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VOORWOORD

Deze studie is voornamelijk het resultaat van mijn verbazing over het feit dat er in de
vervuilde wateren van het Biesboschgebied in vroeger eeuwen op zeer grote schaal
zalm werd gevangen, en dat daar nooit eerder onderzoek naar is gedaan. Dit terwijl

de Biesbosch zich toch mag verheugen in een ruime publieke belangstelling, niet al-
leen waar het de natuur, maar ook waar het de geschiedenis betreft. Toen ik mij later,
nieuwsgierig geworden naar deze vorm van visserij, in het onderwerp wilde verdie-

pen, bleek dat niet goed mogelijk. Er was nauwelijks literatuur. Dat gold niet alleen
voor de geschiedenis van de visserij in de Biesbosch, maar voor die van de zoetwater-

visserij in het algemeen. Het is de bedoeling dat mijn onderzoek althans een deel van
dit hiaat zal opvullen.

Ik heb tijdens het onderzoek van zeer veel mensen hulp gehad. Graag wil ik iedereen
daarvoor hartelijk dankzeggen.

Zo heb ik ervaren dat mensen in de Nederlandse archieven met groot enthousias-
me hun taak uitoefenen. Dat geldt met name voor de oud-archivaris van Geertruiden-

berg, de heer G.J. Rehm en zijn opvolger, de heer A. Zom. In de beginfase van het
onderzoek kwam de hulp van de heer Rehm neer op een priv6cursus oud schrift. Bas
Zijlmans dank ik voor zijn inspirerende en stimulerende belangstelling. Anny Miller-
Sprangers en mijn broer John Martens besteedden vele uren om mij wegwijs te ma-

ken op de computer. Henk van Beckhoven schreef enkele speciale programma's
voor de analyse van een deel van het onderzoeksmateriaal. Jan Schouten en drs. Jos
Kok waren zo vriendelijk om eerdere versies van de studie te lezen en van commen-

taar te voorzien. Drs. Monique Chau-Fabrie was bereid de samenvatting in het Frans
te vertalen, en Hub. J.J. Oome maakte een van de illustraties.

Naast hen zijn er velen meer bij wie ik in het krijt sta; ik ben hen allen zeer erkente-

hjk.

Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt wil ik graag bedanken voor zijn inspirerende
begeleiding. Vooral zijn adviezen met betrekking tot de compositie van het werk zijn

medebepalend geweest voor het eindresultaat. Ik prijs mij gelukkig dat de Stichting
Zuidelijk Historisch Contact het boek heeft willen opnemen in de serie 'Bijdragen'.

Ik draag dit boek op aan Els, Paul en Janneke. Els las mee. corrigeerde waar nodig
de tekst, en hielp met het nakijken van de drukproeven. Samen zorgden zij voor een
sfeer waarin een dergelijk omvangrijk karwei tot een goed einde gebracht kan

worden.

Oosterhout, september 1992.
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PROBLEEMSTELLING EN VERANTWOORDING

§  1    Beg7ippen en probleemstelling

a. Begrippen

Deze studie heeft visserij tot ondenverp. Ondanks het feit dat daar in
Nederland tamelijk veel over wordt geschreven, vereist dit begrip toch
enige toelichting.

Opvallend is dat met 'visserij' in veel publikaties vrijwel uitsluitend
zeevisserij wordt bedoeld. "De geschiedenis van de Lage Landen is
van oudsher sterk met de zee verbonden. (...) Voor de visser is de zee

het domein waar hij zijn brood verdient" zo schrijft de auteur van een
bekende recente publikatie hierover.1 De auteur vervolgt  dat  de  Ro-

,,meinen al vissers aantroffen, die van moerasriet en biezen touwen
knoopten om er netten voor de vissen van te vlechten". In de 'Gouden
Eeuw' was de visserij niet alleen een 'principale goudmijne', maar bo-
vendien leverde de visserijvloot bekwame zeelieden en daarmee be-

manningen voor de oorlogsvloot. "De kneepjes van het zeemansvak,
waar de Nederlanders in het verleden zo om geroemd werden, zijn
veelal op de vissersvloot ontwikkeld en aangeleerd", volgens Van der
Veer.2 Dat zou kunnen. Van der Voort schrijft in de Maritieme Ge-
schiedenis der Nederlanden dat steden als Rotterdam en Schiedam in
de zestiende eeuw een omvangrijke eigen vissersbevolking kenden.

Na aftoop van het haringseizoen zat die dan zonder werk en monsterde
aan op de koopvaardijvloot, die evenals de vissersvloot toen ook voor
een groot deel uit buizen bestond.3 De 'Grote Visserij' volgt het tradi-
tionele beeld van de Nederlandse economische geschiedenis: in de
achttiende eeuw was er sprake van teruggang in de haringvisserij.4 In

de negentiende eeuw, toen de 'sociale quaestie' de gemoederen bezig-
hield, was de Noordzeevisserij ook voortdurend in beeld. Via Heyer-
mans' Op hoop van Zegen natuurlijk, maar ook via stakingen over 10-

')  Van der Veer e.a., Het zilver van de Zee. 7.

2) a.W·, 7.

3) Buis: scheepstype; zie verder Van de Voort, in MGN, Il, 300.
4)  Akveld, in MGN 111, 325.
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nen en andere sociale omstandigheden. In 18801eidde dat in Scheve-
ningen tot een compleet oproer. "Diep als de zee is de ellende der

"visschers , luidde nog ruim vijftig jaar daarna in IJmuiden de nood-
kreet.5

Er bestaat dus ruim voldoende aandacht voor vrijwel alle aspecten van
de zeevisserij in Nederland. lets vergelijkbaars geldt voor de visserij
op het IJsselmeer, zij het in iets mindere mate. Voor een deelis dit on-           getwijfeld verbonden met de typische folklore die sommige vis-
sersplaatsen rond de voormalige Zuiderzee kenmerkt: Volendam; het
eiland Marken; Spakenburg, welke laatste plaats die bekendheid ont-
leent aan de typische klederdracht, maar ook aan een bepaalde reli-
gieuze strengheid die in meer van deze vissersgemeenschappen een
vooraanstaande rol speelt. Een deel van de oplevende belangstelling
voor de Zuiderzee- en IJsselmeervisserij komt zeker ook door de re-
creatievaart, de watersport. Bij een deel van deze recreanten bestaat
grote belangstelling voor de traditionele Nederlandse vaartuigen,
waaronder de zeer tot de verbeelding sprekende botters van de
Zuiderzee. Veel van deze, vaak als wrak gekochte schepen, zijn door
liefhebbers in hun originele staat teruggebracht, voor zover dat kon al-
thans. Dikwijls leidde dat praktisch tot nieuwbouw, die tegenwoordig
overigens met behulp van oude mallen ook weer plaatsvindt. In Spa-
kenburg op de oude werf gebeurt dat soms weer. Regelmatig worden
met deze schepen zeilwedstrijden gehouden, waarbij op de daarmee
onvermijdelijk gepaard gaande, publiekstrekkende, grote feesten
's avonds, de 'folklore' en het 'oude ambacht' (de visvangst) niet ver-
geten worden.

