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de zomer is bijna voorbij. we genoten van vrijheid en 
ruimte en van de dingen die we konden doen:  het prach-
tig vernieuwde Stadsmuseum bezoeken bijvoorbeeld en 
de route lopen langs de verbeeldingen in de binnenstad. 
Veel mensen bezochten de expositie in de voormalige 
synagoge, anderen maakten een wandeling onder leiding 
van een stadsgids. Sinds juni is het Historisch Kennis-
centrum te bezoeken op afspraak. in september opent het 
weer voor maximaal twee personen tegelijk, dus afspre-
ken blijft belangrijk.

Voor (bestuurs-)leden van Herderewich bleef er veel te 
doen: er moet een nieuw Vittepraetje verschijnen, het 
Jumbo-album komt in september uit en wanneer u dit 
leest , staat de Vischpoort in de steigers, ook dat gaat niet 
zonder slag of stoot. Onze formele bestuurlijke organi-
satie staat ook in de steigers: het bestuur is bij de notaris 
geweest voor herziening en aanpassing van de statuten. 
U kunt tijdens de ledenvergadering instemmen met een 
vernieuwde versie, of niet natuurlijk. Onze penningmees-
ter int de contributie, kijkt u even of u al betaald heeft?

wat ik maar zeggen wil: er is altijd genoeg te doen. en 
altijd komen we handen te kort. we kunnen best nog wat 
helpende handen gebruiken, bijvoorbeeld bij het orga-
niseren van lezingen en activiteiten, bij het in de picture 
houden van de vereniging (Pr), bij het werven van spon-
sors of van nieuwe leden, bij het schrijven van artikelen 
voor het Vittepraetje, bij het onderzoek doen naar het 
een of ander, bij het blijven volgen van de gemeente als 
het gaat om de bescherming van het erfgoed, enzovoort. 
Schroom niet!

Laten we hopen dat we als bruisende vereniging weer een 
mooi seizoen tegemoet gaan, in goede gezondheid, dat 
vooral!

Tot ziens op onze ledenvergadering. 

Herderewich ontving berichten van 
overlijden: 

Van Henk van der Veer. Henk overleed op 4 
juni. Hij was bijna 40 jaar lid van onze vereni-
ging. V.d. Veer is bekend van zijn supermarkt 
in Tweelingstad. Maar van veel meer. Hij was 
o.a. gemeenteraadslid en later wethouder 
van de gemeente Harderwijk. Henk heeft 
veel voor de stad betekend. 

Van Fred Driesenaar. Hij overleed op 30 mei. 
Fred was ruim 30 jaar lid van onze vereni-
ging. Ook Fred was op veel fronten actief in 
de Harderwijkse samenleving.

Van Hemmy van Reenen. Hemmy overleed 
op 14 juli, tijdens zijn vakantie. Hemmy was 
journalist en heeft in ruim dertig jaar tijd 
vaak over Herderewich geschreven. Hij werk-
te voor het Veluws dagblad, de krant die nu 
de Stentor heet. Hemmy was geïnteresseerd 
in de historie van Harderwijk. Het afgelopen 
jaar heeft hij herhaaldelijk over de opgravin-
gen aan de Havendam geschreven. Zijn ken-
nis van de stad en haar historie was groot en 
hij zal node door de redactie worden gemist.

en onlangs, 7 augustus, overleed Reijntje 
Poolen-Brouwer. reijntje was ruim 35 jaar 
lid. Ze was een heel betrokken en actief lid, 
ze was erg geïnteresseerd in de geschiedenis 
van Harderwijk en vooral van Hierden na-
tuurlijk. Ze schreef artikelen voor het Vitte-
praetje, ze deed mee in de organisatie van de 
Open Monumentendagen, ze leefde mee tot 
op het laatst.

wij wensen de achtergebleven families en 
vrienden veel sterkte toe. 

Van de redactie                         tek s t  E d v a n d e r  H e i j d e n

Het is september en zo langzamerhand worden de coronamaatregelen verder afge-
schaald. Het bestuur hoopt een jaarvergadering te houden, waarbij weer zo veel mogelijk 
leden aanwezig kunnen zijn.
dit Vittepraetje bevat twee artikelen over gebeurtenissen uit de 2e wereldoorlog. Op Be-
graafplaats Oostergaarde liggen 45 oorlogsgraven van bemanningsleden uit vliegtuigen, 
die tijdens de oorlog in de buurt van Harderwijk zijn neergestort. Over de bemannings-
leden van één bommenwerper heeft ruud Slangen, voorzitter van de Stichting we will 
remember, een verhaal geschreven.
Het is bijna oktober en dan wordt de razzia van Putten uit 1944 weer herdacht. robert 
Oosterhof beschrijft de rol van de Harderwijker botter HK27 in het schuilhouden voor de 
bezetters.
in het kader van aandacht voor bijzondere leden van onze vereniging is reijntje Poo-
len-Brouwer door Anita raaphorst geïnterviewd. Vlak na dit interview is reijntje plotse-
ling overleden. wij leven mee met haar man, kinderen, familie en vrienden. wij zien dit 
interview als een eerbetoon aan haar.
Oktober is de maand van de geschiedenis. in Harderwijk wordt daar in het nieuwe Botter-
museum aandacht aan besteed. U leest daarover in een artikel van Anita raaphorst.
Op de hoek van de Havendam en de Strandboulevard wordt gebouwd aan een nieuw 
restaurant. de opgravingen die daar begin dit jaar zijn gedaan hebben veel informatie 
opgeleverd. Nu alle opgravingen zijn afgerond heeft Jan ruijne gesproken met archeo-
loog dorien te Kiefte en de laatste wetenswaardigheden samengevat.
dries van den Berg overleed begin dit jaar. Als eerbetoon aan deze Harderwijker een 
kwartierstaat, samengesteld door renate en Karel Uittien en ingeleid door Lex Schuijl.
Verder leest u een reactie op het voorstel om de toren van de Grote Kerk als woontoren te 
herbouwen.
Op de Prikbordpagina staat onder andere een oproep van Sophie van Steenderen, con-
servator van het Stadsmuseum, om informatie over Harmen Meurs, schilder in Speuld.
de agenda is nog niet heel lang, het blijven tenslotte onzekere tijden, maar kijkt u vooral 
op de website van Herderewich en let op mededelingen in de kranten.
in haar voorwoord hoopt onze voorzitter, Matty Moggré, op een mooi komend seizoen.
indien u een artikel kunt schrijven voor ons Vittepraetje, dan is de redactie u daarvoor 
zeer erkentelijk. Maximaal 2000 woorden. inclusief begeleidende afbeeldingen zijn dat 
dan 4 pagina’s.
de redactie wenst u veel leesplezier en blijf gezond!
wij horen graag uw reactie.
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Het redactiestatuut is -voor hen die daar behoefte 
aan hebben- op te vragen bij het secretariaat.
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Een nieuw seizoen

W ij  ve r we l ko m e n d e vo l g e n d e n i e u we l e d e n:
d e dam es M .  Fres en,  J . A .  B o r s t- Nui j ,  M . L imb e e k- G o r ter,  d.  er a des ,  J .  Hut t inga ,  T.  Aar t s en,  S .  L an dman en de 
h eren G .  M an es chi jn ,  r . P. H .  Valk ,  J .w.  de Br uin ,  L . J .  G ro en eve ld ,  r . J .w.  M ei jer,  G . H .  Ko lb ach,  r .  T imm er mans ,  
H .  Fe ens tr a ,  M .  Huiz inga (er m e l o),  w.  S chut  en J .  G r i f f io en .  d e nieuwe l e den,  w aarb i j  g e en p laat snaam is 
ver m e ld ,  z i jn  wo o nacht ig  in  H arder w i jk .

tek s t  M at t y M o g g r é
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Oproep: wie weet meer over Harmen Meurs? 
in de periode januari-juli 2022 organiseert Stadsmuseum Harderwijk een overzichtstentoonstelling 
met werk van de veelzijdige kunstenaar Harmen Meurs (wageningen, 1891 – Speuld, 1964). Meurs 
woonde in de jaren 20 en 30 in Amsterdam, waar hij van betekenis was voor de Nederlandse 
moderne kunst, niet alleen als schilder en graficus, maar ook als lid en later voorzitter van de 
kunstenaarsbeweging de Onafhankelijken. 
eind jaren 30 verhuisde hij samen met zijn Joodse vrouw Berthe edersheim naar Speuld op de Veluwe. 
daar heeft hij gewoond en gewerkt tot aan zijn overlijden in 1964. 
in zijn Veluwse periode koos Meurs vaak de boerenbevolking en het Veluws landschap als onderwerp. 
Op de tentoonstelling zal vanzelfsprekend werk uit deze periode te zien zijn, waaronder twee 
portretten die Stadsmuseum Harderwijk recent aan de 
eigen collectie heeft toegevoegd: Zingende Boer en 
Zingende Boerin, beide uit 1950.

Om de band tussen Harmen Meurs en de Veluwe 
nog sterker neer te kunnen zetten, is Stadsmuseum 
Harderwijk op zoek naar mensen die meer kunnen 
vertellen over Meurs’ aanwezigheid en activiteiten. 
we proberen bovendien de identiteit van de afgebeelde 
boer en boerin te achterhalen. 
en tenslotte komen we graag in contact met mensen die 
werk van Harmen Meurs in bezit hebben. 

