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Sinterklaas arriveert in Harderwijk
Inmiddels is het alweer een poosje geleden maar in november arriveerde
Sinterklaas in Harderwijk. Natuurlijk
per stoomboot die werd vergezeld
door de botters van de Botterstichting.
Vrijwilligers met verwanten en kinderen stonden zodoende vooraan bij het
uitdelen van de pakjes. Inmiddels is de
Sint vertrokken naar Spanje en voor de
zekerheid zijn de botters even nageteld! Gelukkig, ze zijn allemaal nog
aanwezig in de haven van Harderwijk!
Nostalgie op papier in de botterloods
Het leek wel een familiefeestje in de bovenzaal van
de botterloods. Henk Bakker, de bekende tekenaar
en ambassadeur van het St. Jansdal Ziekenhuis organiseerde hier de expositie ‘In en om de haven van
Harderwijk’ met zijn werk. Honderden tekeningen
werden tentoongesteld en uiteraard werd het nodige werk verkocht. Veel bezoekers mijmerden bij het
zien van de tekeningen over het oude Harderwijk.
De verhalen plopten als vanzelf naar boven, dus
werd het niet alleen een kunstzinnige, maar vooral
ook nostalgische expositie, met aandacht voor het
verleden van Harderwijk. ‘Henk haalt het verleden
dichterbij’ was een opmerking van een van de bezoekers. En zo is het; het verleden is dichtbij, voor
wie het wil zien en ervaren!
Visserijdagen 2017
Het duurt natuurlijk nog even, maar de tijd gaat snel en voor je het weet zijn we
toe aan Visserijdag 2017. Op 8, 9, 10 en 11 juni worden in Harderwijk de Visserijdagen georganiseerd dus reserveer deze dagen in uw agenda. Op 8 juni arriveren
de botters in de haven, op 9 juni vindt de traditionele bokkingrace om de HAV
wimpel plaats en op zaterdag 10 juni zijn er veel activiteiten op en rond het terrein
van de Vischafslag. Zondag 11 juni worden de dagen afgesloten met een Sing-In
Als vrijwilliger en betrokken Harderwijker wilt u dat natuurlijk niet missen!
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Schip op de wal!!!
Zaterdag 26 november
heeft het heugelijke feit
plaatsgevonden dat voor
het eerst in de historie van
Harderwijk er op de locatie
van de oude kleine Helling
een botter in een botterloods is gereden. Na enige
aanpassingen op de vroege
zaterdagmorgen aan de

botterwagen is het allemaal voorspoedig verlopen.
Voor iedereen die zijn steentjes of stenen heeft
bijgedragen om alle knelpunten op te lossen,
bedankt!. Zonder jullie inbreng was het niet mogelijk geweest om deze klus te klaren. Dit historische
moment is op de camera vastgelegd door Jan
Cornelissen. Jan maakt een filmpje van deze
bijzondere gebeurtenis aan de haven .
Nieuwjaarsreceptie
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden
en om ons heen is het druk met mensen die met
kerstbomen en kerstversiering in de weer zijn.
Het is de tijd van gezelligheid maar ook om terug
te denken over het afgelopen jaar. Ook voor het
bestuur van Stichting Vischafslag is dit het geval
en het is een druk en veelbewogen jaar geweest.
Er is enorm veel werk verzet en niet alles ging vanzelf. Soms gingen de dingen met horten en stoten
maar er is door vrijwilligers en bestuur enorm veel
energie in gestoken. Het bestuur is daar haar vrijwilligers zeer erkentelijk voor! We maken van de
gelegenheid gebruik door allen fijne feestdagen te
wensen en natuurlijk ook

een heel voorspoedig en gezond 2017!
De nieuwjaarsreceptie, deze keer in een wat sobere uitvoering, is
bestemd voor vrijwilligers en botterspeld dragers en wordt gehouden
op vrijdag 6 januari in de Vischafslag aan de Havendam te Harderwijk.
De inloop is vanaf 19.00 uur en rond 20.30 uur is de afsluiting.
U bent van harte uitgenodigd. Ook voor het nieuwe jaar hopen we op
een goede, constructieve samenwerking om het visserijverleden in
Harderwijk hoog op de agenda te houden!
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Veel belangstelling voor lezing van Willem van Norel in de Vischafslag
De belangstelling voor het
visserij verleden is in Harderwijk beslist niet uitgedoofd,
getuige de volle Vischafslag,
waar Willem van Norel op 8
december een lezing over dit
onderwerp gaf.
Van Norel is een begenadigd
spreker met kennis van zaken
die 'voor de vuist weg' het
onderwerp van verschillende
kanten kan belichten. Dat
deed hij op deze avond aan
de hand van familiefoto een
filmpje over de sluiting van
de dijk en een vergelijk over
de overeenkomsten tussen
Elburg en Harderwijk. Er waren in vroeger veel bindingen tussen Harderwijk en Elburg.
Harderwijker mannen trouwden met vrouwen uit Elburg of gezinnen uit Harderwijk verhuisden
in hun geheel naar het vestingstadje.
Bijzonder is het verhaal van de twee Harderwijker vissersknechten die op een Elburger botter aan
het werk gingen. Zondagsnacht om klokslag 24.00 uur schoten ze in de Grote Oosterwijk in de
klompen voor de wandeltocht in het holst van de nacht over de Zuiderzeestraatweg naar
Elburg. Ze deden er vier uur over voordat hun Elburgse broodheer de touwen van hun visvaartuig
kon losgooien. Het illustreert hoe zwaar het vissersleven vaak was. Storm, luwte, vorst... …..het
stond een goede vangst in de weg, maar toch ging er veel vissers mentaal kapot toen de dijk van
Oostelijk Flevoland in juli 1956 bij Elburg werd gesloten! De Elburgers werden afgesloten van het
grote water en velen vervielen in een depressie. Ze vonden werk in een fabriek, maar werden er
niet gelukkig van. Een aantal van hen verlegde hun schip naar Harderwijk om van daaruit nog een
aantal jaren te kunnen vissen. De sobere levensstijl zat hun als gegoten en de schrale vangsten
namen ze op de koop toe. Als ze maar ‘vrij’ konden zijn en
met hun platbodems de voormalige Zuiderzee bevaren om
te vissen. Van Norel vertelde dat het de verdienste van Elburger vissers was het ‘palingkistje’ uit te vinden, een verzwaard houten kistje, dat met wat aas op de bodem van het
water werd afgezonken. Er zaten soms wel 80 palingen in
zo’n klein kistje, vertelde een van de aanwezige voormalige
vissers in de zaal. De uitvinders werden er niet rijk van.
Een Spakenburger viste zo’n kistje op en maakte ze op grote
schaal na. De Vischafslag fungeerde op deze avond precies
waarvoor hij gebouwd is. Oude verhalen kwamen tot leven,
en voormalige vissers en belangstellenden wisselden informatie uit. De vertellingen uit die ‘goeie ouwe tijd’ werden
beleefd en herbeleefd! Willem van Norel mag nog eens terugkomen naar Harderwijk!

Pagina 3