Op vergelijkbare wijze zien we recentelijk eveneens de belangstel-
ling voor de visserij in de Zeeuwse streken toenemen. Ook Zeeland is
een belangrijk visserijgebied geweest en naast de hier tevens her-
levende belangstelling voor traditionele vaartuigen, zoals hengst en
hoogaars, verschijnen er publikaties over leven en werken van de vis-
sers zelf.6

s)  Van der Veer, a.w.,105 e.v.; 115. Ook Schaap, Halen en brengen, Visserij door de eeu-
wen heen, 80.
6) Bijvoorbeeld Slager en De Schipper, Vissersverhalen. Van Ginkel. Elk vist op zijn tij
(Yerseke); Huybrecht en Reindersma, In weer en wind.
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In vergelijking met het voorgaande komt de riviervisserij er enigszins
bekaaid af. Er is een zekere kentering merkbaar, maar de geografi-
sche spreiding, het rivierengebied is in Nederland nogal groot, maakt
een omvattende studie veel moeilijker. Met uitzondering van de al wat
oudere dissertatie van Van Doorn over de terminologie van de rivier-
vissers in Nederland, hebben andere studies vrijwel zonder uitzonde-
ring een regionaal karakter, ook de onderhavige.7 Er zullen nog veel
deelstudies op regionaal of lokaal niveau verricht moeten warden,
voordat een totaalbeeld van de geschiedenis van de Nederlandse
riviervisserij gegeven kan worden.

Om te komen tot een goed onderscheid tussen deze verschillende vor-
men en gebieden van visserij is het dienstig een goede begripsafbake-
ning te maken. Volgens de Visserijwet van 1908 8 is 'zeevisserij' de
visserij die plaatsvindt buiten de territoriale wateren; onder 'kust-
visserij' wordt verstaan het vissen in deze territoriale wateren, de zee-
gaten, de open havens, de Dollart, de Lauwerszee, de Waddenzee, de
Zuiderzee en de Zuidhollandse en Zeeuwse stromen. 'Binnenvisserij'
vervolgens, is "het visschen in de overige wateren des Rijks tot daar

"waar de kustvisserij een aanvang neemt. Volgens de bijgevoegde
grensregeling (zie noot 8) lag de grens tussen kust- en riviervisserij
voor het Hollands Diep op de "as van de spoorwegbrug aan den Moer-
dijk".  Voor de Dordtse  Kil gold vergelijkbaar als grens een denkbeel-
dige lijn vanuit Willemsdorp haaks op de stroom. In het water van Ha-
ringvliet en Hollands Diep bedreef men daarom kustvisserij, verder
oostelijk was er sprake van 'binnenvisserij', zo ook dus in het water
van het Biesboschgebied.

Deze wettelijke terminologie verdoezelt een niet onbelangrijk onder-

9 Publikaties over de Nederlandse riviervisserij (voor uitgebreide bibliografische gege-
vens zie bibliografie): Van Doorn, Tenninologie van de riviervissers in Nederland en Men-
sen, vissen, vogets; De Jong (red.) Hardinxveld en de riviervissedj; Lobregt en Van Os: De
laatste Aviervissers: Van Drimmelen, Schets van de Nedertandse rivier- en binnenvisserij tot
het midden van de 20e eeuw; De Groot en Schaap. De Nedertancise visserij rond 1900 (hier-
in een hoofdstuk met enkele foto's over de visserij op de grote rivieren).
8)   De visscherijwet, het binnenvisschengreglement, de grensregeling der kust- en 6innenvis-
scherij, de tijst der uisschen, de voonchrfen omtrent in bestaggenomen visch en de maat op
gerookte aal of paling, benevens afbeeldingen der visscheg waarop een gestoten tijd of een
maat is gesteld. Binnenvisscherij. 2e druk Samengesteld door de Visserijinspectie en uit-
gegeven door het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, mei 1912.
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scheid dat de vissers zelf wel maakten. De riviervisser oefent zijn vak
in hoofdzaak op de grote rivieren uit, waar hij met zegen, ankerkuil,
drijfnet en ook wel fuik, jacht maakt op vooral trekvis. Het is een 'full-
time' baan, riviervisser. In de ogen van deze vaklieden zijn binnenvis-
sers mensen die op de stilstaande polderwateren vissen op standvis.
De binnenvisser is niet de echte vakman, hij oefent het bedrijf uit als
nevenactiviteit. Zijn hoofdberoep is herbergier, boer, arbeider, veer-
man, parlevinker.' Voor de wet mogen ze gelijk zijn, de riviervisser is
de vakman, de binnenvisser de amateur.

Dit relatief moderne terminologische onderscheid ging waarschijn-

lijk vergaand voorbij aan de zalmvissers van vroeger, die het onder-
werp van deze studie zijn.10 Als we ze zouden willen onderbrengen,
dan horen ze ongetwijfeld thuis bij de full-time vakmensen, de rivier-
vissers. Ze visten op zalm, elft en steur: trekvissen. Standvis en paling
golden als bijvangsten. Niet onbelangrijk, maar niet het hoofddoel van
de omvangrijke activiteiten. Dat was vooral de zalm. Elft en steur na-
tuurlijk ook, maar wat de steuren betreft, daarvan waren de aantallen
die werden gevangen toch nogal beperkt, terwijl de elft een typische
seizoensvis was. De 'teelt' (de periode waarin men de vis ving) begon
in maart en eind mei was het praktisch gedaan. Op zalm kon, met uit-
zondering van een paar maanden in de winter, het gehele jaar door
worden gevist. Geen wonder dat de zalmvisserij als de hoofdactiviteit
werd ervaren. Men gebruikt de beroepsnaam 'visser' en 'zalmvisser'
hier dan ook door elkaar. Op de wateren die lagen op de plaats waar
zich nu het Biesboschgebied bevindt, vond vroeger een ongekend
grootschalige visserij op zalm en andere trekvis plaats. Het is die visse-

rij die het onderwerp van deze studie vormt.