Kunt u ons verder helpen?
Neem dan contact op met Sophie van Steenderen, 
conservator van Stadsmuseum Harderwijk via 
s.vansteenderen@stadsmuseum-harderwijk.nl 

De Zingende boer en de Zingende boerin, geschilderd door 
Harmen Meurs (Collectie Stadsmuseum Harderwijk)

Jumbo-album 
Historisch Harderwijk 
in september komt Jumbo met 
een plaatjesalbum: Historisch 
Harderwijk. Het belooft een 
prachtige uitgave te worden. U 
leest er t.z.t. meer over.

Herderewich 50 jaar
in 2022 hoopt Herderewich 
haar 50e verjaardag te vieren.  

wie helpt ons er een leuk feest 

van te maken?

Fotowedstrijd 
Open Monumentendag
Evenals vorig jaar organiseert Herderewich weer een foto-
wedstrijd. Ga op weg met je fototoestel of je smartphone. 
Je hebt ruim de tijd om te fotograferen, want de uiterlijke 
inzenddatum is maandag 20 september.
Een deskundige jury beoordeelt alle inzendingen. Er wordt 
gelet op compositie, originaliteit en duidelijkheid. De foto 
moet zo veel mogelijk aansluiten bij het thema van de Open 
Monumentendagen: “Mijn monument is jouw monument”. 
En… heel belangrijk: de foto moet zijn gemaakt in 2021, dit 
jaar dus, in Harderwijk of Hierden. Er mogen maximaal 2 
foto’s per persoon worden ingestuurd.
Natuurlijk is er een prijs aan verbonden De winnaar ont-
vangt een wijnpakket ter waarde van 50 euro van de beken-
de Harderwijker Jacobs Wijncirkel (Schoenmakerstraat).
Stuur je foto uiterlijk 20 september op naar:  
foto@herderewich.nl. 
Veel succes.

cleveringalezing 
Gelderse Academie
Op 26 november 1942 hield de Leidse professor Cleverin-
ga een felle lezing waarin hij de maatregel van de Duitse 
bezetter om Joodse collega’s te ontslaan hekelde.
Om die moedige daad te herdenken worden er door het 
hele land jaarlijks Cleveringalezingen gehouden die gaan 
over vrijheid en democratie. In Harderwijk hebben we er 
al enkele gehad en de Gelderse Academie wil op 24 no-
vember die traditie weer oppakken. Hoofddocent aan de 
Universiteit van Leiden, dr. Bastiaan Rijpkema, zal spreken 
over weerbare (lokale) democratie. Mag je partijen in een 
democratische maatschappij uitsluiten als zij de democratie 
van binnenuit uithollen, en hoe werkt dat op lokaal niveau? 
De Cleveringalezing vindt plaats in de oude gehoorzaal van 
de Academie, de Catharinakapel.

prikbord Vuur, vuur! 
Op zijn zoektocht naar het 
leven van edouard carolus 
Slotering ontdekt Tom 
Phijffer dat deze edouard 
zijn opleiding kreeg in het 
Koloniaal werfdepot in 
Harderwijk. Hij beschrijft 
de geschiedenis van de 
voorganger van eduard 
douwes dekker in het onlangs verschenen 
boek “Vuur, vuur!”. edouard carolus 
verzette zich evenals dekker (Multatuli) 
tegen de misstanden in Nederlands-indië.

Op een bankje op het Muntplein spreekt 
de schrijver met de uitgever over dit 
bijzondere  verhaal. Zie  AUTeUr AAN HeT 
wOOrd #27 – ‘Vuur, vuur!’- Tom Phijffer 
- YouTube (https://www.youtube.com/
watch?v=ZBQoHe5fdPY)

agenda 2021
in verband met 
onderhoudswerkzaamheden is de 
Vischpoort voorlopig gesloten.

Zaterdag 11 september
Open Monumentendag. waar mogelijk 
zijn grotere monumenten te bezoeken. 
Particuliere huizen worden niet 
opengesteld. 
Zie ook www.openmonumentendag.nl.
er is een speurtocht langs monumenten 
en pleinen. Herderewich organiseert een 
fotowedstrijd. Zie toelichting.

Dinsdag 21 september
Algemene Ledenvergadering. de 
uitnodiging is bijgevoegd. er wordt onder 
andere gestemd over een wijziging van de 
statuten. de Kiekmure, 19.30 uur.

Zaterdag 13 november
Stichting we will remember. Herdenking 
op Begraafplaats Oostergaarde, 10.30 
uur. Zie artikel in dit Vittepraetje: “elke 
grafsteen een verhaal”.

Woensdag 24 november
cleveringalezing Gelderse Academie.
Lezing “ de weerbare (lokale) democratie” 
door dr. Bastiaan rijpkema, hoofddocent 
Universiteit van Leiden. catharinakapel, 
20.00 uur. Zie toelichting.

Maand van de 
geschiedenis
Oktober is de maand van de 

geschiedenis. Thema: “Aan 

het werk”.
wie helpt bij het opzetten 

van de geschiedenisquiz?
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contact werd gelegd met verschillende onder-
zoekers, royal Air Force veteranen en squadrons. 
Het resulteerde in contacten met nabestaanden 
en het schrijven van een boek, als co-auteur, over 
de bemanningen van Oostergaarde. Het verhaal 
dat antwoord geeft op de vragen die opkomen 
bij de grafstenen.

 

Zo ook het 
verhaal van 
de AVrO Lan-
caster Mk iii, 
serienummer 
ed771, code 
PO-e, die op 
30 april 1943 
deel uitmaakte van een vloot van 295 bommen-
werpers die vanaf verschillende vliegvelden in 
engeland vertrokken naar het doel van die nacht, 
de stad essen in het duitse ruhrgebied.
de 29-jarige Flight Lieutenant craigie kwam uit 
Australië en was piloot van deze viermotorige, 
zware bommenwerper.
Samen met zijn bemanning vertrok hij om 
00.22 uur vanaf het vliegveld Bottesford aan de 
Lincolnshire-Leicestershire grens: boordwerk-
tuigkundige Sergeant william Fair, navigator 
Flying Officer roderick capron, bommenrichter 
Flying-Officer Geoffrey Phillips, radioman, tevens 
boordschutter, Sergeant George edwards en 
beide boordschutters de Sergeanten Thomas 
Peat en John Proctor.

Harderwijker vissers gebruikten dit stuk van het 
iJsselmeer om vis te vangen. Het gebied staat 
bekend onder de naam “de Knar” of “Harder-
wijker Spiek”. in de jaren 1940-1945 brachten de 
vissersboten regelmatig een stoffelijk overschot 
aan wal. Geallieerde of duitse mannen, soms pas 
na maanden ontdekt, werden opgepikt of spoel-
den aan wal. de geallieerde mannen kwamen 
uit 24 vliegtuigen die hier of in het water of op 
het land waren terechtgekomen. Hieronder één 
Handley Page Hampden en twee Handley Page 
Halifax, vier AVrO Lancasters, drie Short Stirlings 
en twee de Havilland Mosquitos. deze bommen-
werpers vlogen over Nederland op weg naar 
duitsland om daar te bombarderen of waren op 
de terugweg naar huis.
Op 18 april 2012 werd het monument onthuld. 
Op zijn plek gezet door een chinook helikopter 
van de Koninklijke Luchtmacht.

Vanuit Bottesford vloog men in één lijn naar de 
Nederlandse kust die bij egmond werd gepas-
seerd. Vandaar weer onder een andere koers 
naar essen, dat werd gebombardeerd van 02.30-
03.09 uur.
Van de ed771 PO-e werd op de thuisbasis niets 
meer vernomen.

de Harderwijker politie-inspecteur H. Kraaijen-
brink hield in de jaren 1940-1945 keurig netjes 
een dagboek bij. Hierin schreef hij dat hij op 1 
mei 1943 vanuit de locatie van de Luchtbescher-
mingsdienst naar buiten ging, de donkere nacht 
in.  Vanuit deze locatie in het torentje van het 
Lyceum, nabij het station in Harderwijk, begaf hij 
zich in westelijke richting naar de oude stad.
Hij zag een vreemd wit licht boven het wolken-
dek.
“Plotseling komt uit het wolkendek een rosse 
vuurbal tevoorschijn. Aanvankelijk lijkt het licht te 
zweven maar dan komt het naar beneden, sneller 
en sneller, en nu pas is een steeds sterker wordend, 
gierend geluid te horen”.
Kraaijenbrink zag een groot vliegtuig dat bran-
dend omlaag stortte. 
Met een beangstigend gehuil sloeg het even 
later tegen de aarde te pletter.
“Daarna schijnt het mij toe alsof de bossen langs 
de Parallelweg over grote oppervlakte in de brand 
staan. Brandende stukken vliegen in het rond, rode, 
witte en groene vuurpijlen schieten de lucht in”.

