Traditionele visserij
op de Zuiderzee en
de Waddenzee

Symposium | 19 januari 2019
Jollen, kwakken, schokkers, botters, aken

Programma

en blazers. Het zijn allemaal namen van

13.00

scheepstypen waarmee werd gevist in de

13.30 		 Opening - Rob Leemans (voorzitter van de Werkgroep
Maritieme Geschiedenis) en Peter Tolsma (dagvoorzitter)

voormalige Zuiderzee en de Waddenzee.
Bij het vissen werden verschillende
technieken gebruikt. De visserij was een
traditioneel bedrijf dat werd bedreven
vanuit vrijwel elke plaats aan zee, met
eigen gebruiken en klederdrachten.
Deze traditionele visserswereld is
grotendeels verdwenen door de aanleg
van de Afsluitdijk. We kunnen nog een deel
bekijken in het Zuiderzeemuseum en op
het IJsselmeer varen nog tot plezierboot
omgebouwde vissersschepen waarvan
sommigen als varend erfgoed.
De Werkgroep Maritieme Geschiedenis
van de Fryske Akademy organiseert een
symposium over de geschiedenis van deze
traditionele visserij. Daarbij wordt ook
aandacht aan het jongste verleden en het
heden geschonken.

Ontvangst met koffie/thee

13.45		Ontwikkeling van de zeilende vissersschepen - Frits Loomeijer,
freelance ontwikkelaar in maritieme cultuur
14.15		Het visboek van Adriaan Coenen - Ad Leerintveld, conservator
Moderne Handschriften bij de Koninklijke Bibliotheek
14.45		Traditionele vistechnieken - Rob Leemans & Peter Tolsma,
leden van de Werkgroep Maritieme Geschiedenis met
als aandachtsgebied o.a. traditionele vissersschepen en
vistechnieken
15.15		Pauze
15.45		Vissersgemeenschappen - Marloes Kraan, onderzoeker bij de
Universiteit van Wageningen
16.15		Rampen op de vissersvloot - Hans Zijlstra, senior project
manager bij Elsevier Science en eigenaar Zijlvaart Advies &
Actie. Daarnaast is hij actief als publicist op het gebied van
Friese geschiedenis.
16.45		Visserij heden ten dage - Barbara Holierhoek, voorzitter
van de vissersvereniging Hulp in Nood te Zoutkamp en de
visserijvereniging Ons Belang te Harlingen, en bestuurslid van
de Nederlandse Vissersbond
17.15

Afsluiting - Rob Leemans

17.30

Borrel en nagesprek

18.00

Einde van de bijeenkomst

De voertaal van het symposium is Nederlands.

Uitnodiging

Wanneer: zaterdag 19 januari 2019, 13.30-18.00 uur.
Waar: Tresoar, Gysbert Japicx-zaal, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden
(parkeren kan in Parkeergarage Oldehove, aan de overkant van Tresoar).
Toegang: € 5,00.

Aanmelding
Het symposium is voor iedereen
toegankelijk. Opgave en betaling via
internet heeft onze voorkeur:
www.fryske-akademy.nl/visserij
Mocht opgave op die manier niet
mogelijk zijn, dan kunt u telefonisch
contact opnemen met het
secretariaat van de Fryske Akademy,
tel. (058) 213 14 14. Opgave kan tot
en met dinsdag 15 januari 2019.

www.fryske-akademy.nl

Sympoasium

19 jannewaris 2019

Tradisjonele fiskerij op ’e Sudersee en it Waad
Jollen, kwakken, skokkers, botters, aken

Programma

en blazers. It binne allegear nammen

13.00

Ynrin mei kofje/tee

fan skipstypen dêr’t mei fiske waard yn

13.30

Iepenjen - Rob Leemans (foarsitter fan ’e Wurkgroep
Maritime Skiednis) en Peter Tolsma (deifoarsitter)

’e eardere Sudersee en op it Waad. By it
fiskjen waarden ûnderskate techniken
brûkt. De fiskerij wie in tradisjoneel
bedriuw dat fan frijwol alle plakken
oan see út bedreaun waard, mei eigen
wizânsjes en klaaiïnge.
Dy tradisjonele fiskerswrâld is foar in
grut part ferdwûn troch it oanlizzen fan ’e
Ofslútdyk. Wy kinne der noch wat fan sjen
yn it Suderseemuseum en op ’e Iselmar farre
noch ta plezierboat omboude fiskersskippen,
dêr’t guon de kwalifikaasje ‘farrend erfgoed’
fan hawwe.
De Wurkgroep Maritime Skiednis fan
’e Fryske Akademy organisearret in
sympoasium oer de skiednis fan dizze
tradisjonele fiskerij. Dêr wurdt ek omtinken
by jûn oan it jongste ferline en oan ’e
sitewaasje fan hjoed de dei.

13.45		Ontwikkeling van de zeilende vissersschepen - Frits Loomeijer,
freelance ûntwikkelder yn maritime kultuer
14.15		Het visboek van Adriaan Coenen - Ad Leerintveld, konservator
Moderne Handschriften by de Koninklijke Bibliotheek
14.45		Traditionele vistechnieken - Rob Leemans & Peter
Tolsma, leden fan ’e Wurkgroep Maritime Skiednis mei
as oandachtsgebiet û.o. tradisjonele fiskersskippen en
fisktechniken
15.15

Skoft

15.45		Vissersgemeenschappen - Marloes Kraan, ûndersiker by de
Universiteit Wageningen
16.15		Rampen op de vissersvloot - Hans Zijlstra, senior
projektmanager by Elsevier Science en eigener Zijlvaart Advies
& Actie. Dêrnjonken is er warber as publisist op it mêd fan
Fryske skiednis
16.45		Visserij heden ten dage - Barbara Holierhoek, foarsitter
fan ’e fiskersferiening Hulp in Nood te Zoutkamp en ’e
fiskerijferiening Ons Belang te Harns, en bestjoerslid fan ’e
Nederlandse Vissersbond
17.15		 Ofsluting - Rob Leemans
17.30

Buorrel en neipetear

18.00

Ein fan ’e gearkomste

De fiertaal fan it sympoasium is Nederlânsk.

Utnûging

Wannear: sneon 19 jannewaris 2019, 13.30-18.00 oere.
Wêr: Tresoar, Gysbert Japicx-seal, Bûterhoeke 1, 8911 DH Ljouwert
(parkearje kin yn Parkeargaraazje Oldehove, oan ’e oare kant fan Tresoar).
Tagong: € 5,00.

Opjaan
It sympoasium is foar elkenien
tagonklik. Opjefte en beteljen oer
ynternet hat ús foarkar: www.
fryske-akademy.nl/visserij Mocht
opjaan op dy wize net slagje, dan
kin telefoanysk kontakt opnommen
wurde mei it sekretariaat fan ’e
Fryske Akademy: (058) 213 14 14.
Opjaan kin oant en mei tiisdei

15 jannewaris 2019.

www.fryske-akademy.nl

