak. De inspanningen betekenden niet enkel ontspanning: op de korte of
langere baanwedstrijden kon het er bijvoorbeeld fel aan toe gaan. Niet voor
niets werden de winnaars destijds in natura beloond, zoals met spek en bonen,
rijst, cokes of kleding. Zo kregen arme drommels een kans om iets bij elkaar te
rijden om vrouwen kroost te voeden of warm te houden. Ook deed men aanschoonrijden, 

voor turven, dat was me een kostelijk gezicht.

Zo illustreerde de heer Broere zijn betoog met een keur van dia's van oude
prenten, teksten en schilderijen en van zijn tochten over het IJsselmeer, de
Elfstedentocht en in Zweden. Verder vergastte hij de belangstellenden op
bijzonder aardige stukjes proza en poëzie uit de vaderlandse literatuur, vooral
uit die voor de kinderen.

Een kritische noot: de dia's hadden beter gekund terwijl ook de titel van de
lezing niet helemaal de lading dekte. Er waren mensen die niet verder dan die
titel hadden gelezen. Zij verwachtten meer over winterse volkscultuur dan
alleen over schaatsen. Niettemin ging men om 22.15 uur tevreden naar huis.
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Van alles wat ver-EEUW-igd. (7) G. Verwijs-ten Hove
Wat Harderwijkse kranten precies 100 jaar geleden publiceerden.

Perikelen in de Gemeenteraad.
De veranderingen in de financiële en personele sfeer als gevolg van de ont-
ploffing in juli 1900 in de gasfabriek, blijven de gemoederen bezig houden en
zijn ook in de gemeenteraad nog onderwerp van gesprek.
Wat zijn de bevoegdheden van de nieuwe directeur en van de commissie, die
namens de gemeente toezicht houdt? Wie betaalt de Ionen uit? Mag de direc-
teur ook personeel ontslaan of is dit de taak van de gemeente?
Er wordt opgemerkt dat het voor de directeur "een oneer is als hij als chef geen
personeel mag ontslaan." De burgemeester vindt echter dat het personeel niet
aan de willekeur van één persoon onderworpen mag zijn.

Het hemd is nader dan de rok.
De schilderijen, die destijds aan de vertrekkende leden van de gascommissie
zijn aangeboden, zijn elders gekocht. Waarom niet hier, zo wordt gevraagd.
"Het is niet de eerste keer dat men zich tot vreemde leveranciers wendt. Men
moest de belasting betalende neringdoenden niet voorbijgaan en er zelfs niet
aan denken vreemden te laten voorgaan," Het geld kan beter in de stad blijven,
zo is de mening van meerdere raadsleden.

Fraaiïgheden.
In andere plaatsen staan wel eens draaimolens. B. en W. weren al deze dingen
tegenwoordig meer dan vroeger, waarvoor wij "dat regeringslichaam" dankbaarzijn, 

zo is te lezen. Het is te hopen dat aan de veemarkt op 31 oktober "geen
draaimolens verbonden worden. Al die fraaiigheden oefenen op kinderen en
dienstbaren voornamelijk een nadeeligen invloed uit en brengen veel geld de
stad uit."

"De Larense
Kermis"
schilderij door
C.Vredenburgh



Ondeugdelijke waterleiding.
Is er andere jaren ook wel commentaar geleverd op de begroting, nu schijnt er
(i.v.m. de geleden schade?) wel erg bezuinigd te moeten worden. Er wordt
beweerd dat het buizennet van de waterleiding, dat nog maar enkele jaren
gebruikt wordt, niet deugt. Het zou noodzakelijk zijn de aanwezige pijpen te
vervangen door gegalvaniseerde. Dat zal ft. 10.000.- gaan kosten en betekent
een niet onbelangrijke schadepost.

Zuurvrouwtjes, bordelen, jenever -wel of niet een politiecommissaris?
Het raadslid Van Uchelen ziet de begroting met zorg tegemoet. In de rondvraag
van de vergadering van oktober zegt hij het als volgt: "De tijd nadert dat de
begrooting met groote vette getallen de Raad zal bereiken, met posten die de
draagkracht van de gemeente te boven gaan, o.a. voor een politiecommissaris.
Waar nu de heer Burgemeester hier als eminent hoofd van de politie optreedt
(na het vertrek van commissaris Boomber-
gen) en alles door zijn vingers laat gaan, is
een commissaris overbodig."
Hij schetst dan een beeld van de toestand
van zo'n 45 jaar geleden, toen hij een straat-
jongen was, d.w.z. een jongen aan wie niets
ontging van wat er gebeurde. "Toen was het
werfdepot voorzien van mannen uit alle nati-
en, die dag aan dag met volle buidels de ka-
zerne uitgingen. Toen verkochten zelfs de
barbiers en zuurvrouwtjes jenever en waren
er 3 bordeelen met 36 dames. Toen was Bur-
gemeester de Meester belast met het politie-
toezicht en daar was géén politiecommissa-
ris. Zo was het toen en nu is het omgekeerd,
niet alle natiën, geen volle buidels, geen bor-
deelen, geen jenever of althans beperkt en
wél een politiecommissaris.