Het vliegtuig stortte neer aan de Kampweg te 
Harderwijk op een akker van boer Van Ark.
de duitsers gingen onmiddellijk de omgeving 
uitkammen en kwamen bij het huis van de be-
heerder van de begraafplaats. Beheerder Jansen 
vertelde niets te weten en wist ook niet wat de 
voetstappen betekenden die bij zijn kippen-
hok gevonden werden. drie bemanningsleden 
werden krijgsgevangen gemaakt: piloot craigie, 
Phillips en Fair.

diezelfde nacht zat de Joodse familie Barfeld 
ondergedoken in een houten woonwagen in de 
Nunspeetse bossen. de toen vijf jaar oude zoon 
walter beleefde samen met zijn ouders en zusje 
angstige momenten.
de kleine walter schreef in zijn dagboek dat een 
geallieerd vliegtuig werd geraakt en in de lucht 

Op de begraafplaats Oostergaarde aan het Oost-
einde liggen 45 oorlogsgraven uit de Tweede 
wereldoorlog. Na de oorlog waren er dat nog 57 
waaronder 12 graven van Amerikanen. in 1946 
werden die echter verplaatst, sommigen terug 
naar de USA, anderen naar Amerikaanse begraaf-
plaatsen in België of in Nederland. 
Als je bij zo’n grafsteen staat en je ziet de naam 
en de leeftijd, vraag je je af: wat waren dat voor 
mannen die hier begraven liggen, waar kwa-
men ze vandaan, hoe zagen ze eruit en wat was 
het verhaal achter die grafstenen? Van de 45 
bemanningsleden kwamen er 35 uit Groot-Brit-
tannië, 5 uit canada, 1 uit Nieuw-Zeeland en 1 uit 
Zuid-Afrika. de namen en nationaliteiten van de 
overige drie zijn onbekend.
Het was het begin van een zoektocht en al snel 
werd een aantal foto’s gevonden in Harderwijk.
Gegevens werden verkregen via het internet en 

ruu d S lang en,  vo o r z i t ter 
St icht ing we w i l l  r em emb er

tek s t  r u u d S l a n g e n

Lopend langs de kustlijn bij Harderwijk valt een 

monument op dat in het water staat.

Het vier meter hoge monument staat daar 

ter nagedachtenis aan 117 gesneuvelde 

vliegtuigbemanningsleden die in de directe 

omgeving van Harderwijk zijn omgekomen 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het 

monument stelt een bommenwerper voor die in 

het water stort.

een zoektocht naar nabestaanden van 
gesneuvelde vliegtuigbemanningen

elke grafsteen een verhaal
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Thomas Peat had een grote hoofwond aan het 
achterhoofd en had waarschijnlijk het vliegtuig 
geraakt bij het springen.
Phillips, Fair en craigie verlieten het vliegtuig via 
het voorste ontsnappingsluik op ongeveer 350 
meter. Ze werden gevangengenomen en brach-
ten de rest van de oorlog door in een krijgsge-
vangenenkamp, Philips en cragie in Stalag Luft 3 
te Sagan.

Harderwijkers gingen nog jaren na de oorlog aan 
de Kampweg zoeken naar stukjes aluminium. 
Tegenwoordig is dit stuk landbouwgrond volge-
bouwd en niet meer als zodanig te herkennen.
een vraag hierover op de social media leverde als 
resultaat op, dat een kleinzoon van de eigenaar 
van de akker liet weten een stuk in bezit te 
hebben.
dit stukje aluminium, een overblijfsel van de Lan-
caster, gaat terug naar de familie van navigator 
roderick H. capron. 

Hoe we dit jaar de herdenking gaan invullen is 
nog de vraag. covid zal bepalend zijn. er is een 
aantal scenario’s ontwikkeld, want één ding is ze-
ker: er vindt een herdenking plaats, hoe dan ook. 
Om het herdenken ook in de toekomst te verze-
keren is een stichting opgericht: we will re-
member. de stichting heeft als doel: het in stand 
houden van de nagedachtenis aan geallieerde 
vliegtuigbemanningen in de ruimste zin des 
woords.

de stichting tracht haar doel onder meer te 
bereiken door:
- het organiseren van herdenkingen en 

 educatie,
- het verzorgen van publicaties,
- het onderhouden en uitbreiden van het net-

werk, zowel nationaal als internationaal.
de stichting is bereikbaar via het emailadres: 
 wewillremember@outlook.com , aan een 
website wordt gewerkt. Mocht u zich geroepen 
voelen een helpende hand toe te steken dan is 
dat mogelijk, fysiek en ook financieel.

de herdenking vindt altijd plaats op de zaterdag 
het dichtst bij de officiële commemoration day 
in het Britse Gemenebest van Naties, 11 novem-
ber. in 2021 zal dit plaatsvinden op zaterdag 13 

november, aanvang 10.30 uur, Begraafplaats 
Oostergaarde.
Nabestaanden worden op de hoogte gehouden 
van de gebeurtenissen en velen hebben aange-
geven bij de herdenking aanwezig te willen zijn.
Uiteindelijk zal er bij elk graf een foto geplaatst 
gaan worden als eerbetoon aan deze dappere 
mannen die zijn gestorven voor onze vrijheid.
er is een boek in de maak over deze begraaf-
plaats met haar 45 gesneuvelden, hun missie, 
het vliegtuig en het squadron waarin zij dienden. 
Het boek zal in november verschijnen in de en-
gelse taal. Het boek “Failed to return” zal nooit 
af zijn, er is nog veel informatie te vergaren.
Mocht u geïnteresseerd zijn, laat het weten.

de zoektocht naar het verhaal achter de graf-
steen gaat door.

ontplofte. “Het was laat in de avond. Er vielen 
aluminium brokstukken om ons heen en op het 
dak van de woonwagen. De volgende dag kwamen 
Duitsers zoeken naar overlevenden en ook burgers 
die aan het zoeken waren naar stukken alumini-
um”.
Volgens walter Barfeld was het laat op de avond. 
Uit de meteo berichten van april-mei 1943 weten 
we dat de zon om 22.04 uur onder was. de 
familie sliep al op dat tijdstip. de kleine walter 
had schijnbaar geen notie van tijd in die donke-
re woonwagen. Het toestel stortte neer aan de 
Kampweg in Harderwijk, 03.30 uur, 15 kilometer 
verder.
er vloog slechts één vliegtuig in de omgeving die 
nacht, de Lancaster ed771 PO-e, vermoedelijk 
neergeschoten op weg naar huis.
Na de oorlog zocht rex craigie familieleden op 
van zijn omgekomen bemanningsleden. Tijdens 
zijn krijgsgevangenschap had hij een gedetail-
leerd rapport gemaakt van de gebeurtenissen 
in het vliegtuig, de nacht van 30 april op 1 mei 
1943.

cragie bracht zijn Lancaster bij het aanvalsdoel 
essen om 02.00 uur. de bommenrichter nam 
over en was gereed om zijn bommenlast af te 
werpen, toen de staartschutter Peat een vijand 
meldde die van achteren naderde. een Focke 
wulf 190 opende het vuur dat werd beantwoord 
door de beide boordschutters Peat en Proctor. 

de bommen werden gedropt en craigie zette 
een ontwijkende manoeuvre in. door de aanval 
waren de Sergeants Proctor en edwards om het 
leven gekomen. de geschutskoepel van Peat was 
beschadigd, zodat hij weinig schootsveld had.
de Focke wulf bleef aanvallen en werd al snel 
bijgestaan door een tweede toestel dat van de 
onderzijde naderde. er was brand uitgebroken in 
het vliegtuig die door Flying Officer capron en 
Sergeant Fair niet kon worden geblust.
Omdat de motoren niet waren geraakt en het 
vliegtuig zich op 24.000 voet bevond (7300 
meter), was er hoop veilig engeland te bereiken 
mits de brand kon worden geblust. Toen het 
vuur de opslag van de zuurstofflessen bereik-
te explodeerden deze en roddy capron werd 
hierbij gedood. de bommenluiken en het lan-
dingsgestel openden spontaan gevolgd door de 
hoogteroeren. de duitse vliegtuigen stopten de 
aanval en de piloot had grote moeite zijn toestel 
in de lucht te houden. Hij realiseerde zich dat het 
beter zou zijn het vliegtuig te verlaten.
Op 1500 meter hoogte gaf hij het bevel. de toren 
van Sergeant Peat was beschadigd, zodat hij het 
vliegtuig niet via zijn locatie kon verlaten. Hij 
moest gebruik maken van de hoofdingang aan 
de zijkant van de Lancaster.
Tot zijn spijt moest craigie later aan de nabe-
staanden meedelen dat de duitsers hem hadden 
verteld dat Sergeant Thomas Peat dood was 
gevonden, zijn parachute nog ongeopend. 

F/O Roderick Capron Sgt George Edwards Sgt Thomas Peat Sgt John Proctor
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rob er t  O os terhof  d o e t 
onder zo e k naar  d e 
g es chie denis  v an d e 
v iss er i j  en de b ot te r s .  H i j 
is  re dac teur  v an Tagr i jn , 
h e t  b la d v an de Verenigin g 
B ot terb e hou d.

tek s t  r o b e r t  o os te r h o f

DE HERiNNERiNG VAN BEERD LUitJES 
AAN DE RAZZiA VAN PUttEN. 
Via kleinzoon Erik van de Poll kreeg ik de 
beschikking over de herinneringen van zijn 
opa Beerd Luitjes (geboren in 1925 ) aan de 
razzia van Putten in oktober 1944. Het gezin 
Luitjes woonde aan de zeekant van Putten, in 
de buurtschap Steenenkamer, maar ook daar 
joegen de Duitsers in oktober 1944 fanatiek op 
de Puttense mannen. 
Bij de ontsnapping van Beerd Luitjes speelde 
de Harderwijker botter HK 27, onbedoeld, een 
kleine maar belangrijke rol. We citeren (een 
deel van) de herinneringen van Beerd Luitjes: 

“Tijdens de oorlog werd er veel gevist met 
vader, de vangst moest vaak verplicht aan de 
Duitsers worden afgestaan. Als de Duitsers met 
hun speedboot vanuit Harderwijk kwamen, 
was je gedwongen de vangst af te staan. Na-
tuurlijk werd dat niet altijd gedaan, de vis ging 
dan overboord voordat de Duitsers er waren.
In de oorlogsjaren voor de razzia was het 
redelijk rustig in Steenenkamer. Als de onder-
grondse de aanslag niet had gepleegd, was er 
ook geen razzia geweest.
Luitjes beseft dat hij veel geluk heeft gehad in 
zijn leven. Op de bewuste razzia-dag, een zon-
dag, zat hij thuis, samen met zijn jongste broer 
en zijn moeder. Zijn vader was naar de kerk. 