b. Probleemstelling

Er is naar riviervisserij in Nederland nog maar heel weinig historisch
onderzoek verricht. Datgene wat er is, richt zich dan ook nog vaak op
die periode die in de tijd relatief dichtbij ligt en daardoor ook gemak-

9)  Aldus Van Doorn, in Tem:inologie,13.
10)   Mogelijk is wel dat de vissers van het Bergse Veld zichzelf toch anders zagen dan de-
genen die de zgn. 'stadvisserij' bedreven, het vissen in de stadsgrachten en andere wate-
ren die onder de stedelijke jurisdictie vielen (beken o.a.). Vrijwel alle grote steden ver-
pachtten vroeger dit 'stadswater', ook in Ceertruidenberg gebeurde dat.
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kelijk toegankelijk is: de negentiende eeuw. Globaal kan gesteld wor-
den dat riviervisserij op enige schaal in Nederland is bedreven tot aan
de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast geldt, dat het zo'n bedrijfstak is
waaraan de modernisering voorbij is gegaan. De toegepaste methoden
zijn tot aan het einde toe van een eeuwenoud soort gebleven, met als
enige echte uitzondering de motorisering van de ankerkuilschokkers.
Ook op Amer en Maas zullen zalmdrijvers de laatste jaren wel eens
gebruik hebben gemaakt van een hulpmotortje in plaats van de ver-
trouwde riemen en het zeil, terwijl sommige grote zegenvisserijen me-
chanische hulpmiddelen gebruikten om de netten zowel uit te brengen
als in te halen, maar daar bleef het dan wel bij.11 Dit alles maakt, dat
regionale historici de neiging hebben niet al te ver terug te gaan in de
tijd. Oude vissers kunnen nog veel over het ambacht vertellen, zoals
dat door hen en door hun vaders en grootvaders werd uitgeoefend. Er
valt wat dat betreft nog zoveel te beschrijven, dat de neiging om verder
in de tijd terug te gaan sterk afneemt. 12

Vooral ten aanzien van de visserij zoals die voorkwam in het Bies-
boschgebied is dat een gemis, want de negentiende eeuw is hier de pe-
riode van teruggang. Zeker in de late negentiende eeuw was de tradi-
tionele vorm van zalmvisserij, die met behulp van zgn. 'zalmsteken',
er grotendeels verdwenen. Ondanks het feit dat er ruime belangstel-
ling bestaat voor de Biesbosch als natuurgebied en in samenhang
daarmee ook wel voor de ontstaansgeschiedenis ervan, blijft de visse-
rij er toch nog voornamelijk terra incognita. Het is de bedoeling om
dat hiaat zo goed mogelijk op te vullen.

V66r het jaar 1421  was het gebied waar nu de Biesbosch ligt een
grote polder die ook zo heette: de Grote Waard van Zuid Holland. Met
de bekende St. Elisabethsvloed van november 1421 overstroomde
deze polder en sedertdien heeft het land onder water gestaan. Al van-
af de eerste jaren moet er sprake geweest zijn van visserij. Dat gebeur-

11)  Rond  de eeuwwisseling werden  op de zegenvisserijen wel stoommachines ingezet:
met een stoombootje voer men de grote zegen uit en met behulp van een stoomspil werd
het net vervolgens weer binnengetrokken. Zie hiervoor o.a. De Jong (red) HardinxueW en

de riviervisserij, 90;  Blom, De zatmvisserij van Ammerstol, 8,11  e.v.
12)  Een goed voorbeeld hiervan is de studie onder redactie van De Jong(zie vorige noot).
De eerste twee hoofdstukken hierin hebben weliswaar de zestiende en zeventiende eeuw-
se visserij tot onderwerp, maar in verhouding tot de rest van het boek is de omvang ervan

beperkt.
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de op een zeer specifieke manier, waaraan tot nu toe relatief weinig
aandacht is besteed, omdat die aandacht voor waar het ging om zalm-
visserij zich altijd richtte op de negentiende eeuwse vormen daarvan:
het zalmdrijven en het vissen met de zalmzegen. Zalmsteken zijn een
onbekend begrip. Zozeer zelfs, dat we een Geertruidenbergs gemeen-
schapshuis met de naam 'De Zalmsteek' door inwoners van die plaats
wel eens de 'zalmstreek' hebben horen noemen; zo weinig zegt blijk-

baar de term 'steek' nog.
En toch: waar nu de Biesbosch ligt werd het landschap eeuwenlang

bepaald door de grote zalmsteken. Lange rijen palen, met ertussen ge-
vlochten rijshouten schuttingen, zover je kijken kon. Niet alle steken
waren even lang, maar de grootste had toch een lengte van ongeveer
vijf kilometer.

Van bomen of struikgewas was geen sprake, behalve aan de hori-
zon. Ondieptes lagen er wel, maar die vielen alleen bij laag water
droog. Op sommige van die platen zal er wat biezen en riet hebben
gestaan. Voor de rest zag je er uitsluitend palen, staken en fuiken. Met
behulp daarvan ving men, zeker voor die tijd, grote hoeveelheden
zalm, elft en andere vis.

Het blijft enigszins merkwaardig dat een dergelijke omvangrijke
economische bedrijvigheid in een gebied dat zich kan verheugen in
een grote, ook wel historisch gerichte, belangstelling, nooit eerder is
onderzocht. Doel van deze studie is dan ook een zo compleet mogelij-
ke beschrijving te geven van deze visserij, haar opkomst, haar bloeipe-
riode en haar ondergang.