Bespottelijk.
Apeldoorn, Assen en Nijkerk hebben geen commissaris, wij kunnen ook zonder
en het ligt op de weg der Raad dat zo'n "luxe artikel" wordt afgeschaft. Als over
enige tijd hier de huizen bij 10-tallen leeg staan, wat moeten we dan nog met
zo'n commissaris? Onze gemeente maakt met zo'n man een bespottelijk fi-
guur." De voorzitter verklaart dat deze betrekking in andere plaatsen wordt
bekleed door personen zonder titel, maar met een even groot salaris.
De heer Berends zou een hoofdagent willen aanstellen, maar volgens de heer
Gangel is het voordeliger een inspecteur te hebben. De burgemeester voelt
niets voor afschaffing, maar als de Raad er voor is, zal hij een adres opstellen.
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Aan de koningin.
Dit brengt iemand tot de opmerking dat er van een dergelijk adres niet veel te
verwachten zal zijn. Van Uchelen zegt te geloven dat de Burgemeester zich in
deze zaak juist neutraal zal houden. Van Daalen, Grevers, Kok, Neeb en Stute
zijn er ook tegen, maar met 8 stemmen vóór wordt besloten dat het adres voor
afschaffing aan H.M. de Koningin verzonden moet worden. In een volgende
krant krijgt Van Uchelen een pluimpje, omdat hij deze zaak aanhangig heeft
gemaakt. "Hij spreekt de mening uit van een groot deel der burgerij."
Alle discussie heeft niets opgeleverd, want in december komt er bericht dat er
geen termen aanwezig zijn om de post van commissaris af te schaffen. De
Raad wijst ook een verzoek van de agenten af om verhoging van hun tracte-
ment.
De gemeentearchitect, die voor Harderwijk ook overbodig zou zijn, mag nog

blijven, want het zou onbillijk zijn deze ambtenaar, die al 30 jaar in gemeente-
dienst is, te ontslaan. Maar t.z.t. zal deze zaak opnieuw aandacht krijgen. De
"Harmonie" krijgt in 1901 ft. 100.- subsidie, maar dit bedrag vinden sommige
raadsleden weer aan de lage kant, ook gezien het 25-jarig jubileum.

Trekhond en de kleine man.
Er is een voorstel ingediend om de belasting voor honden te brengen op ft. 4.=
voor een plezierhond, ft. 3.= voor een trekhond en ft. 2.= voor een waakhond.
Er wordt opgemerkt dat een waakhond eigenlijk gratis zou moeten zijn en dat
bij een hoge aanslag velen de honden weg zullen doen, wat ook nadeel voor de

gemeente oplevert.
Nog een mogelijk gevolg is dat het werk van 3 trekhonden voortaan door 2
honden gedaan zal worden en dat is schadelijk voor de honden.

De heer Van Uchelen zegt dat
de kleine man echt geen ft. 4.=
kan betalen voor zijn hondje en
hij stelt daarom voor een belas-
ting naar draagkracht te heffen,
variërend van ft. 0.50 tot ft. 10.=
Een bedrag van ft. 200.= dat in
Amsterdam is uitgeloofd voor
het terugbrengen van een ver-
mist hondje, steekt hier wel erg
bij af, maar het zal daar ook wel
niet "de kleine man" betreffen.

Het Kantongerecht, tot nu toe gevestigd in een lokaal van het stadhuis, zal naar
de Vijhestaat verhuizen; de gemeente derft daardoor ft. 200.= huur, ook weer
een schadepost.
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Geleverde diensten?
Voor de heer Neeb staat ti. 312.50 op de begroting. Er is geen exacte omschrij-
ving te vinden, maar waarschijnlijk is het voor geleverde diensten.
Het is -al weer -de heer Van Uchelen die dit maar niets vindt. Neeb is lid
van de Raad en volgens de gemeentewet mag hij dus geen arbeid voor de ge-
meente verrichten. Volgens de voorzitter is daar echter geen bezwaar tegen;
de heer Neeb zal het genoemde bedrag uitbetaald krijgen.