Vader kwam thuis uit de kerk en vertelde dat 
er een razzia plaatsvond. De dominee zei in de 
kerk dat vader beter naar huis kon gaan. Alle 
kerkgangers gingen naar huis. 
Het bleek dat er op Duitsers was geschoten die 
nacht. Wat nu precies een razzia inhield, wist 
men op dat moment nog niet.
Zijn oudste broer zat bij opa, ome Jan en zijn 
oudste broer bij boerderij Stomphof aan de 
Hoornsdam, ook Beerd ging hierheen, daar 
leek het veiliger. Beerd haalde zijn fiets onder 
het stro vandaan, die was verstopt zodat die 
niet werd ingenomen door de Duitsers. Hij 
fietste halverwege op de Hoornsdam toen hij 
Duitsers hoorde die schoten op Wessel van de 
Veen die door het weiland vluchtte. Wessel viel 
neer in het bietenveld en de Duitsers renden 
naar hem toe. Op dat moment fietste Luitjes 
over de Hoornsdam langs de rennende Duitsers 
heen zo naar zijn opa toe. Op boerderij Stomp-
hof aangekomen stond iedereen buiten en ome 
Jan zei dat als de Duitsers daar zouden komen 
dat ie in de gierput zou springen om zich te ver-
stoppen. In de gierput stond zo’n halve meter 
gier en daar zouden ze makkelijk met z’n allen 
in kunnen. Beerds oudste broer Jan zei dat hij 
er in ieder geval niet in zou springen. Achteraf 
bekeken zou het iedereen zijn dood zijn geweest 
vanwege de schadelijke dampen van de gier.

Later hoorden ze schoten achter de dijk en 
bleek dat de broer van ‘Koperen Lubbert’, Hen-
drik van de Hazel, werd beschoten, hij werd 
later ook weggevoerd. Jan, de broer van Beerd, 
stelde op dat moment voor om de weilanden 
in te gaan richting het Oever. Daar was het 
afgelegen en rustig.
Terwijl het schieten doorging trokken ze door 
de weilanden heen, zodat ze uit het zicht ble-
ven, naar de Knardersteeg waar de vijf koeien 
van vader graasden op het land van Bessel Slot. 
Achter op dat land lag een grote droogstaande 
kolk omringd door dood hoog riet. Beerds broer 
Jan besloot dat ze zich in de droge kolk zouden 
verbergen om zo de omgeving in de gaten te 
kunnen houden tussen het riet door. Tussen de 
stengels van het riet keken ze zo op het Oever. 
Na een lange tijd kreeg Beerd honger en ze 
twijfelden, omdat er op dat moment niets meer 

DE RAZZiA VAN PUttEN   
In de nacht van 30 september op 1 oktober 
1944 werd door een Veluwse verzetsgroep 
op de weg tussen Putten en Nijkerk, nabij 
kasteel Oldenaller, een aanslag uitgevoerd op 
een Duitse militaire auto. Sommige Duitse 
militairen wisten te ontsnappen en al snel 
was de Duitse commandant in Harderwijk op 
de hoogte van het gebeuren. Duitse troe-
pen kregen onmiddellijk opdracht Putten te 
omsingelen en in de buurt van de aanslag alle 
mannen bij elkaar te drijven. Daarbij vielen al 
acht slachtoffers. 
Ook in het dorp Putten zelf werden mannen, 
vrouwen en kinderen bijeengedreven.
In de loop van de zondag bepaalde het Duitse 
opperbevel welke represailles zouden worden 
toegepast. Heel Putten moest worden platge-
brand, uitgezonderd de openbare gebouwen 
en huizen van pro-Duitse elementen, alle 
mannen van achttien tot vijftig jaar zouden 
worden afgevoerd naar concentratiekamp 
Amersfoort en Putten moest door de bevol-
king worden ontruimd.

Veel Puttenaren wisten zich gelukkig schuil 
te houden of te vluchten, maar op maandag 2 
oktober werden 660 mannen naar het station 
van Putten afgevoerd vanwaar zij naar kamp 
Amersfoort werden getransporteerd. Onder 
hen niet alleen Puttenaren maar ook evacués 
uit het westen van het land en uit Arnhem en 
omstreken, mannen van elders die op fami-
liebezoek in Putten waren, een kerkdienst 
bijwoonden of op doortocht waren op zoek 
naar voedsel.
Op 11 oktober 1944 werden 602 mannen uit 
kamp Amersfoort doorgezonden naar kamp 
Neuengamme in Duitsland. Onderweg wisten 
nog 14 Puttenaren te ontsnappen. Uiteindelijk 
zouden van de bijna 600 in Neuengamme 
gearriveerde mannen er na de oorlog slechts 
49 naar Nederland terugkeren van wie er 
nog 5 later, ten gevolge van hun ontberingen, 
bezweken. 
In Putten werden 105 panden en huizen 
opgeblazen of in brand gestoken. De Puttense 
bevolking moest vertrekken, maar mocht de 
volgende dag weer terugkeren.

Het vooronder van de HK 27, zoals het was opgesteld op de visserijzolder in het Stadsmuseum te Harderwijk

Het monument ter nagedachtenis aan de razzia op de Herdenkingshof 
in Putten. Het monument is ontworpen door Marie S. Andriessen.

Ondergedoken 
op een botter: oktober 1944
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gebeurde, om naar huis te gaan. Zijn broer Jan 
zei dat dat niet ging gebeuren en dat ze zich 
voorlopig schuil zouden houden hier.

Even later verscheen er een Duitse halftrack op 
het Oeverstraatje die een aantal jongens ach-
terna zat. De jongens waren vanaf het Oever 
naar zee gerend en hadden zich verstopt achter 
een rietkraag in het water. De Duitsers konden 
de jongens niet vinden. De halftrack draaide 
en reed vervolgens recht op de schuilplaats van 
Beerd en Jan af, dwars door de sloten heen, 
terwijl prikkeldraad en alles met de rupsban-
den mee werd getrokken. Jan en Beerd dachten 
dat ze ontdekt waren. Ze wilden gaan rennen, 
maar bedachten zich. Als ze zouden gaan ren-
nen, zouden ze doodgeschoten worden.
De halftrack was de kolk nu tot zo’n 30 á 40 
meter genaderd toen plots het stuur werd om-
gegooid en de halftrack recht naar zee richting 
rietkraag reed. Jan en Beerd wisten op dat 
moment niet dat daar die jongens zich schuil 
hielden. De halftrack begon door het riet heen 
te schieten ondanks dat ze niet konden zien 
of daar iemand achter zat. De hele rietkraag 
werd afgeschoten, de jongens hielden zich 
schuil onder water. Arie Evers werd kennelijk 
het vel van zijn oor afgeschoten en Teus Knevel 
was daar ook bij. De jongens werden niet ont-
dekt en de halftrack reed terug naar het Oever-
straatje. Toen de Duitsers weg waren renden 
Beerd en Jan langs de Schuitenbeek naar het 
water toe om daar een bootje te pakken en 
naar de vissersboten te varen op zee. Bij de 
Schuitenbeek lag al een bootje klaar met een 
aantal jongens: Jan en Willem van Diest die 
ook met de boot het water op wilden. Beerd en 

zijn broer Jan stapten bij het bootje in. Er lag 
ook een vrachtschip met een halve lading hooi, 
de schipper was ook op dat schip. De jongens 
wilden zich verstoppen tussen het hooi op dat 
schip. De schipper vroeg wat ze kwamen doen 
en zei: “maak dat je weg komt, ik wil jullie niet 
aan boord hebben.” 

Voor de kust lagen ook nog een stuk of 4 bot-
ters uit Harderwijk voor anker; die wilden niet 
voor de Duitsers varen. Ze voeren naar één 
van deze schepen, de botter HK 27 die daar 
ook lag. Ze gingen aan boord, trapten de deur 
in en verstopten zich aan boord. Aan boord 
bevond zich o.a. melk, koffie en suiker. De 
jongens verscholen zich in het vooronder. 
Ze konden de Duitsers vanaf de botter op de 
wal zien lopen, maar zij kwamen het water 
niet op.
Vader kwam na een tijdje naar de botter toe 
en vroeg hen naar huis te komen. Vader ging 
naar huis, maar de anderen bleven op de bot-
ter. Vader liep samen met de oude Henrik van 
Diest zo tussen de Duitsers door naar Stomp-
hof en ging daarna naar huis.

De jongens bleven zes dagen op de botter,  
‘s avonds of ’s nachts gingen ze in het donker 
de wal op om de koeien te melken. Moeder 
haalde daarna de melkbus op waarna de jon-
gens terug naar de botter gingen.
De Duitsers waren tijdens de razzia ook thuis 
aan de deur geweest en hadden naar vader ge-
vraagd, waarop moeder antwoordde dat vader 
naar de kerk was en dat ze hem waarschijnlijk 
al hadden. Daarna gingen de Duitsers weer 
verder.
‘s Nachts na de razzia gingen ze één keer naar 
huis en daar aangekomen zagen ze dat de 
huizen in Putten in brand werden gestoken. 
Na iedere dreun vloog er een volgend huis in 
brand. Ze verscholen zich die nacht in een 
leegstaande eendenkooi.
Daarna kwamen Beerd en Jan nooit meer de 
weg op, de hele hongerwinter niet…….”