Het is noodzakelijk om daartoe een afbakening te maken naar tijd
en plaats. Dat geeft geen grote problemen, maar het is toch iets min-
der voor de hand liggend, dan men op het eerste gezicht zou denken.
De bedoelde afbakening heeft uiteraard te maken met de fysieke om-

standigheden ter plaatse. Het landschap, de huidige Biesbosch, is een
welomschreven geografisch terrein, maar vooral het juridische regime
waaronder de vissers werkten is medebepalend. Dat vereist enige toe-
lichting. De stad Geertruidenberg, alsook het gebied meteen ten noor-

den daarvan, tot aan de plaats waar de Maas haar loop door de Grote
Waard nam, behoorde toe aan de heren van Nassau, later ook prinsen
van Oranje. In het oosten werd dit gebied globaal begrensd door de
plaats waar het water ophield en het land begon. In het westen lag de
grens vanaf'Lauwenhoek' in noordwestelijke richting, wat oostelijker
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dus dan de plaats waar zich nu de Moerdijkbruggen bevinden en waar
later de grens tussen kust- en binnenvisserij getrokken zou worden.
De noordgrens van het Nassause gebied werd bepaald door de oude
Maasbedding. Dit Nassause gebied nu, vormt in feite het onder-
zoeksterrein. Het is het gebied dat tegenwoordig (globaal) geografisch
bekend is als Brabantse Biesbosch. Zoals nog zal blijken waren er
slechts drie kleinere steken ten westen ervan die onder de Visserijen
van Zwaluwe vielen en die hier dus buiten beschouwing blijven; in de
vijftiende en zestiende eeuw is er ook nog ten noorden van de oude
Maasbedding gevist met grote steken. Voor zover dat problemen gaf
met'limietscheidingen' komen die aan de orde. Ze vielen onder de ju-
risdictie van de Grafelijkheid van Holland, maar alin de vroege zeven-
tiende eeuw zijn ze door verzandingen in het terrein buiten gebruik
gesteld. Daarna zien we er alleen nog kleine steken in de (smalle) wa-
terlopen ter plaatse.

Een geografische afbakening dus, nodig om het onderzoek niet te
zeer te laten uitdijen. Immers, in het noordoosten was er de overgang
naar de visserijen van de Grafelijkheid en die onder Gorinchem en
Woudrichem; in het zuidwesten die rond De Zwaluwe en op het Hol-
lands Diep, toen nog Wijvekeen geheten, terwijl in het noordwesten
gevist werd onder de jurisdictie van Dordrecht. Het gebied zoals dat
viel onder het beheer van de Nassause Domeinen vormde het grootste
deel van de Verdronken Waard.

De juridische eenheid zorgt tevens voor een afbakening in de tijd.
Het begin behoeft nauwelijks toelichting: november 1421. Vrijwel
meteen moet de watervlakte die met de St. Elisabethsvloed ontstond,
bevist zijn geweest en daar ligt het beginpunt van het onderzoek. Het
eindpunt ligt - ongeveer - in de late negentiende eeuw. Tijdens de
Bataafse Republiek waren de Nassause Domeinen aan de staat verval-
len, maar er werd aanvankelijk nog op de oude wijze gepacht en ge-
vist. In de Nassause tijd had de stad Geertruidenberg het recht om, op
binnen haar muren aangevoerde vis, een soort omzetbelasting te hef-
fen, gekoppeld aan de verplichting voor de vissers om alle vis die ze in
het gebied vingen, in deze stad aan te voeren. De situatie met betrek-
king tot dit privilege bleef gehandhaafd tot 1810, toen Nederland on-
der direct Frans bestuur kwam. Vanaf datjaar mocht Geertruidenberg
de belasting op vis niet meer heffen en waren de pachters vrij hun vis
aan te voeren waar ze dat wilden. Dat gebeurde in toenemende mate
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niet meer in Geertruidenberg. Daar zijn verschillende oorzaken voor
die nog aan de orde zullen komen; een daarvan was zeker de sterke

verzanding van het viswater die was opgetreden. Vanaf het midden
van de achttiende eeuw nam die steeds ernstiger vormen aan. We zien
de betekenis van de visserij in het gebied al vanaf het begin van de
achttiende eeuw afnemen, een trend die in de negentiende eeuw door-
gaat. De eeuwenoude traditionele vangstmethode met zalmsteken ver-
dwijnt aan het einde van de negentiende eeuw. Zo blijkt dat, toevalli-
gerwijze, het einde van de Nassause periode min of meer samenvalt
met ontwikkelingen die de neergang van de visserij op zalm en andere
trekvis ter plaatse inluiden.

Het  einde  van het onderzoek ligt daarom  kort  voor  1870.  Na  dat
jaar is er nog wel sprake van visserij in de killen en geulen van het
Bergse Veld, maar niet meer gericht op de bekende trekvissen. Het
zwaartepunt van de zalmvisserij heeft zich dan in deze omgeving voor-

goed verplaatst naar de Nieuwe Merwede. Het gaat daarbij om een
visserij van een totaal ander karakter dan die welke op het Bergse Veld
gebruikelijk was. Op de Nieuwe Merwede viste men met de zegen en
de vissers werkten er niet zelfstandig maar in loondienst van grote, be-
drijfsmatig werkende pachters.

Maar net iets meer dan vijftig jaar nadat de zalmvisserij uit het onder-
zoeksgebied verdween, was de hele Nederlandse riviervisserij prak-
tisch gesproken ter ziele. Met enige fantasie kan men spreken van een
bepaald verband, of liever gezegd een zekere overeenkomst, tussen

deze verschijnselen. Het komt ons wenselijk voor om de plotselinge en
snelle ondergang van de riviervisserij in een afsluitend hoofdstuk kort
te beschrijven.

Resumerend kan de probleemstelling, of het doel van dit onderzoek,
als volgt worden geformuleerd:

Geef een zo volledig mogelijke beschrijving van de visserij op zalm
en andere trekvissen, zoals die heeft plaatsgevonden in het gebied

tegenwoordig bekend als Biesbosch, vroeger als Bergse Veld.
Laat daarnaast zien hoe en waarom deze visserij hier is ver-
dwenen.

De probleemstelling op deze wijze geformuleerd, vraagt enige toelich-
ting, met name voor wat betreft de termen 'zo volledig mogelijk' en
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visserij'. Hieronder willen we het feit verstaan dat de lezer in staat zal
zijn zich een beeld te vormen van ontwikkelingen in de tijd met betrek-
king tot:
-  de wijze waarop werd gevist;
-  de soorten vis die werden gevangen;
-  de omvang van de visserij;
-   het juridische regime waaronder werd gevist;
-  de sociale verhoudingen waarbinnen men werkte;
-  de resultaten van de visserij voor zowel vissers, handelaren, overhe-

den en eventuele anderen.