Mutaties.
De heer Neeb staat ook op een voordracht van twee personen voor verkiezing
in de Provo Staten m.b.t. de vacature die ontstaan is door het plotseling overlij-
den van Jhr. Van Haersma de With. De andere kandidaat is Mr. J.P.A. Graaf
van Limburg Stirum. Als deze gekozen wordt blijft de A.R.-meerderheid in de
Staten gehandhaafd. En dat lukt, want ondanks een ruime meerderheid in
Harderwijk voor de liberale stadgenoot krijgt Neeb in alle omliggende plaatsen
veel minder stemmen dan de A.R.-kandidaat. Deze wordt dan ook gekozen met
1311 tegen 915 stemmen.
In het bestuur van de A.R.-kiesvereniging worden gekozen de heren H. Arend-
sen Azn en J. Nijhout als opvolgers van de heren Ferwerda en De Vroom.
De heer K. Holsteijn, commandant van de Vrijwillige Brandweer, gaat de ge-
meente verlaten.
Mej. De Beijl-Jongtien krijgt eervol ontslag als onderwijze-res in handwerken
met een pensioen van ft. 75.= per jaar ten laste van de gemeentekas, met een
tegenstem van de raadsleden Van Daalen, Gangel en Kok.

Progressief Harderwijk?
Er is een aanvraag ingekomen voor de aanleg van een telefoonnet en B&W
stellen voor goedkeuring te verlenen. Maar volgens de heer Kok moet een
telefonische verbinding van Harderwijk met andere plaatsen beslist worden
ontraden. Acht leden zijn het met hem eens. De heren Grevers, Stute en Tim-
mer zijn iets vooruitstrevender, maar het voorstel van B&W wordt -voorlopig -verworpen.

Verloving Wilhelmina.
De oud-burgemeester Mr. D. van Meurs
neemt voor Harderwijk zitting in een regionaal
comité voor een "nationaal huldeblijk" aan
Koningin Wilhelmina i.v.m. haar verloving. Er
is ook een plaatselijk comité, waarin diverse
personen met klinkende namen zitting heb-
ben. Een voor dit doel gehouden schaal-col-
lecte brengt ft. 122.30 op.
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Bedeling van de armen.
De leden van de verenigingen "Persis" en "Tabitha" hebben de nodige kleding-
stukken gemaakt om uit te delen aan de armen van resp. de Ned. Herv. en
Geref. gemeente; zij zijn "aldus een steun voor de diaconieën." In de laatst-
genoemde gemeente zamelen de diakenen nog ft. 88.= in voor een extra bede-
ling van de armen.

En nog meer benoemingen.
In de Ned. Herv. Kerk worden R.P. ten Broek en Joh. Hieter Jr. resp. tot ouder-
ling en diaken en A.J.H. Stute, B.G. van Daalen (beiden bekend van de ge-
meenteraad) en W. van Raaiten tot notabel gekozen.
De Geref. Kerk krijgt als nieuwe ouderlingen J. Foppen en H. Nieboer en als
nieuwe diakenen P. Arendsen en R. de Nooij.
Ds. J.P. Hattink, die vanaf 1876 de Ned. Herv. Gemeente dient, is op 17 no-
vember 50 jaar predikant. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van

Oranje-Nassau.
De commandant van het Kol. Werfdepot, It.-kol. T.A.J. Roersch is bevorderd tot
kolonel. Zijn muzikanten hebben bij de beËdiging van 22 nieuwe officieren "de
plechtigheid weer eenigen luister bijgezet."

Ruzie in de "Bacchustempel".
Harderwijk moet 14 manschappen
leveren voor de Nationale Militie lich-
ting van 1901. Weer wordt er ge-
vraagd om bij de loting op 26 okober
brood en koffie gratis of tegen een
lage prijs te verstrekken, om de
jongelui uit de kroegen te houden.
De herbergiers doen op zulke dagen
goede zaken, met als resultaat
steeds weer dronkenschap, enz.

Wolleweverstr. 1904 (rechts café Roozenbroek) De z.g. "kijkavond" op 5 december

heeft de stad niet alleen veel drukte, maar ook overlast opgeleverd, vooral in
een kroeg in de Wolleweverstraat, waarbij de ruzie en herrie is doorgedrongen
tot in de huizen van de omwonenden. Deze zaak doet het aanzien van de
straat geen goed, want het is "niet de eerste keer dat in deze Bacchustempel
de hulp van de politie moet worden ingeroepen."