DE BOttER HK 27    
De botter HK 27 waarop Beerd Luitjes en zijn 
kompanen een aantal dagen zaten ondergedo-
ken was eigendom van Aart Mons (geboren 
1884) en Jan Karssen (1891) uit Harderwijk. 
Aart en Jan waren zwagers, Aart was ge-
trouwd met Maria Karssen, een zus van Jan. 

De botter was van Marker origine, zij hadden 
haar in 1936 gekocht van Hendrik de Haas.
Wat bracht de HK 27 en de drie andere, 
niet-geïdentificeerde schepen, naar Putten? 
Putten had vanouds een aantal eigen vissers-
scheepjes (op het hoogtepunt een tiental, in de 
oorlog nog 4) maar geen haven. Bij Noordwes-
ten wind was de ondiepe kust lager wal en bij 
storm geen veilige plek. Bij rustig weer lagen 
de Puttense schepen voor de kust voor anker, 
was het slecht of onbestendig dan gingen de 
kleine schuitjes (punters, pluutjes en kubbo-
ten) de Schuitenbeek op en werden zo moge-
lijk op de wal getrokken. De grotere schepen 
kozen dan domicilie in de vluchthaven voor de 
sluis bij Nijkerk. Eigenlijk hadden ‘vreemde’ 
schepen bij Putten dan ook niets te zoeken, 
zeker niet voor langere tijd en onbemand. Mo-
gelijk moeten we de verklaring voor de aan-
wezigheid van de Harderwijker schepen voor 
Putten vinden in de operatie ‘Market Garden’ 
die op 17 september 1944 startte met o.a. grote 
luchtlandingen bij Eindhoven, Nijmegen en 
Arnhem. Uit vrees dat de oprukkende gealli-
eerde legers de vissersvloten van de Oost- en 
Zuidwal van het IJsselmeer zouden gebruiken 
als transportmiddel voor hun troepen, kre-
gen de vissers van Spakenburg, Harderwijk 
en Elburg op 18 september 1944 opdracht 
hun schuiten te verplaatsen naar Stavoren. 
Uit Harderwijk vertrokken ruim 20 schepen, 
vooral de grotere botters en 
pluten, om uiteindelijk op Urk 
te belanden. Op de lijst van 
op Urk opgelegde schepen 
staat de HK 27, toch ook een 
grote schuit, niet vermeld. 
Het is denkbaar dat de HK 
27 in eerste instantie wel deel 
uitmaakte van het konvooi 
dat uit Harderwijk richting 
Urk vertrok, maar tussentijds 
de koers verlegde en bij Putten 
voor anker ging. Putten lag 
dicht bij Harderwijk en de 
vissers konden zo eenvoudiger 
toezicht op hun schip houden. 
Maar ook de afwezigheid van 
een motor op de HK 27, de 
meeste grote Harderwijker 
schuiten hadden al wel een 
A- of T-Fordje aan boord, maakte het schip 
minder bruikbaar voor het door de Duitsers 

gevreesde troepentransport. Misschien werd 
deze botter om die reden niet gedwongen naar 
Urk te vertrekken.
In 1950 staakten Aart Mons en Jan Karssen 
de visserij. De botter wordt, zo lezen we in het 
formulier van aangifte, niet meer gebruikt en 
de netten en zeilen zijn grotendeels verkocht. 
Hij is te koop aangeboden, maar, dachten Aart 
en Jan, er zal niet gauw een koper voor komen, 
want het is een oude schuit. Aart Mons had 
blijkbaar al eerder de bakens verzet: op het 
registratieformulier wordt ‘nettenboeter’ als 
zijn hoofdberoep vermeld.
De HK 27 werd in 1950 gesloopt maar, heel 
bijzonder, delen van schip en inventaris bleven 
bewaard waarmee later in het Veluws Mu-
seum, nu het Stadsmuseum Harderwijk, het 
vooronder van de botter op de visserijzolder 
werd nagebouwd. Tijdens de grote renovatie 
en herinrichting van het Stadsmuseum van 
begin 2021 is het vooronder van de HK 27 
overgedragen aan het Bottermuseum bij de 
Vischafslag naast Molen De Hoop. Daar zal 
het weer worden opgebouwd en zal weer te 
zien zijn hoe vissers destijds leefden en waar 
in 1944 enkele Puttense onderduikers zich een 
aantal dagen verscholen.

met dank aan: 
erik van de Poll, Putten
Peter Overeem, Stadsmuseum Harderwijk.

De HK 27 nabij de haven van Harderwijk.
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en met klas 8, de laatste klassen vormden een 
soort ulo. er waren drie jongere broers: rende, 
Jakob en Henk. Henk is overleden, Jakob woont 
nu op de oude boerderij.
“de belangrijkste gebeurtenis uit die tijd was 
de uitbraak van de Tweede wereldoorlog. er 
kwamen toen veel kinderen uit de steden, die 
brachten allerlei nieuwe dingetjes mee, één van 
die meisjes was al op de kleuterschool. dat ken-
den wij nog niet. Achter ons was een camping en 
daar kwamen ook die stadskindertjes met hun 
ouders kamperen. in oorlogstijd woonden ze 
langere tijd in Hierden. dat mensen in de oorlog 
eten kwamen halen, soms helemaal uit den 
Haag, maakte grote indruk. Trekkers noemden ze 
hen. de school was zeker een half jaar dicht. Het 
was veel te gevaarlijk. er waren steeds bombar-
dementen; dan kwamen de jagers eraan. die 
beschoten de treinen en kwamen over ons heen. 
dan ging het luchtalarm af en moesten wij onder 
de banken gaan zitten. en aan het eind van de 
oorlog kwamen natuurlijk de canadezen!” 

VOLWASSEN
reijntje ging in 1960 het huis uit, ze trouwde 
toen met rende Poolen van de Zuiderzeestraat-
weg 69. de ouders van meneer Poolen hadden 
een expeditiebedrijf en in het begin van de 
oorlog moest reijntje’s schoonvader altijd voor 
de voedselvoorziening rijden. Na de oorlog 
heeft het bedrijf van haar schoonouders hout 
binnengehaald vanuit duitsland. dat was in het 

kader van de wiedergutmachung, de herstel-
betaling. Ook werd de vrachtauto gebruikt 
om de muziekvereniging “Kunst na Arbeid” op 

Koninginnedag rond te rijden door Hierden. “we 
hebben eerst bij rende thuis gewoond, daar 
hebben we een schuur verbouwd tot woonhuis, 
je had toen woningnood en al die toestanden.” 
Later zijn ze verhuisd naar de Kruisweg waar ze 
nu nog wonen. rende had daar een rijwielhandel 
en reijntje runde een Bed&Breakfast. reijntje 
en rende kregen twee kinderen, een zoon en 
dochter. ingrijpend in hun leven was het feit dat 
de dochter gehandicapt is. Ze verblijft op Phila-
delphia in Vierhouten. “daardoor ben ik iets van 
de gezondheidszorg gaan zien; ik ben heel lang 
lid geweest van de oudercommissie en heb een 
poosje in het regionale bestuur van Philadelphia 
gezeten. dan krijg je een hele andere kijk op de 
dingen, je ziet hoe er gewerkt wordt, bekijkt het 
meer van binnenuit. ik verschilde wel eens van 
mening met de psychologen over de behande-
ling van onze dochter. Met één psychologe kon 
ik goed overweg, samen hebben we een rapport 
opgesteld dat nog steeds wordt gebruikt voor 
onze dochter.”

FRANKRiJK HOUWEN, 
iN POLDER BOUWEN
Na de oorlog waren er woningen nodig in 
Harderwijk. er werden wijken buiten de stads-
grachten gebouwd: de Zeebuurt, Tweelingstad, 
Stadsdennen. Toen de wijk Stadsweiden nog in 
aanbouw was, ontwikkelde het gemeentebe-
stuur al plannen om aan de noordoostzijde van 
Harderwijk woningbouw mogelijk te maken. 
door massaal verzet van de Hierdense bevolking 

De ingebonden akten uit de 19e en 20e eeuw. Bron: R. Poolen-Brouwer

Jeugdfoto van Reijntje met haar ouders en broer 
Rende. Bron: R. Poolen-Brouwer

De vrachtauto van familie Poolen volgeladen met 
hout. Bron: R. Poolen-Brouwer

reijntje is kort na de oprichting van Herderewich 
al lid geworden van de vereniging. “Het was al-
lemaal zo interessant, al die lezingen, ik woonde 
ze allemaal bij. de oude Henk Schiffmacher van 
de slagersfamilie uit de Luttekepoortstraat wist 
altijd zo veel te vertellen. ik denk daar met veel 
plezier aan terug.” reden genoeg om het leven 
en de maatschappelijke inzet van dit lid van het 
eerste uur te belichten!

