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HERFST 2020 
 
De Nederlandse herfst is begonnen, in de natuur, maar ook 
voor onze samenleving wordt het herfst: zo min mogelijk sociale 
contacten, anderhalve meter afstand, volle ziekenhuizen, 
oplopende coronacijfers.  
Toch is er in de herfst ook te genieten, bijvoorbeeld van die 
heerlijke najaarszon, die prachtige paddenstoelen en die mooie 
herfstkleuren. Is het in onze samenleving ook niet een beetje 
zo? Er is nog zoveel moois: films en documentaires op tv, we 
hebben de telefoon met zijn apps, we kunnen beeldbellen, 
kortom er staan ons zoveel middelen ter beschikking om toch 
een beetje contact te houden. En daar is dus ook deze digitale 
nieuwsbrief met een aantal feitjes en wetenswaardigheden.  
___________________________________________________ 
 
HANDSCHRIFTEN UIT HARDERWIJK, IN DEVENTER 
 
In 2020 is het tweehonderd jaar geleden dat de collectie van de 
Universiteit van Harderwijk naar Deventer verhuisde. Tijdens de 
Franse bezetting werd deze universiteit opgeheven. In 1820 
kreeg Deventer bij Koninklijk Besluit een groot deel van het 
bibliotheekbezit. Met de komst van de bijna 3300 
handgeschreven en gedrukte boeken verdrievoudigde de 
collectie van de Athenaeumbibliotheek in Deventer.  

Tweehonderd jaar na de overdracht is een selectie van de 
boeken nu opnieuw te bewonderen tijdens een 
dubbeltentoonstelling in de Athenaeumbibliotheek en de 
Bibliotheek Centrum. De tentoonstelling is van 1 september tot 

en met 16 december gratis te bekijken in beide vestigingen. 

Zie voor meer informatie:  

https://www.bibliotheekdeventer.nl/harderwijk  

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
VAN DE ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP …. 
 
In september hebben leden van onze werkgroep meegeholpen bij het onderzoek in Ermelo naar 
een mogelijk Romeins marskamp. Vondsten wijzen er op dat de Romeinen daar geweest zijn. 
Binnenkort start bureau Raap het onderzoek aan de boulevard bij Kokki’s, (voormalig Papa 
Beer). Mogelijk kunnen dan ook weer enkele vrijwilligers hulp bieden (Corona maakt het een en 
ander wel moeilijker).  
________________________________________________________________________________ 
 
  

https://www.bibliotheekdeventer.nl/harderwijk


 

GELDERSE MUNTSLAG IN HARDERWIJK 
Het maken (slaan) en gebruiken van munten is al oud. Het is bekend dat er 
In de 14e eeuw munten geslagen werden in Harderwijk. Vanaf 1583 
besloten de Staten van Gelderland de productie van de munten te 
verplaatsen naar Harderwijk. Tot 1806 heeft dit muntbedrijf gefunctioneerd. 
Het klooster van de Franciscaner zusters was door de hervorming 
eigendom van de stad geworden en vormde een goede locatie. We kennen 
het gebouw nu nog als De Munt aan de Smeepoortstraat.  
Er zijn diverse munten in het bezit van het Stadsmuseum en zullen daar – 
na de verbouwing – ook weer te zien zijn.  
Rob K.S. Beute heeft een beknopt overzicht gegeven van de geschiedenis 
van de muntslag in zijn boekje: “Middeleeuwse- en Provinciale Muntslag te 
Harderwijk” en in eigen beheer uitgegeven. Het is een prachtig boekje 

geworden, met mooie foto’s en een heldere, korte toelichting op de (geschiedenis van) de 
munten. Herderewich mag het verkopen voor € 9,75. (kostprijs € 25,-) Te bestellen: 
info@herderewich.nl 
__________________________________________________________________________ 
 
OKTOBER, DE MAAND VAN DE GESCHIEDENIS 
 

Oktober is traditiegetrouw de Maand van de Geschiedenis. Dit jaar 
wordt de zeventiende editie gehouden van het grootste historische 
evenement van Nederland. Het thema is ”Oost/West”. 
Door het hele land en online organiseren musea, boekhandels, 
bibliotheken, erfgoedinstellingen en andere organisaties allerlei 
activiteiten rond dit thema om de belangstelling voor het verleden 
verder aan te wakkeren. De agenda van de Maand van de 
Geschiedenis is te vinden op de website 

maandvandegeschiedenis.nl, met meer dan 400 activiteiten. 
 
Herderewich heeft n.a.v. deze maand al twee keer een geschiedenisquiz georganiseerd. DEZE 
KEER KOMT DE QUIZ IN DE HARDERWIJKER KRANT VAN 28 OKTOBER. Heeft u de krant 
niet (ontvangen), meld dit dan bij ons.  
____________________________________________________________________________  
 
VAN DE ALV, DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
Wel doen… niet doen… de twijfel was groot. Uiteindelijk is 
de ledenvergadering wel doorgegaan op 6 oktober. 29 
leden (inclusief de meeste bestuursleden) waren aanwezig. 
Het eerste half uur vertelde de directeur van het 
Stadsmuseum over de stand van zaken met betrekking tot 
de verbouwing van het museum. Zoals dat gaat bij 
restauraties, zo gaat dat ook hier: verrassende 
ontdekkingen zoals een oud stukje behang, de oude 
verfkleur op een oude deur en meer. Het Stadsmuseum 
hoopt 1 april haar deuren weer te openen. Maar als die 

deur nu openstaat, mag je best even een blik naar binnen werpen.  
 
De agenda van de ledenvergadering liet geen bijzonderheden zien. Het was goed, toch even bij 
elkaar te zijn. Het concept verslag komt binnenkort op de website, pagina “over ons”. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
FOTOWEDSTRIJD 



 

 
Dit is de winnende foto van de fotowedstrijd, die Herderewich in 
allerijl uitschreef voor de monumentendagen.  
Dennis Mulder maakte deze foto. De jury, Marijn Fidder, beoordeelde 
deze als de beste foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kijk voor de laatste nieuwtjes op onze website: www.herderewich.nl  

http://www.herderewich.nl/