Goed nieuws.

Gelukkig zijn er ook nog andere berichten te lezen, zoals over de "Oranjeclub".
Het gaat om "jongelieden uit de landbouwende stand"; het doel is "weduwen die
van een broodwinner verstoken zijn, te helpen in het gereedmaken van den
akker."
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"K "k ""I I .

Op de hoek Smeepoort/Donkerstraat is andere bedrijvigheid te vinden. Hier is
de boek-, papier- en kunsthandel van A.J. Wuestman gevestigd.

Uit: HardeIWijk in oude prenten

Er zijn o.a. vraag-, kleur- en prentenboeken, psalmboekjes en kerkboeken te
koop èn stadsgezichten, die "Photographieën" genoemd worden.
Wie zelf wil fotograferen kan er ook terecht. Het allergoedkoopste fototoestel is
de "photo-quint", die ook "kiki" genoemd wordt. Het toestel, dat voor ft. 4.90
aangeboden wordt, geeft zeer goede resultaten. Ter vergelijking: een huis is al
te huur voor ft. 1.= tot ft. 3.= per week.

Billijke loonsverhoging.
De timmerlieden krijgen er m.i. v. 2 januari 1901 een bedrag van 2 cent per uur
bij. De bazen hebben "de billijkheid van dit gezamenlijk verzoek ingezien."

Leerplicht.
Het kost de gemeente ti. 3.= per 100 exemplaren om een brochure aan te
schaffen voor de ouders van alle schoolgaande kinderen: "Wat moeten de
ouders van de Leerplichtwet weten?" Op 1 januari 1901 -de eerste dag van de
nieuwe eeuw(??), jawel -zal deze nieuwe wet ingaan.
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Harderwiekers en/of Hierders. (8) R.Uittien-Jacobs, werkgroep genealogie

Deze keer de Hierder familie PROPHITlUS

De familie Prophitius woont waarschijnlijk al sinds 1809 in Hierden. Daarvoor
leidden ze een zwervend bestaan. Kinderen werden gedoopt in Renswoude,
Garderen, Nunspeet en Ermelo.
De doop van Peter Pruijsine of Prophitius (generatie 11) is nog niet gevonden.
Volgens verschillende doopboeken, bij de doop van zijn kinderen, was hij
Rooms Katholiek. Laurentius (lila) werd in Renswoude Rooms-Katholiek ge-
doopt. Bij zijn huwelijk heette hij nog Pruisine, zoals in het doopboek opge-
schreven was, later dus Prophitius.
Zijn broer Jacob (1IIb), die in Ermelo Ned.Hervormd gedoopt werd, huwde als
Jacob Peters in Hierden, maar heette later toch ook Prophitius. Door een foutje
in de Burgerlijke Stand bij de aangifte van zoon Peter, ging deze later door het
leven als Propitius zonder de "h". Nog steeds wonen nakomelingen van Peter
zowel in Putten als in Ermelo.
Waarom "Prophitius"? 't Is gokken om te veronderstellen dat het misschien
een rondreizende prediker geweest is. Die waren er vroeger wel, maar werden
geregeld op de vingers getikt door de kerkelijke overheid. De naam zou ook
van profiteur afgeleid zijn, maar dat woord bestond in die tijd nog niet, geloof ik.
Toen de moeder overleed in 1809 was het jongste kind 12 jaar, dus nog min-
derjarig. Normaliter zou een voogd benoemd worden, maar dat is niet gebeurd.
Is Maria door haar oudere broers groot gebracht? Was dat in Hierden? In het
Register Civique van 1811 komen de jongens niet voor, ze waren dus niet

stemgerechtigd.
Volgens de huwelijksactes van de kinderen, wordt hun vader, Peter Pruisine,
de ene keer arbeider genoemd en de andere keer als koopman vermeld. Hij
zou in 1802 in Oldebroek overleden zijn, (volgens getuigenverklaring) maar
komt daar niet in het begraafboek voor.
Mogelijk is ook nog dat het woonwagenbewoners waren. Alles bij elkaar een
raadselachtige familie. Misschien dat er nog eens meer duidelijkheid komt. In
elk geval heeft de familie zijn plaatsje in de Hierder gemeenschap veroverd.
Heel veel mensen in Hierden stammen zijdelings van Peter Pruijsine af.
Hieronder volgt een korte stamboom.(met bijdragen van de heer B.Rugers en
mevr. T.Hoekstra)