JEUGD
reijntje werd in 1936 geboren op boerderij de 
Bisschop aan de Zuiderzeestraatweg 113 in 
Hierden. de boerderij is van voor 1880, in dit jaar 

werd er al verbouwd. Haar vader Jakob Brouwer 
was landman zoals dat toen werd genoemd. Hij 
was ook musicus; hij speelde orgel en was koor-
dirigent van waarschijnlijk euodia. Haar moeder 
Petertje Hop werkte mee op de boerderij. Het 
was een klein gemengd bedrijf. Het huis was niet 
groot, opa en oma woonden er en de ouders van 
reijntje waren er bij ingetrokken. Opoe heette 
van zichzelf Ardelehof. 
de familie Ardelehof was afkomstig uit Niebroek 
onder Vaassen. Mogelijk zijn ze in de 18e eeuw 
met jonkheer c.J. Sandberg meegekomen naar 
de essenburgh. 
reijntje bezocht de lagere school in Hierden tot 

Oude notarisakten aanzet 
tot liefde voor historie

Anit a r aap ho r s t  is  h is to r icus 
en re dac t ie l id  v an h e t 
V i t tep r ae tje

tek s t  Ani t a  r aa p h o r s t

Op tafel ligt een groot dik boek met daarin ingebonden notarisakten uit de 19e en 

20e eeuw. Prachtig bekrachtigd met rode lakzegels. Ze gaan over verhuizingen, 

landtoewijzing en verkoop van goederen van en aan de familie Brouwer uit Hierden. 

“Hierdoor is mijn liefde voor geschiedenis ontstaan”, vertelt Reijntje Poolen-Brouwer, 

“maar ook door alle verhalen van mijn grootmoeder en mijn oom. Bovendien had onze 

kelder een gewelf, een teken dat de boerderij heel oud was. Dat fascineerde mij.” 

Interview met mevrouw Reijntje Poolen-Brouwer
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duurde het tot 1984 voordat het bestemmings-
plan van de wijk Frankrijk werd goedgekeurd en 
er woningen konden worden gebouwd. een al-
ternatief voor het bebouwen van dit gebied was 
bouwen in de polder, daar was ruimte genoeg. 
Vandaar dat er borden verschenen met de leus 
‘Frankrijk houwen, in polder bouwen’.1,2  
reijntje was in die tijd bestuurslid van de Vereni-
ging Belangengroep Hierden. “er zouden 5000 
woningen komen in Frankrijk. daar was de hele 
bevolking op tegen. iedereen deed mee aan het 
protest, ook de huisdokter en in mindere mate 
de kerk. die samenwerking gaf veel saamhorig-
heid. Ons voorstel was om eerst in drielanden 
te gaan bouwen, dat was toch al het plan. daar 
woonden niet zoveel mensen als in Hierden. Of 
in Zeewolde, daar was ruimte genoeg. Uiteinde-
lijk is er een convenant gesloten: 2500 woningen 
in drielanden en 1500 in Frankrijk. die zijn er ook 
gekomen.”
Haar werk voor de belangenvereniging heeft wel 
haar mening gevormd: “uiteindelijk draait alles 
om politiek, om macht, geld.”

HERDEREWiCH
reijntje is sinds mei 1987 lid van Herderewich. 
Ze maakte 10 jaar lang deel uit van de werk-
groep Open Monumentendag, samen met Henk 
 Schiffmacher, Niek de Jong, co van Andel en 
Karel Uittien. Ze bracht uren door in het streek-
archief, toen onder leiding van archivaris John 
van Hell. reijntje vindt haar eigen verhaal niet zo 
interessant als wel alles wat ze in het archief heeft 
onderzocht. Zo verdiepte ze zich onder andere in 
de herkomst van haar eigen familie, de schiet-
plaats in Hierden, de Belgische vluchtelingen.

GESCHiEDENiS VAN DE 
FAMiLiE BROUWER
reijntje ontdekte dat haar familie eigenlijk uit 
Harderwijk kwam en woonde aan de Brouwers-
steeg3, in hetzelfde pand waar in januari 1998 
een grote brand uitbrak. de betekenis van de fa-
milienaam hield in vroegere tijden vaak verband 
met het ambacht dat uitgeoefend werd. Het ligt 
voor de hand dat het bij de familie Brouwer om 
bierbrouwers ging. Stamvader was Aert Brouwer, 
geboren in 1688 als zoon van Hendrik Aerts en 
enike Gerrits. Ze hadden een bierbrouwerij op 
de hoek van de Vijhestraat (Smeepoortstraat) en 
Brouwerssteeg, genaamd de witte Leeuw. Het 
huis, met schuur, plaats en brouwerij, strekte zich 
uit tot aan de wallen, waar nu de Plantage is, ook 
wel de Boompjeswal genoemd. Aert Brouwer, 
enig zoon, nam in 1734 de brouwerij over. Hij 

vliegtuigen uit de lucht geschoten. Zoals reijntje 
al schreef vloog er tijdens de oefeningen een 
vliegtuig, de “Bello”, met erachter een luchtzak. 
Als deze naar beneden kwam, en de Hierdense 
jongens het te pakken kregen, namen ze de zak 
mee naar huis. de zak was gemaakt van nylon, 
een stof die nog onbekend was. Mooi om gordij-
nen van te maken! Ook gebruikten de jongens 
het voor het maken van een bootje. de stof was 
het zeil en een benzinetank van een neerge-
schoten engels vliegtuig de boot zelf. reintje 
en rende waren ooggetuigen toen er duitse 
soldaten van de willem George Frederik-kazerne 
uit Harderwijk naar de schietplaats kwamen om 
te oefenen. Ze marcheerden over de Zuider-
zeestraatweg, vaak met een muziekkorps voorop 
en zongen er duitse soldatenliedjes bij. 

tERUGBLiK
Natuurlijk kan reijntje meer vertellen over haar 
onderzoek in het archief en over haar leven. Over 
de Belgische vluchtelingen die ook bij haar fa-
milie op de Grevenhof zaten en die tot laat in de 
jaren ’70 nog elk jaar op bezoek kwamen. Over 
de inkwartiering van soldaten bij haar oma, vlak 
voor de 2e wereld Oorlog. Over de essenburgh, 
het huis Vlierburg. Ze heeft niet zoveel kunnen 
onderzoeken als ze wel had gewild en nu is het 
vanwege haar gezondheid niet meer mogelijk 

het archief te bezoeken. Maar ze kijkt met plezier 
terug op haar activiteiten. “Het is allemaal be-
gonnen met de oude boeken op onze boerderij 
de Bisschop,” herhaalt ze nog eens,” de akten 
van onder andere notaris Neeb uit de 19e eeuw.” 
Haar man, rende Poolen, heeft overigens nog 
een leuke anekdote over diezelfde notaris. “die 
man was tegelijkertijd ook rijexaminator. Om je 
rijbewijs te halen, moest je 100 meter rijden door 
een straatje tegenover het gesticht Pius. er zakte 
niemand!” Toen rende zelf zijn rijbewijs ging 
halen, was de notaris geen examinator meer. 
Op 13 april 2010 heeft reijntje een lintje ge-
kregen uit handen van burgemeester Berends. 
daarmee werd zij geëerd voor al haar inspannin-
gen voor de maatschappij. een mooie erkenning 
voor al haar werk. 

trouwde met Truitje Jacobs en ook zij kregen 
één zoon met de naam Hendrik. de brouwerij 
werd in 1746 verkocht. Hendrik vestigde zich in 
Hierden. de mannen van de Hierdense tak waren 
wagenmakers, klompenmakers en landbou-
wers. Bekend uit de 20e eeuw zijn natuurlijk de 
Gebroeders Brouwer. rende en Henk Brouwer 
vormden een trompetduo en werden bekend op 
radio en tv.

BROUWERSBOS
Nog steeds zijn er namen in Hierden die doen 
denken aan de familie Brouwer. denk maar 
aan de Brouwersbosweg. de Veluwse bossen 
strekten zich toen nog uit tot vlakbij het dorp 
Hierden, het gebied de duinen. Het valt aan te 
nemen dat een deel van dit bos het Brouwersbos 
werd genoemd, naar de familie Brouwer op de 
boerderij de Grevenhof. er is nog steeds een res-
tant van dit bos te vinden, bij de (Tweede) Paral-
lelweg. Kinderen, waaronder ook reijntje, gingen 
vroeger wel kerstbomen halen in het Brouwers-
bos. Ook was er ooit een Bisschopssteeg, wellicht 
is dat de tegenwoordige Akkerweg. Hierden had 
in die tijd 87 huizen. in het bos stond huis nr 87; 
de boerderij Beekhuizen. daar woonde ene Aert 
Brouwer die een schaapskooi had. 

