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Elk Vittepraetje begint met de laatste (historische) nieuwtjes, een agenda en een voorwoord van de
voorzitter. Ditmaal een terugblik van Matty Moggre op het jaar 2018. De oprichting van de Stichting
Joods Erfgoed Harderwijk, de opening van het Historisch Kenniscentrum Harderwijk en de gift die onze
vereniging ontving als een van de goede doelen van de Haringparty zijn enkele hoogtepunten die zij
aanroert. Maar de hoofdmoot van het Vittepraetje bestaat, zoals altijd, uit een aantal lezenswaardige
artikelen.

1. Spiering-ijsvisserij: levensgevaarlijk
Schrijver Robert Oosterhof weet heel veel van Harderwijks vissershistorie. Ditmaal een artikel
over het vissen in de winter. Als de Zuiderzee dichtvroor gingen de vissers op de schaats en met
een slee het ijs op. Men hakte een wak en dan werden onder het ijs netten uitgezet. Een
gevaarlijke vorm van vissen; heel wat vissers vonden hierbij de dood.
2. Belgenkamp wordt depot voor buitenlanders
Dat Harderwijk tijdens de Eerste Wereldoorlog een Belgenkamp had is vrij algemeen bekend.
Dat na de oorlog en na het vertrek van de laatste Belgen het leeggekomen kamp vanaf 1920
gebruikt werd voor de opvang van ontheemde buitenlanders is veel minder bekend. Er kwamen
zo’n 7.000 voormalige krijgsgevangenen. Een speciale groep werd gevormd door de prostituees
die in bordelen langs het front hadden gewerkt. Jan Klein vertelt er over.
3. Hendrik Dalhuisen, onderwijzer en onderzoeker
In 1869 arriveert Hendrik Dalhuisen in Harderwijk. Het blijkt een man met vele talenten. Anne
Vermeer schreef een biografie over hem. In dit eerste deel gaat het vooral over Dalhuisen, de
onderwijzer en onderzoeker. Het artikel wordt geïllustreerd met mooie historische foto’s.
4.

Van alles wat Ver-EEUW-igd
In deze 75e en laatste aflevering vertelt Gijsje Verwijs-ten Hove aan de hand van honderd jaar
oude krantenartikelen over het dagelijks leven in het Harderwijk van 1918.