Jan Hendrik PRUSSELINGER (PRUSSELER), geb. Koesveld (Dld).
Trouwt kerkelijk (1) Kampen 02-06-1726 (NH) Geertruijt MANSCHOT,
weduwe van Kampen.
Trouwt kerkelijk (2) Kampen 11-03-1731 (NH) Anna Maria JANS.
Vermoedelijk uit het tweede huwelijk:
1. Petrus (Peter) PRUIJSINEN (Prophitius) (zie 11) .
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I1 Petrus (Peter) PRUIJSINEN (Prophitius) (gezindte: RK), begr. Oldebroek29-03-1802, 
zn. van I.

Trouwt met Janna Margaretha Jans Laurens DUSSELAAR, geb. Kam-
pen, begr. Harderwijk 20-03-1809.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hendrik PROPHITlUS, geb. Nunspeet 17-02-1782, ged. (NH)

Nunspeet 24-02-1782 (get.: de moeder zelfs), geboortig van Campen,
zijnde arme luijden, het kind is geboren ten huijse van Lammert Beek
en Willempje Dreesen.

2. Laurentius (Lourens) PROPHITlUS (Pruisine) (zie lila ).
3. Marija PROPHITlUS, geb. Garderen 02-07-1789, ged. (NH) Garderen

05-07 -1789, is geboren tijdens het doortrekken van Garderbroek ten
huize van Gerrit Aalte, overl. voor 1797.

4. Jacob Peters PROPHITlUS (zie Illb ).
5. Maria Peters PROPHITlUS, geb. Ermelo 02-02-1797, ged. (NH) Erme-

lo 12-02-1797, overl. Hierden 30-03-1863.
Trouwt Harderwijk 06-04-1820 Heijmen Hendriksen VLIEM, landbou-
wer, geb. Nunspeet 14-10-1792, ged. (NH) Nunspeet 25-11-1792,
overl. Hierden 13-12-1846, zn. van Hendrik AARTSEN (VLIEM) en
Willempje WILLE MS.

lila Laurentius (Lourens) PROPHITlUS (Pruisine), voermansknecht, voer-
man, landbouwer (1835), ged. (RK) Renswoude 01-03-1786 (get.: Maria
Hoogwale), zwervers, moeder heet Margarita Laurens, overl. Hierden
31-05-1866, zn. van 11.
Trouwt Harderwijk 23-04-1813 Elbertje Aarts BOS, ged. (NH) Hierden
01-05-1791, overl. Hierden 28-10-1865, dr. van Aart Berends BOS, dag-
huurder, en Gijsje JOHANNES.
Uit dit huwelijk:
1. Petertje, geb. Hierden 18-06-1814 (gezindte: NH), overl. Hierden

26-08-1881 .
Ze krijgt te Hierden op 22-5-1851 een zoon Elbert Prophitius, waaruit

nageslacht
2. Aart PROPHITlUS (PETERSEN), geb. Hierden 03-11-1816 (gezindte:

NH), overl. Harderwijk 13-09-1891.
3. Grietje Peters, geb. Hierden 04-02-1819 (gezindte: NH), overl. Hierden

14-08-1883.
Trouwt Harderwijk 23-02-1859 Berend HOP, geb. Hierden 07-05-1833,
overl. Hierden 28-02-1877, zn. van Gerrit Jans HOP, arbeider, en
Neeltje Jansen BOSCH.

4. Berend Lourens, geb. Hierden 06-01-1821 (gezindte: NH), overl. Hier-
den 22-04-1866.
Trouwt Harderwijk 08-04-1863 Aalt jen van den BERG, geb. Hierden
30-07-1834, overl. Ermelo 02-01-1898, dr. van Hartger Bartsen van
den BERG, daghuurder, en Lubbert je Jacobs de RUIJTER.
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5.

6.
7.
8.

Peter Laurens PROPITlUS, geb. Hierden 09-04-1823 (gezindte: NH),
overl. Hierden 13-02-1901.
Gijsbert Laurens (zie IVa ).
Jan (zie IVb ).
Giesje Laurens, geb. Harderwijk 01-10-1835, overl. Harderwijk
20-11-1908.