SCHiEtPLAAtS HiERDEN
Ook deed reijntje onderzoek naar de Schiet-
plaats Hierden. Ze schreef erover in het Vit-
tepraetje 4. de schietplaats lag in de Tweede 
wereldoorlog in de Mheenlanden, of zoals ze het 
in Hierden noemen ‘de Oostermheen’. Hierden 
was een oefenplaats, het echte werk werd ge-
daan vanaf de schietplaats achter in de huidige 
wijk Stadsweiden. Vandaar uit werden engelse 

De boerderij De Bisschop zoals deze er nu uitziet. 
Bron: Google streetview

Vlnr J. Beusekom, Gerrit vd Berg, Rende Poolen, 
Rende Hop op hun zelfgemaakt bootje. Bron: R. Poolen-Brouwer

Lintjesuitreiking met vlnr dhr. Van Panhuis, 
wethouder Eijsenga, R. Poolen-Brouwer, 

burgemeester Berends. Bron: R. Poolen-Brouwer

VOetnOten bij Het artikel
1 Geschiedenis van Harderwijk, C.a. bos en anderen, Uitgeverij boom, 

amsterdam, 1998, p 224-227 
2 ‘Van Heeraaltszstraat tot triasplein’. Het straatnamenboek van Harderwijk 

en Hierden. Peter mesker en niek de jong, Harderwijk reeks, 1999, p. 13.
3 Schilder’s nieuws- en advertentieblad, Peter Sanders, 1997
4 Vittepraetje, 2016, nr 2, p 14

in memoriam
Op 7 augustus jl. overleed reijntje Poolen-Brouwer. dit inter-
view vond plaats in de weken voor haar overlijden. Ze heeft de 
tekst gelezen en goedgekeurd. wat werd ze weer enthousiast 
over alles wat ze zelf had onderzocht. wat vond ze het jammer 
dat ze zelf niet meer naar het archief kon gaan. Haar man rende 
heeft toestemming gegeven om dit artikel te plaatsen, als een 
‘in memoriam’. we wensen hem en zijn familie veel sterkte toe.
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Oktober is de Maand van de Geschiedenis. 
deze jaarlijks terugkerende themamaand wordt 
georganiseerd door het Nederlands Openlucht-
museum en heeft als doelstelling geschiedenis 
voor een breder publiek toegankelijker te maken. 
diverse instellingen waaronder musea, archieven, 
bibliotheken organiseren speciale activiteiten 
rondom het jaarlijkse thema. Zo organiseren 
diverse steden bijvoorbeeld de ‘Nacht van de 
Geschiedenis’.

tHEMA 2021: ‘AAN HEt WERK!’
Op 3 oktober a.s. is de start van de Maand van de 
Geschiedenis met het erfgoedfestival in Nijme-
gen. dit jaar draait het allemaal om het thema 
‘Aan het werk!’. Voor de provincie Gelderland 
koos erfgoed Gelderland tien locaties waar tien 
kunstenaars zich lieten onderdompelen in de 
historie. Het is de bedoeling dat zij vanuit deze 
ervaringen een kunstwerk creëren. die tien 
kunstenaars zullen hun werk presteren tijdens het 
erfgoedfestival. 

HARDERWiJKSE BOttERMUSEUM 
Het Bottermuseum is een van de tien locaties die 
uitgekozen werden door erfgoed Gelderland. rob 
van Luijk, verantwoordelijk voor de Pr van het 

museum, vertelt: ‘wij werden gekoppeld aan el-
len ten damme, een van de hoofdartiesten. Zij is 
een veelzijdige Nederlandse zangeres, muzikante 
en actrice. in juni hebben wij haar een gevarieerd 
programma voorgeschoteld. Zo heeft zij meege-
werkt aan een botter in de botterloods, meege-
vist met een kotter, een wandeling gemaakt met 
een stadsgids, oud vissersvrouw ria Jansen van 
de HK 7 bezocht als ook het vernieuwde stadsmu-
seum.’ in een interview met de Stentor zei ellen 
dat zij zoveel informatie heeft gekregen dat het 
nauwelijks in één lied te vatten is 1. 

EDUCAtiEPROJECt VOOR 
JONGE KiNDEREN
Het Bottermuseum heeft op verzoek van erf-
goed Gelderland een opdracht gegeven aan drie 
studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen 
om een educatieproject te ontwikkelen voor 
jonge kinderen. Zij zullen op eigentijdse wijze 
de visserijgeschiedenis toegankelijk maken voor 
deze doelgroep. Het wordt een combinatie van 
een rondleiding door vissersvrouw Jannetje 
Foppen (Jannet doornhof) en een tocht op een 
botter met schipper Foppen (rob van Luijk). Ook 
dit project wordt op 3 oktober gepresenteerd in 
Nijmegen. 

OPtREDEN ELLEN tEN DAMME
‘Natuurlijk hoopt iedereen dat het festival in 
Nijmegen live kan plaatsvinden, maar anders zal 
het festival online gehouden worden’, aldus rob. 
‘ellen komt ook nog in Harderwijk, ze treedt op 
5 november op voor een kleine groep mensen. 
in de media zal daar nog meer informatie over 
komen. de Stichting Bottermuseum zal dit evene-
ment aangrijpen om een donoractie op te zetten. 
de inkomsten zijn bedoeld om het museum in te 
richten.’ 

Meer informatie over het erfgoedfestival is te 
vinden op erfgoedfestival.nl

Anit a  r aap ho r s t 
is  h is to r icus  en 
re dac t ie l id  v an h e t 
V i t tep r ae tje

tek s t  Ani t a  r aa p h o r s t

Erfgoedfestival 
gelderland 2021 
in Harderwijk 

Vindplaats Havendam levert 
schat aan gegevens op over 
verdediging van Harderwijk

Jan rui jn e is  jour nal is t  en 
his to r icus .  H i j  is  re dac teur 
v an h e t  V i t tep r ae tje  en 
b es tuur s l id  v an H erd erew ich

tek s t  J a n r u ij n e

1 Stentor, 6 juni 2021, regio p. 5

Het restaurant Papa Beer wordt in november 
2020 gesloopt. Archeologen van het bureau 
RAAP kunnen dan aan de slag. Zij leggen de 
fundamenten bloot van een hele reeks muren, 
trappen, kelders en putten. Om te beginnen 
wordt een gaaf stuk stadsmuur blootgelegd. 
Een echt oude muur, waarschijnlijk tussen 
1300 en 1400 gebouwd. Ook worden voor het 
eerst restanten van de stadhouderswoning 
gevonden. Die woning -ook wel het Nieuwe 
Blokhuis genoemd- maakt onderdeel uit van 
een dwangburcht: de burcht die in opdracht 
van de hertog van Gelre rond 1519 is ge-

bouwd. Niet om de inwoners te beschermen 
tegen gevaar van buitenaf, maar om ze in 
bedwang te houden, zodat de Harderwijkers 
trouw hun belasting aan de hertog betalen. 

De burcht, zo blijkt, is verbonden met een 
bolwerk. Dat bolwerk is wél bedoeld om vij-
anden van buiten tegen te houden. Tenslotte 
wordt de aanzet gevonden van een tot dan toe 
verdwenen stadspoort, de zogenaamde Pee-
lenpoort. En goed om even bij stil te staan: al 
dit historisch moois is gevonden in een stukje 
grond van pakweg twintig bij dertig meter.

De opgraving aan de Havendam is voltooid. Er zijn foto’s genomen en metingen 

verricht. Allerhande voorwerpen zijn geborgen en grondmonsters veiliggesteld. 

Het komende jaar worden al die gegevens bestudeerd en geïnterpreteerd. Wat dan 

volgt is een eindrapport. In dat rapport denken de archeologen meer duidelijkheid te 

kunnen geven over hoe de verdediging van Harderwijk in de late middeleeuwen was 

georganiseerd in dit deel van de stad.

Veldkeien Peelenpoort
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WERK LiGt StiL
In december wordt het werk stilgelegd. De 
archeologen stuiten op kabels en leidingen die 
eerst verlegd moeten worden voor ze verder 
kunnen met graven en onderzoeken. Maan-
denlang ligt het werk stil. Pas in het voorjaar 
wordt het onderzoek voortgezet. Wat heeft 
deze laatste paar weken graafwerk opgeleverd? 
We stellen de vraag aan archeoloog Dorien te 
Kiefte, de onderzoeksleider. Te Kiefte: “Er zijn 
meer muren vrij gelegd van de Peelenpoort, de 
laatmiddeleeuwse stadspoort van Harderwijk. 
Hierbij hebben we kunnen vaststellen dat de 
bakstenen muren van de poort gefundeerd 
waren op grote veldkeien. Een funderingswijze 
die nog niet eerder is waargenomen bij mid-
deleeuwse stadspoorten in Harderwijk. Helaas 
hebben we de voorzijde van de poort niet 
kunnen vrij leggen, dit blijft behouden onder 
het straatwerk van de Grote Oosterwijck.”
Een tweede resultaat is dat er een deel van 
een gang is vrij gelegd. De gang loopt tussen 
de binnen- en buitenmuur van het bolwerk, 
ook wel het rondeel genoemd. Niet alles wordt 
blootgelegd, maar Te Kiefte vermoedt dat de 
soldaten vroeger door deze gang het hele ron-
deel konden belopen. Voor de verdediging van 
een stad was het belangrijk dat soldaten snel én 
veilig verplaatst konden worden van a naar b. 
Ze moesten daar opduiken waar de bedreiging 
op dat moment het grootst was.
Te Kiefte: “Onder de muren van het bolwerk 
zijn mogelijk de fundaties van een oudere 
toren aangetroffen. Het gaat om een toren die 
op de hoek van de stadsmuur gestaan moet 
hebben. Deze toren is mogelijk afgebroken 
toen op deze plek, de noordwesthoek van de 

stadsmuur, het bolwerk is aangelegd. Dat bol-
werk dateert uit de zestiende eeuw. De toren 
is vermoedelijk een uitkijkpunt geweest voor 
de stadsverdediging in een eerdere fase,  in de 
veertiende en vijftiende eeuw.” De archeoloog 
formuleert voorzichtig: veel gegevens moeten 
eerst grondig gecontroleerd worden.
Het slotwoord van Te Kiefte: “Nu volgt een 
tijd van bureauonderzoek waarin de vondsten 
worden geanalyseerd en alle bevindingen in 
elkaar worden gepast. Wat uiteindelijk volgt 
is een rapportage waarin alle bevindingen 
worden samengevoegd tot een goed verhaal 
over de stadsverdediging en de bewoning in de 
noordwestelijke hoek van Harderwijk.”