De term 'zo volledig mogelijk' verwijst verder naar de bronnen. Zoals
we in een komende paragraaf nog zullen zien leggen die beperkingen
op, waardoor een echt compleet beeld niet meer mogelijk is. Gelukkig
blijft er genoeg over.

§ 2.    Verantwoording

a. Verschillende invalshoeken

Bij het onderzoek naar de visserij en de gang van zaken daar om heen,
komen er globaal drie verschillende 'subonderwerpen' aan de orde.
Om een zo compleet mogelijk beeld van de visserij te krijgen moet de
techniek van het vissen zelf behandeld worden, maar daarnaast ko-
men er tevens zowel sociaal-economische als sociaal-culturele zaken
ter sprake.

Wat de visserij zelf betreft, kunnen we stellen dat de gehanteerde
technieken niet zodanig ingewikkeld zijn dat ze groot technisch inzicht
vereisen, integendeel. Fenomenaal evenwel is de veelvormigheid van
de gehanteerde vistuigen, in algemene zin althans; op het Bergse Veld
viel dat allemaal wel mee. Om ordening in deze betrekkelijke chaos te
scheppen, is gebruik gemaakt van de indelingen zoals die voorkomen
in het grote overzichtswerk van de Duitse visserijdeskundige Von
Brandt, Fish catching methods  of the world. Wie zich in visserijtech-
nieken wil verdiepen vindt daar een rijke bron. Zijn schema is niet al
te strak gevolgd, maar aangepast aan de behoeften van het gebruik.
Niet alle vangtechnieken waren actueel voor dit onderzoek en die zijn
dan weggelaten.
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Evenals de behandeling van de gehanteerde visserijtechnieken zal
de beschrijving van de geschiedenis van het landschap een meer fy-
siek dan sociaal karakter hebben. Hoewel, we bevinden ons hier in
een overgangsgebied. Het landschap werd op twee manieren bepaald:
door de natuur en door de mens. De natuur zelf zorgde voor soms
drastische wijzigingen zoals overstromingen en verzandingen, wijzi-
gingen in de loop van stroomgeulen enzovoorts. Deze natuurlijke ver-
anderingen hadden gevolgen voor de manier waarop de mens met het
gebied omging. Eeuwenlang waren de grote zalmsteken niet uit het
landschap weg te denken. Zowel de natuur, als vigerende wettelijke
regelingen bepaalden waar die stonden. Het was in die tijd nog niet
mogelijk om ontwikkelingen van dit soort vergaand te beheersen, zoals
dat nu het geval is. Het was dan ook een natuurlijke ontwikkeling die
het vissen met de grote zalmsteken onmogelijk maakte. Door toene-
mende verzanding werd het water steeds ondieper en daarmee min-
der geschikt voor de visserij met steken. Wat er daarna restte, kon in
vergelijking met de visvangst zoals die had bestaan, gevoeglijk worden
betiteld als kruimelwerk.

Voor de sociaal-economische invalshoek van waaruit we de visserij be-
naderen is het onderscheid tussen 'materilile cultuur', 'marktecono-
mie' en 'kapitalisme' van belang.

Onder materiele cultuur verstaat men algemeen die vorm van eco-
nomie die voorafgaat aan wat wel de 'geldeconomie' genoemd wordt.
We moeten daarbij denken aan de wijze waarop de kleine boerenge-
meenschappen in de vroege middeleeuwen en hun materiele behoeften
voorzagen. In die tijd van autarkische plattelandsgemeenschappen
was er nauwelijks handel en vrijwel geen geld in omloop. 13 Hoewel er
zelfs tot op de dag van vandaag nog wel resten van deze materiele cul-
tuur kunnen worden aangetroffen, luidt de opkomst van de steden in
West Europa, en daarmee die van handel en geld, het einde in van de
zelfgenoegzame kleine gemeenschappen.

Interessant is hier verder ook het verschil dat Braude114 maakt tus-
sen de nieuwe geld- of'markteconomie' en 'kapitalisme'. Met markt-

13)  Van den Eerenbeemt, Mens en maatschappij in beweging, 35; Braudel, Beschaving,
economie en kapitalisme, I, 18.
14) Braudel, a.tv., I, 18,503; II, 211 en III, 53,588.

10



economie bedoelt hij in feite het ideaalbeeld dat Adam Smith ook al
voor ogen stond: veel vragers en veel aanbieders en een doorzichtige
structuur, zodat het marktmechanisme zijn werk kan doen, geheel vrij
van monopoloYde invioeden. Een 'echte' markt derhalve. Kapitalisme
is wel verbonden met de markteconomie, maar parasiteert er als het
ware op: in termen van Braudel is er sprake van kapitalisme als men-
sen of groepen kans zien de markt in hun voordeel te manipuleren.

Kapitalisme is een lastig begrip, waaraan door verschillende auteurs
verschillende betekenissen worden gegeven. Zo maakte bijvoorbeeld
de Tilburgse industrieel Diepen in de negentiende eeuw onderscheid
tussen 'kapitalist' en 'ondernemer'. Laatstgenoemde had verstand
van het produkt dat hij maakte en was er bij betrokken, de kapitalist
was slechts geldschieter en kende behalve de opbrengst van zijn geld
geen betrokkenheid.15 Een vergelijkbare betekenissfeer treffen we
aan in de vroege negentiende eeuw, als de pacht op de visserijen van
het Bergse Veld geheel in handen is geraakt van drie Geertruiden-
bergse vishandelaren. Hen wordt verweten niet eens visser te zijn,
maar "blotelijk" kooplieden, speculanten zelfs. De term 'kapitalisten'
valt hier niet, maar de interpretatie van hun handelwijze is hetzelf-
de.16 Deze betekenis  van het begrip is geheel verschillend  van  wat
Braudel er onder verstaat. De term is eigenlijk niet van toepassing op
de pre-industriele periode zegt deze, en liefst zouden we deze geest te-
rug in de fles moeten doen, voegt hij daaraan toe. 17 Markteconomie is
wat anderen wel de concurrentiesector noemen: aan de top van het
economisch leven staan machtige (kapitalistische) monopolies, de
concurrentie daaronder is in deze visie gereserveerd voor de kleine en
middelgrote bedrijven.18

Hoewel ook onder de vissers de geldeconomie al volop ingang heeft
gevonden - zoals we nog zullen zien mochten ze een deel van hun
vangsten ten eigen bate verkopen - treffen we toch ook nog elementen
van 'materiBle cultuur' aan: er was dagelijks vis voor eigen gebruik en
voor familieleden en kennissen. Verder zien we op plaatsen waar de
markt zijn invloed kan doen gelden (op de openbare verpachtingen

15)  Van den Dam, Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895,177.
16) ARA, Archieven Amortisatiesyndicaat afd. Domeinen 1822-1841 (inv. nr. 502).
17)  Braudel, a. w., II, 211.
18  a.w. III, 588.
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bijvoorbeeld) ook voorbeelden van manipulatie: stroman-bieders en
strijkgeld.