Illb Jacob Peters PROPHITIUS, geb. Ermelo 24-05-1791, ged. (NH) Ermelo
29-05-1791, overl. voor 1852, zn. van 11.
Ondertrouwt (1) Harderwijk 13-04-1810, Trouwt Harderwijk 30-04-1810
Neeltje Hendriks, geb. Doornspijk 29-09-1788, ged. (NH) Nunspeet
05-10-1788, overl. Amsterdam 05-12-1822, dr. van Hendrik Gerrits HA-
ZE, Landbouwer, en Hendrikje LAMMERTS.
Trouwt (2) Harderwijk 10-04-1829 Jantje de RUITER, geb. Oldebroek
20-02-1809, ged. (NH) Oldebroek 26-02-1809, dr. van Eijbert Stevensen
de RUITER en Aaltje JANS.
Uit het eerste huwelijk:
1. Grietje JACOBSEN, meid (1830), geb. Hierden 01-08-1810, ged. (NH)

Hierden 12-08-1810.
2. Heintje Jacobs PROPITIUS, geb. Hierden 08-09-1813 (gezindte:

NH), overl. Putten 11-10-1876.
Trouwt (1) Putten 10-08-1866 Lammert ZEE BOER, geb. Harderwijk
11-05-1816, overl. Putten 18-12-1882, zn. van Beert Lammertsen
ZEE BOER, landbouwer, en Aaltje HENDRIKS (VERHOEF), dienst-
meid.
Trouwt (2) Gijsbert ten HOVE.

3. Petertjen, geb. Harderwijk 28-05-1816, overl. Harderwijk 23-11-1816.
4. Petertje, geb. Harderwijk 14-10-1818, overl. Harderwijk 20-10-1818.
5. Peter Jacobs PROPITIUS (zie lVG ).

Na Gijsbert Laurens PROPHITlUS, landbouwer (1913), geb. Hierden
04-05-1828 (gezindte: NH), overl. Hierden 20-01-1913, zn. van lila.
Trouwt Harderwijk 25-01-1860 Heintjen van den BERG, geb. Hierden
27-10-1824, overl. Hierden 23-06-1897, dr. van Hartger Bartsen van den
BERG, daghuurder, en Lubbert je Jacobs de RUIJTER.
Uit dit huwelijk:
1. Louwrens, geb. Harderwijk 15-11-1860, overl. Harderwijk 06-11-1908
2. Lubbert je, geb. Harderwijk 04-08-1862, overl. Harderwijk 16-02-1871.
3. Hartger (zie Va ).
4. Elbert, geb. Harderwijk 02-01-1871, overl. Harderwijk 12-09-1877.
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IVb Jan PROPHITlUS, landbouwer, geb. Harderwijk 20-11-1832, overl. Har-
derwijk 06-07-1881, zn. van lila.
Trouwt Harderwijk 20-12-1865 Jannetje FRANKEN, geb. Hierden
26-04-1842, overl. Hierden 30-08-1914, dr. van Harmen Wijne FRANKEN,
landbouwer, 1 Hierden, en Aaltje Franken van SPIEKER.
Uit dit huwelijk:
1. Elbertje, geb. Harderwijk 18-03-1866, overl. Harderwijk 14-01-1927.

Trouwt Harderwijk 04-04-1888 Hendrik HOEVEN, landbouwer, geb.
Harderwijk 06-08-1866, overl. Harderwijk 16-09-1954, zn. van Jan
HOEVEN, arbeider, en Johanna Wilhelmina WILLEMSEN.

2. Aaltje, geb. Harderwijk 29-06-1869, overl. Harderwijk 29-12-1930.
Trouwt Harderwijk 02-05-1894 Evert van ARK, geb. Harderwijk
20-12-1867, overl. Harderwijk 17-06-1945, zn. van Hermanus van
ARK, landbouwer, en Hermina JANSEN.

3. Lourens (zie Vb ).
4. Harmen (zie Vc ).
5. Reind (zie Vd ).

lVG Peter Jacobs PROPITlUS, arbeider, geb. Harderwijk 13-12-1819 (gezind-
te: NH), zn. van Illb.
Trouwt Putten 10-04-1852 Gerritje KOUS, geb. Putten 25-02-1825, dr. van
Gijsbert Besseisen KOUS en Maart je Wouters BOUWMANS.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, geb. Putten 02-02-1853.
2. Maart je, geb. Putten 26-09-1854.
3. Gijsbertje, geb. Putten 13-11-1856.
4. Jacob, geb. Putten 30-10-1858, overl. Putten 20-02-1940.
5. Heintje, geb. Putten 24-01-1862.
6. Gijsbert, geb. Putten 07-05-1864, overl. Putten 25-06-1938.