Oudere muur toren

Gang rondeel

In het vorige Vittepraetje stond een voorstel van 
Harry Schel om op het Kerkplein, op de plek waar de 
toren van de Grote Kerk heeft gestaan, een woontoren 
te bouwen met de afmetingen van de oude toren.
Er waren negatieve reacties zonder uitleg. Hieron-
der de reactie van Hans Drost, oud-architect en 
oud-stadsgids bij Stichting Rondeel:
•	Het	gezichtsbepalend	bouwwerk	van	elke	histori-

sche stad was in de middeleeuwen de torenspits van 
een kerk. In ons geval de toren van de Grote Kerk. 
Vanaf de omliggende zandwegen vanuit Ermelo en 
Nunspeet was die destijds goed te zien.

•	Die	tijden	zijn	voorbij.	Vanaf	het	water	kunnen	we	
nu de witte Vuurtoren op de kop van de Harder-
wijker haven als baken herkennen. Maar zelfs vanaf 
het water blijft de Grote Kerk op het Kerkplein goed 
zichtbaar boven het groene woud van de prachtige 
oude lindebomen.

•	 Een	nieuwe	toren	zonder	het	bijbehorende	tussen-
stuk van de Oude Kerk is echter ondenkbaar en te 
kostbaar. De kerk heeft haar financiële middelen 
hard nodig om het onderhoud te bekostigen. En dat 
resultaat mag er zijn. De Harderwijkers mogen trots 
zijn op het behaalde resultaat.

•	 Een	woontoren	los	vóór	de	kerk	is	ook	een	slech-
te oplossing. De bewoners zullen een vrij uitzicht 
willen en wellicht willen parkeren op het Kerkplein. 
Slechts een paar bomen zouden dan gehandhaafd 
blijven. Terwijl juist het weelderige groene dak 
boven het plein bijzonder is voor onze oude binnen-
stad.

•	Het	is	verder	goed	om	te	beseffen	dat	de	oude	
binnenstad van Harderwijk de meest verschillende 
pleinsoorten heeft van Nederland: het grote vier-
kante plein voor de Hervormde Grote Kerk met 
zijn prachtige oude lindebomen; de Markt, het 
voormalige marktplein voor het Oude Stadhuis 
in het centrum van de stad; het Muntplein aan de 
Smeepoortstraat, rechthoekig van vorm, fungeert 
als binnentuin bij de omliggende woningen. De 
Vischmarkt is een langgerekt rechthoekig plein 
met deels prachtige oude bomen en een verhoogd 
podium met waterbassin; het Kloosterplein is ook 
rechthoekig zonder bomen; een afwijkend pleintje 
is de Smeepoortenbrink, driehoekig van vorm met 
lindebomen en voorzien van oude basaltkeien; dan 
is er nog het knusse pleintje bij het Blokhuis, waar 
nog enkele voormalige stadsboerderijen staan; tot 
slot het Hortuspark, het grote groene plein, met de 
majestueuze plataan en de zeer oude Ginkgo biloba.

Mijn conclusie is: het voorstel voor de bouw van een 
nieuwe stenen of betonnen toren op het Kerkplein is 
niet alleen onhoudbaar, maar ook onwenselijk, net als 
de voorstellen in Utrecht om het gat tussen de Domto-
ren en de Domkerk op te vullen. Harderwijk heeft nog 
genoeg kleine onderdelen van de historische stad over, 
om deze alsnog te verbeteren.

Harry Schel wil nog 2 opmerkingen maken over zijn 
woontorenidee.
“In de eerste plaats is in verband met plaatsgebrek 
onder andere de beschrijving van de geschiedenis van 
de verwoesting en de herbouw van de kerktoren in an-
dere Hanzesteden achterwege gelaten. Geïnteresseer-
den kunnen dat via internet nog achterhalen. De 120 
m hoge toren van de St. Michaelkerk in Zwolle werd 
na blikseminslag niet herbouwd, maar daar had men 
nog een 75 m hoge Peperbus bij de Onze Lieve Vrou-
wenkerk. Zutphen en Kampen kennen, als blijk van 
hun welstand, naast oude kerktorens, ook nog profane 
torens uit de 17e eeuw.”
Over het idee van de woontoren zegt Harry: “De 
gedachte aan een woontoren was bij mij ontstaan door 
het inrichten van een oude kasteeltoren als woontoren 
(7 appartementen en een meditatieruimte) in mijn 
vorige woonplaats. Mijn gedachte werd versterkt door 
het bericht op de website van TV-Gelderland, dat in 
de beide 51 meter hoge torens van de Walburgiskerk 
(uit 1315) in Arnhem vier appartementen van elk 100 
m2 worden aangebracht.”

reacties herbouw Harderwijkse 
             toren op het Kerkplein
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dankzij deze sponsors is het mogelijk een mooi blad uit te geven:

 

Word voor minimaal € 50,00 sponsor van ons Vittepraetje. 
Wij vermelden u op de website (met link) en in ons blad.  
mailen kan ook: info@herderewich.nl

Word voor minimaal € 17,50 lid van Herderewich.
•	 Een	lidmaatschap	loopt	per	kalenderjaar.
•	 De	minimale	bijdrage	voor	het	lidmaatschap	is	€	17,50,	te	voldoen	voor	1	mei	van	het	lopende	jaar.	
•	 Leden	ontvangen	4	x	per	jaar	het	Vittepraetje.	Als	iemand	zich	halverwege	het	jaar	aanmeldt,	ontvangt	hij/zij	ook	de	eerder	verschenen	Vittepraetjes	van	dat	

jaar.
•	 Leden	die	niet	in	Harderwijk	wonen	en	het	Vittepraetje	per	post	willen	ontvangen,	betalen	voor	de	portokosten;	deze	worden	jaarlijks	vastgesteld.
•	 Wanneer	iemand	zich	na	15	november	aanmeldt,	gaat	zijn/haar	lidmaatschap	het	volgende	jaar	in.	Hij/zij	ontvangt	in	december	het	laatste	Vittepraetje	van	

het lopende jaar.
•	 Leden	zijn	lid	per	adres,	niet	per	persoon.	

Zie verder www.herderewich.nl 
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Blad 1  Kwartierstaat van Dries van den Berg

PRO-GEN

Dries van den Berg
* 13-08-1956 Harderwijk    + 27-01-2021 Harderwijk
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Dries van den Berg, de Harderwijker pur sang, overleed op 27 januari 2021 aan een hartstil-
stand.
Dries (13 augustus 1956) groeide op in het Nachthok en begon in 1978 als zelfstandig on-
dernemer. Hij maakte furore als standwerker, waar hij, in klederdracht, zijn gerookte paling 
aan de man bracht. Zijn rokerijtje aan de Kromme Oosterwijck werd al snel te klein en hij 
verplaatste zijn bedrijf naar de Burgemeester de Meesterstraat.
Samen met zijn maat Johan Kok (1944-2000) organiseerde Dries in juni 1983 de eerste Aal-
tjesdag, al jarenlang een toeristische trekpleister voor Harderwijk.
Nadat op 17 september 1999 door een fatale brand zijn complete bedrijf in de as werd gelegd, 
besloot hij zijn zaak op dezelfde plaats te herbouwen, maar nu als Palingrokerij & Viswinkel. 
Toen zijn bedrijf aan de Burgemeester de Meesterstraat plaats moest maken voor het Wa-
terfront, verplaatste hij het in 2018 naar de Stephensonstraat en richtte daar ook het eerste 
Palingmuseum van Nederland in.
Na de grondige restauratie en herinrichting van het Stadsmuseum in 2021, heeft ook iets van 
Dries daar een prominente plaats gevonden. Zijn originele jasje met rode shawl zijn te vinden 
in de waskamer de ‘Verloren Voorwerpen’.
Hieronder een kwartierstaat, samengesteld door Renate en Karel Uittien, waaruit blijkt dat 
bijna al zijn voorouders afkomstig zijn uit Hierden en Harderwijk.

tek s t  l e x S c hu ij l

dries van den Berg 
Harderwijker pur sang 



Hanen op gebouwen

Tjitte Dijkstra kocht een nieuw objectief (lens) voor zijn camera en ontdekte op veel 
Harderwijkse torens een haan. 

Op welk gebouw staat welke haan? (Er is een gebouw met twee hanen)

A.  Grote Kerk
B.  Essenburgh

C.  Kerkgebouw aan de Verkeersweg (De Zin)
D.  Hervormde Kerk in Hierden

E. Plantagekerk
F.  Catharinakapel

Uitslag volgend Vittepraetje

Vittepraetje
De naam van ons kwartaalblad ‘Vittepraetje’ is een taalkundige vrijheid, gebaseerd op ‘vitte’ en ‘praetje’.

Een ‘vitte’ was de naam van een handelskolonie in Scandinavië tijdens de late middeleeuwen. De Harderwijkse 
koggen voeren in de Hanzetijd onder andere naar Scandinavië. Op de zuidpunt van het Deense eiland 

Schonen had Harderwijk een eigen vitte, een stuk land met pakhuizen, winkels, kramen en werkplaatsen voor 
kooplieden en ambachtslieden. Ze woonden en werkten daar. Op de vitte golden dezelfde wetten en regels als 

in Harderwijk. Een vitte was dus een plaats uit de historie en ver weg van de stad Harderwijk.

Een ‘praetje’ is een kort gesprek over alledaagse dingen, of een korte verhandeling of lezing. Kooplieden en 
ambachtslieden op de vitte waren soms maanden van huis en konden in de winter vaak niet uitvaren voor de 
thuisreis. Tijdens hun verblijf daar moesten de kooplieden zich zien te vermaken en dat deden zij onder andere 
met het vertellen van verhalen. Ook na terugkomst in Harderwijk waren de sterke verhalen niet van de lucht.
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