Waar de sociaal-culturele aspecten worden besproken, krijgen we te
maken met (van huis uit cultureel-antropologische) begrippen als
'volkscultuur', 'grote traditie' en 'kleine traditie'. Bekend in dit ver-
band is het werk van Burke, die een studie schreef Historical anthro-        ,
pology in early modem Italy. 19 In de inleiding zet hij zijn standpunten
met betrekking tot de historische antropologie uiteen. Aan de antro-
pologie ook, ontleent Burke de begrippen 'grote traditie' en 'kleine
traditie' in zijn studie over de Europese volkscultuur.20 De grote tradi-
tie is hier de officiale cultuur, zoals die "wordt onderhouden in scho-
len en tempels; de kleine traditie ontstaat en houdt zich gaande in het
leven van de ongeletterden in hun dorpsgemeenschappen.„21 Burke
betoogt in deze laatste studie hoe omstreeks het jaar 1500 de elite nog
op grote schaal deel had aan de volkscultuur, maar dat er daarin aan
het einde van de achttiende eeuw een verandering was opgetreden.
De elite had zich teruggetrokken en nam niet meer deel aan de (ge-
minachte) volkscultuur, of de cultuur van de lagere standen. Het be-
grip volkscultuur krijgt in de loop van dat proces ook een wat andere
inhoud, die te maken heeft met de beleving van een en ander.

Deze begrippen zijn van belang op die plaatsen waar het dagelijks
leven van de vissers binnen Geertruidenberg aan de orde komt.

b. Literatuur en bronnen

Als leidraad voor de behandeling van de verschillende gebruikte
vistuigen, heeft het werk van Von Brandt, Fish catching methods ofthe
world, gediend. Ander werk van meer algemene aard is dat van Dor-
leyn, Van gaand en staand want. Hierin wordt in opdracht van de
Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuider-
zeepolders een onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de zeilvis-

19  In het Nederlands vertaald onder de titel Stadscuttuur in katie tussen renaissance en
barok, in welke titel de term 'historische antropologie' helaas is verdwenen.
20)  Burke, Volkscultuur in Europa 1500/1800,37. De begrippen grote en kleine traditie
komen van de antropoloog Robert Redfield.
21)  Burke, a.w., 38. Burke citeert hier de antropoloog Redfield.
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serij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Het werk belicht vooral
de technisch-ambachtelijke kant van dit visserijbedrijf. Hoewel alleen

de visserij op de voormalige Zuiderzee en niet die op rivieren en bin-
nenwateren aan de orde komt, is het werk toch van belang door de

grote detailrijkdom, vooral waar het gaat om het illustratiemateriaal,
waardoor een goed inzicht onstaat in de verschillende technieken, zo-
als die soms ook op de rivieren werden toegepast. Tot nu toe versche-
nen vier delen. Het is de bedoeling daar nog een vijfde aan toe te voe-
gen, maar tot op heden is dat niet gebeurd.

Van de literatuur die uitsluitend op de riviervisserij van toepassing
' is, kan genoemd worden: D.J. de Jong (red.) Hardinxveld en de rivier-

visserO , uitgegeven door de historische vereniging Hardinxveld-Gies-
sendam, waarin de visserij rondom en vanuit Hardinxveld onderwerp
van bespreking is. Het werk heeft vooral betrekking op de late negen-
tiende en vroege twintigste eeuw. Enkele andere voorbeelden zijn

nog: D.E. van Drimmelen, Schets van de Nederlandse rivier- en bin-

nenvissen7 tot het midden van de twintigste eeuw; S.J. de Groot en S.

Schaap, De Nederlandse visserij rond 1900, een fotoboek waarin ook

de riviervisserij wordt behandeld. Daarnaast moet vermeld worden
het werk van Lobregt en Van Os, De laatste riviervisse,3, de geschiede-
nis van de riviervisserij rond Heerewaarden. Voor de riviervisserij in
oostelijk Nederland is nog interessant het werk van W. Backing Na-
chen und Netze. Die Rheinjischerei zwischen Emmetich und Honnef
De in dit boek gedetailleerd beschreven visserij 'liep over' in Neder-
land en sluit aan op wat er op Waal en Nederrijn aan de hand was.
Last but not least: in het boek De Biesbosch land van het levende water,
onder redactie van C.J. Verhey, bevindt zich een hoofdstuk over de
visserij en de visvangst in dit gebied.

De hier opgesomde lijst van werken is niet volledig. Zij bedoelt
slechts een indruk te geven van de belangrijkste voorhanden zijnde

publikaties op het onderzoeksgebied. Veel van deze studies zijn ge-
schreven door amateur-historici en verschenen onder auspicien van
plaatselijke historische verenigingen. In de meeste gevallen gaat men
in de tijd niet veel verder terug dan de late negentiende eeuw.

Voor volledige bibliografische gegevens van de genoemde werken

zij verwezen naar de literatuurlijst.

Er is dus zeker geen sprake van een overvloed aan literatuur. Voor de
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bronnen zelf geldt iets vergelijkbaars,  ook hier worden we geconfron-
teerd met manco's en hiaten.