Va Hartger PROPHITlUS, landbouwer, geb. Harderwijk 12-12-1864, overl.
Amsterdam 15-04-1927, zn. van IVa.
Trouwt Harderwijk 03-09-1890 Petertje HANNESSEN, geb. Harderwijk
02-09-1867, overl. Harderwijk 02-09-1953, dr. van Willempje HANNES-
SEN.
Uit dit huwelijk:
1. Hentjen, geb. Hierden 22-11-1890.

Trouwt Harderwijk 08-03-1916 Eibert WESTERINK, geb. Nunspeet
1885, zn. van Johannes WESTERINK en Harmtje de BOER.

2. Willemtje, geb. Harderwijk 08-09-1892, overl. Harderwijk 10-02-1972.
Trouwt Harderwijk 14-05-1913 Gijsbert van PANHUIS, Arbeider, geb.
Vierhouten 23-07-1890, overl. Harderwijk 10-03-1961, zn. van Gijsbert
van PANHUIS, landbouwer, en Jent je DOPPENBERG.

3. Gijsbertjen, geb. Hierden 13-12-1893, overl. Hierden 08-01-1965.
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Trouwt Harderwijk 04-12-1912 Johannes HOP, Landbouwer, geb.
Hierden 05-02-1886, overl. Hierden 12-07-1959, zn. van Jan Willems
HOP en Evertje Everts HOP.

4. Elbert, geb. Hierden 02-04-1895, overl. Harderwijk 24-12-1977.
Trouwt Harderwijk 27-04-1921 Beeltje SCHUURKAMP, geb. circa
1900, dr. van Gerrit SCHUURKAMP, schaapherder (1854), en Wou-
tertje SCHOONHOVEN.

5. Lubbert je, geb. Hierden 21-09-1896, overl. Ermelo 28-05-1967.
Trouwt Harderwijk 09-06-1915 Teunis Gerrits SCHUURKAMP, geb.
Elspeet 15-03-1892, overl. Ermelo 30-09-1972, zn. van Gerrit
SCHUURKAMP, landbouwer, en Albertje KLOPMAN.

6. Gijsbert, (Gies), alias Boertje)geb. Hierden 24-10-1897, overl. Harder-
wijk 17-12-1982, landbouwer, ongehuwd

Gijsbert (Gies) alias "Boertje" Prophitius.
Foto uit: "Allenig zijn is maar een wankele basis" van Brand Overeem.
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7. Laurens, geb. Hierden 21-07-1900, overl. Harderwijk 16-12-1978,
Trouwt Harderwijk 25-5-1932 Willempje Wenum, geb. Hierden 21-3-
1904, overl. aid. 16-11-1968.

8. Petertje, geb. Hierden 8-2-1902.
Trouwt Harderwijk 29-09-1926 Gijsbert LANDOLT, geb. Elspeet 20-2-
1890.

9. Hartger, geb. Harderwijk 01-1904, overl. Harderwijk 11-12-1904.
10. Hannesje, geb. Hierden 5-3-1907, overl. Hierden 14-10-1993

Trouwt Harderwijk 26-03-1930 Aart van de POPPE, geb. Hierden 29-
4-1906, landbouwer, zn. van Beert van de POPPE, arbeider, en Geer-
tje DEKKER.

11. Hartger, geb. Harderwijk 12-1908, overl. Harderwijk 26-07-1909.

Vb Lourens PROPHITlUS, geb. Hierden 26-04-1872, overl. Hierden
02-11-1952, zn. van IVb.
Trouwt Harderwijk 23-11-1898 Jacobje van 't GOOR, geb. Hierden
10-05-1876, dr. van Jan van 't GOOR en Toontje WEBER.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geb. Hierden 25-05-1899, overl. Hierden 09-11-1945.

Trouwt 9-12-1927 Gerritje Mulder, geb. Nunspeet 6-5-1904
2. Jan, geb. Hierden 09-05-1901, overl. Hierden 12-09-1961.

Trouwt Ermelo 1-10-1925 Jannetje Schuur, geb. Putten 25-10-1905,
overl. Harderwijk 5-12-1964

3. Teunis, geb. Hierden 08-08-1905, overl. Hierden 28-09-1988,

ongehuwd.
4. Jacob, geb. Hierden 21-10-1906, overl. Hierden 11-11-1990, ongehuwd.