In het blad van de Geertruidenbergse Oudheidkundige Kring, De
Dongebode,  van juni 1990, schrijft de archivaris  A.  Zom  dat  de  ar-
chieven van de stad niet die omvang hebben die men van een plaats
met zo'n rijke historie zou mogen verwachten. Hij beschrijft vervol-
gens hoe in het midden van de negentiende eeuw de gemeenteraad
het 'goddeloze besluit' nam om bijna het gehele stedelijke oud archief        *
te vernietigen. In de bijlagen van de stadsrekening over 1858 bevindt
zich het volgende bevelschrift:

"
Burgemeester en Wethouders van Geertruidenberg verklaren,

dat ingevolge Raadsbesluit van 12 April 1858 aan de papierhan-
delaren J.P. Claus en zoon te Rotterdam is verkocht eene hoeveel-
heid van  1542 pond wit en graauw scheurpapier, ontstaan door
inventarisatie van de Gemeente archieven. Dat de zuivere op-
brengst van dat papier is geweest twee en tachtig Gulden zes en
negentig en een halve cent. Geertruidenberg, 10 Junij 1859. w.g.
L.P. Koene. "22

Ook uit de opgave van wat er vernietigd werd, blijkt de omvang van de
ramp: rekeningen van voogden over minderjarige kinderen; civiele en
criminele rollen van de voormalige vierschaar of schepenbank, waar-
onder de vonnissen over landloperij, bedelarij, kleine diefstallen, etc.;
kohieren van de 2Oe, 40e en 80e penning; het collateraal recht van
successie tot de twintigste penning met de impost op trouwen en be-
graven; de benoeming van voogden; bonnen afgegeven door de Fran-
sen; kwitanties bij de gemeenterekeningen; alle begrotingen; ver-
pachtconditien; verkopingen van meubilair goed; hoofdelijke omsla-
gen van vroegere eeuwen, alsmede de belastingen op het bier en fruit;
de registers van de gehouden afslagen van vis; de rekeningen van ver-
pondingen; reispassen; woonplaatsveranderingen; certificaten van
onvermogen; signalementen, etc.; verpachtcedullen van de accijnzen
der stad en van die op erfhuizen.

Zonder deze archiefvernietiging zou er dus veel meer informatie met
betrekking tot de gang van zaken rond de visserij bewaard zijn geble-

22)  Zom, '1542 pondwiten graauw seheurpapier', ofwel Hete tranen van een archivaris,
in  De Dongebode,  nr.  2  ( 1990). Het citaat staat op pag.  36.

14



I     ven. De bijlagen van de stadsrekeningen zouden veel nuttig inzicht
hebben kunnen verschaffen, en ook stukken met betrekking tot het in-
geld, de 20e penning. Maar vooral de registers op de afgeslagen vis.
Uit andere stukken is bekend dat precies werd bijgehouden welke
hoeveelheden vis, van welk soort waren gevangen, en ook nog waar en
op wiens naam dat was gebeurd. Dat is nu helaas niet meer te achter-

F
halen. Alleen voor de soorten zalm, elft en steur zijn op grond van an-
dere bronnen nog enigszins redelijke schattingen te maken, voor an-
dere vissoorten tasten we volkomen in het duister.

Voor het overige is er gebruik gemaakt van datgene wat het Geer-
truidenbergse archief nog wel te bieden had. Met betrekking tot de
visserij was dat niet bijster veel. Het meeste materiaal komt dan ook
uit de archieven van de Nassause Domeinraad, die zich bevinden in
het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. Erg veel is ook daar niet be-
waard gebleven overigens. In de inleiding op de inventaris schrijft
Drossaers dat de domeinen in 1795 tot nationaal eigendom werden
verklaard. De agent van financien machtigde toen een klerk om alle
onleesbare of van geen belang zijnde archielbescheiden te vernieti-
gen. De man kweet zich met grote ijver van zijn taak. Drossaers schrijft
over het verdwijnen van een "ontzagwekkend aantal" liassen en ande-
re documenten. 23

Ondanks deze beperkingen met betrekking tot het bronnenmateri-
aal is er toch nog voldoende om een coherent beeld te geven van de

wijze waarop er vanuit Geertruidenberg sedert 1421 op zalm werd ge-
Vist.

§ 3.   Opzet van de studie

Buiten dit inleidende hoofdstuk, waarin de probleemstelling wordt ge-
formuleerd en de evaluatie waarin de probleemstelling met de onder-
zoeksresultaten zal worden geconfronteerd, bestaat deze studie uit vijf
delen.

Het eerste deel (A) heeft betrekking op de geschiedenis van het
landschap. De hoedanigheden daarvan immers, zijn een eerste voor-
waarde voor het al of niet kunnen voorkomen van visserij. Het eerste

23)   Drossaers, Het archi€fvan den Nassauschen Don:einraad, /: Het archiefvan den mad
en rekenkamer te Breda tot 1581, V, XIV.
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hoofdstuk behandelt deze geschiedenis en gaat in op de natuurlijke
veranderingen in het gebied. Het beschrijft hoe de voormalige polder,
de Grote Waard, overstroomd raakte en vervolgens in een proces van
eeuwen weer verzandde, waardoor het landschap ontstond zoals het
er nu ligt. Het tweede hoofdstuk heeft deze zelfde periode tot onder-
werp en beschrijft ook de geschiedenis van het landschap, maar nu ge-
zien in relatie tot de visserij. We richten ons hier vooral op de ligging
van de zalmsteken en de visserijpercelen. Eeuwenlang waren de lange
zalmsteken nogal dominant aanwezig. De configuratie waarin die ston-
den, wisselde op basis van de juridische regimes waaronder werd ge-
vist. De geografische plaatsing van de steken was onderhevig aan
natuurlijke ontwikkelingen zoals de verzanding, zodat er regelmatig
veranderingen optraden, vooral tegen het einde van de onderzoekpe-
riode.

Het tweede deel (B) gaat over zaken die min of meer rechtstreeks
met de vis te maken hebben. Hoofdstuk III behandelt de soorten vis
die gevangen werden en de wijze waarop dat gebeurde, naast het aan-
tal mensen dat er bij betrokken was. Hoofdstuk IV gaat over toezicht te
water ter voorkoming van onwettig gedrag. Het daarop volgende
hoofdstuk behandelt de aanvoer van de vis, de handel erin en andere
nevenactiviteiten die met de visserij in verband stonden.

Het derde deel (C) heeft de financiele gevolgen van de visserij tot
onderwerp. In hoofdstuk VI worden eerst de wettelijke bepalingen
besproken die zaken met betrekking tot ingeld (een soort omzetbe-
lasting) en pacht regelden. Hoofdstuk VII beschrijft de hoogte van de
pacht- en ingeldontvangsten en gaat daarnaast in op de kwaliteit van
het viswater voor zover dat uit de pachtopbrengsten valt af te leiden.
De vraag is hier aan de orde welke percelen het meest bijdroegen tot
de opbrengst. Het laatste hoofdstuk van dit deel, VIII, behandelt par-
ticuliere inkomsten. Hoeveel verdienden vissers en handelaren?