Vc Harmen PROPHITIUS, geb. Hierden 03-02-1875, overl. Hierden
20-10-1963, zn. van IVb.
Trouwt Harderwijk 10-12-1902 Geert je TIMMER, geb. Hierden
28-05-1879, overl. Hierden 09-01-1955, dr. van Gerrit TIMMER, landbou-
wer, en Geert je van der HORST.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje, geb. Hierden 08-04-1909, overl. Hierden circa 1988.

Trouwt Harderwijk 21-02-1934 Willem BOS, geb. Hierden 22-04-1905,
overl. Hierden 03-10-1987, zn. van Willem BOS en Dreesje BUNTE.

2. Beertje, geb. Hierden 22-07-1911, overl. Hierden 06-03-1973.
Trouwt Harderwijk 10-06-1942 Jan EPE, geb. Hierden 22-02-1913, zn.
van Jan EPE, landbouwer, en Jannetje FRANKEN.

3. Elbertje, geb. Hierden 04-10-1916, overl. Hierden 20-10-1998.
Trouwt Harderwijk 11-02-1942 Gerrit van den BERG, geb. Hierden
20-11-1916, overl. Hierden 29-09-1981, zn. van Dries van den BERG,
landbouwer, en Jannetje FRANKEN.
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Vd Reind PROPHITIUS, landbouwer, geb. Hierden 25-12-1880, overl. Hier-
den 21-07-1966, zn. van IVb.
Trouwt Harderwijk 14-10-1903 Maria van den BRINK, geb. Hierden
06-07-1884, overl. Hierden 20-03-1953, dr. van Gerritvan den BRINK,
winkelier, en Gerritje SIMON.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje, geb. Hierden circa 1902.

Trouwt Harderwijk 14-05-1930 Hermanus van ARK, geb. Harderwijk
30-12-1903, zn. van Johannes van ARK, arbeider, en Jannetje
PROPHITlUS.

2. Jannetje, geb. Hierden 18-1-1904.
Trouwt Harderwijk 04-02-1925 Eijbertus DOOIJEWEERD, geb. Har-
derwijk circa 1902.

3. Gerrit, geb. Hierden 02-10-1907.
Trouwt (1) Harderwijk 04-05-1932 Dreesje FRANKEN, geb. Hierden
01-10-1911, overl. Hierden 05-12-1958, dr. van Gerrit FRANKEN,
Arbeider, en Heintje van de BUNTE.
Trouwt (2) Harderwijk 05-02-1964 Karsina HANNESSEN, geb. Har-
derwijk 22-08-1909, dr. van Gerrit Jan HANNESSEN, Visser, en Rein-
tje PETERSEN.

4. Jan, geb. Hierden 20-04-1909, overl. Hierden 20-07-1990.
Trouwt Harderwijk 21-09-1938 Aaltje JAGER, geb. Hierden
16-12-1907, overl. Hierden 24-05-1965, dr. van Gerrit JAGER, land-
bouwer, en Heintje HAKLANDER.

e) Reind, geb. Hierden 1-7-1913. Trouwt Harderwijk 23-7-1941 Heintje
Haklander, geb. Hierden 8-4-1917.

6 Christina Johanna Margarita, geb. Hierden 18-8-1914. Trouwt Har-
derwijk 4-8-1937 Jan Zuurveld.

7 Berend, geb. Hierden 26-4-1916, overl. Hierden 30-6-1984.
Trouwt Harderwijk 16-5-1945 Gerritje Beelen, geb. Hierden 22-1-1916.

8. Maria, geb. Harderwijk 10-08-1921, overl. Harderwijk 11-04-1972.
Trouwt Harderwijk 02-06-1948 Hendrik den BESTEN, geb. Harderwijk
17-04-1923, overl. Harderwijk 07-03-1993, zn. van Willem den BES-
TEN, Landbouwer, Grevenhofweg 63, en Aaltje BRANDSEN.

i) Elbertje
j) Maria Margaretha, geb. Hierden 13-2-1932, overl. Utrecht 24-9-1967.

Alweer een produkt van de werkgroep genealogie
Iets voor u, deelnemen aan de werkgroep?
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E-mail en Internet

Een voorbeeld van één van de vele e-mails die onze werkgroep genealogie
ontvangt. Dit is een hart onder de riem van de vrijwilligers die veel tijd steken in
het maken van de klappers en het beschikbaar stellen op internet

Wij kunnen nog vrijwillgers gebruiken! Het intypen van de gegevens kost wel
tijd maar het resultaat wordt "all over the world" zeer gewaardeerd.
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