Het vierde deel (D), beschrijft de onderlinge verhoudingen, de rela-
ties waarin men leefde en werkte. Hoofdstuk IX behandelt in dit op-
zicht de meer formele organisaties: samenwerkingsverbanden en de
gilden. Hoofdstuk X gaat over de informele manier van met elkaar om-
gaan: het dagelijks leven in de stad.

Het laatste deel tenslotte (E) heeft betrekking op de ondergang van
de riviervisserij in Nederland. Weliswaar is dat gebeurd in een tijd die
ligt (kort) na het einde van de periode die door ons als onderzoeksperi-
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ode is gedefinieerd, maar er is sprake van een bepaald verband tussen

het verdwijnen van de zalmvisserij op het Bergse Veld en de onder-
gang van de riviervisserij in zijn totaliteit; het leek daarom juist om
even kort op deze zaak in le gaan.

Zoals uit het voorgaande blijkt is gekozen voor een thematische opzet
van de studie. Bij een onderzoek dat zich uitstrekt over een zo lange
tijd (ruim vier eeuwen), lijkt een chronologische behandeling van de
stof meer voor de hand te liggen. Gezien de in het voorgaande ge-
noemde hiaten in de bronnen, zou dat echter aanleiding hebben gege-
ven tot een onevenwichtige structurering van de tekst. Vandaar dat we
besloten hebben tot deze oplossing.
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DEEL A

HET LANDSCHAP



HOOFDSTUK I

VAN GROTE WAARD NAAR BIESBOSCH

§  1.    Inleiding

De grote watersnoodramp die op 1 februari 1953 het zuiden van Ne-
derland trof en grote delen daarvan onder water zette, kostte  aan  ruim
1800 mensen het leven. 2600 huizen werden vernield en meer dan
100.000 mensen moesten worden geevacueerd. Er ontstonden 67
grote stroomgaten. Rijkswaterstaat zette 11.500 mensen  en  al het  be-
schikbare materieel in om die zo snel mogelijk te dichten. Tien maan-
den later was dat gelukt: op 6 november ging het laatste grote stroom-

gat bij Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland dicht.
Het bekende Deltaplan voorzag vervolgens in drastische maatre-

gelen om een herhaling van de ramp te voorkomen. Alle grote zee-
armen, met uitzondering van de Westerschelde en de Nieuwe Water-

weg, de grote scheepvaartwegen naar Antwerpen en Rotterdam, zou-
den worden afgesloten.   Op 4 oktober   1986  was  het werk officieel
klaar, op die dag stelde Koningin Beatrix de stormvloedkering in de
Oosterschelde in werking.

Ruim vijfhonderd jaar eerder kwam het water ook's nachts, evenals

in 1953. In de nacht van 19 november 1421, St. Elisabethsdag, wer-
den storm en hoog tij de dijken van de Zuidhollandse Waard bij Wiel-
drecht en Werkendam te veel: 42.500 hectaren land liepen onder,     '
mensen verdronken en dorpen en kastelen verdwenen voorgoed in het
water. Van de plannen tot herdijking is in dit geval nooit meer iets te-
recht gekomen. Pas in de achttiende en negentiende eeuw beginnen
er in de tegenwoordige Biesbosch inpolderingen op enige schaal
plaats te vinden. Enkele daarvan zijn na de Tweede Wereldoorlog
weer onder water gezet om te dienen als spaarbekkens voor de drink-
watervoorziening van de Randstad. Maar, grote delen van het gebied
zijn ook nu nog polder, natuurgebied en wildernis.

De ontwikkeling van het landschap van polder via Verdronken
Waard, het viswater, tot de huidige Biesbosch is het onderwerp van dit
hoofdstuk. Twee stormrampen zijn hierin van eminent belang: zij be-
tekenen het begin en het einde.
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§ 2.  De Grote Waard

De Grote Waard moet omstreeks het jaar 1200 al bedijkt zijn geweest.
Er is van verschillende zijden studie verricht naar de situatie van de
Waard, zoals die geweest moet zijn voor de St. Elisabethsvloed.1 Op
bijgaand kaartje is te zien hoe de dijken en waterlopen in dit gebied er
voor de ramp uitzagen.2 Om redenen die later nog uitgebreid aan de
orde zullen komen, is het hier vooral van belang even te letten op de
loop van de Oude Maas, ten noorden en westen van Geertruidenberg.

Op het bijgaande schetskaartje (zie afbeelding  1) - uiteraard  een  re-
constructie - zijn het de Tieselijnswaard, de Dortse Waard en het ge-
bied aangeduid met de term 'Lage Veenzijde', die later overstroomd
bleven. Verder oostelijk en zuidelijk had men ook last van de overstro-
mingen, maar het lukte daar wel om het ondergelopen gebied weer
herdijkt te krijgen.

Er was dus vroeger een vaste landverbinding tussen Geertruiden-
berg en Dordrecht. De "Gemenelandse Dijk" lag tussen Geertruiden-
berg en Strijen:

,,

Symon Cornelisz., out omtrent  vier ende vijftich jaeren,  syt  by
synen eede, dat hy geboren is van Stryen, ende hy is een schip-
per, die altijts gevaren heeft ende meestal tusschen Stryen, Dor-
drecht, Breda ende Antwerpen..."

Deze Symon Cornelisz getuigde in 1536 dat zowel hij als zijn vader,
Symons grootvader, Pieter Claesz, die al 43 jaren dood was, hadden
horen zeggen:

', ..dat hy droechvoets gegaen hadde, voor den inbrecxem van de
Dortsche Waert, van Stryen tot Geertruydenberghe, zonder over
water te comen, soet een geheelen dyckwas...".3

De dijk moet het tegenwoordige Hollands Diep gekruist hebben iets
ten westen van de plaats waar zich nu de Moerdijkbruggen bevinden.
Het water heette daar toen Botervliet of Wijvekeen.

1) Fockema Andrea, Studien over wateigchapsgeschiedenis, III, Degrote 0/Zuidhollandse
Waard, 41.
2)  Het kaartje is ontleend aan Fockema Andrea, a.w., 35.
3)  Hingman, De Maas en de dqken van den Zuid-Hollandschen Waard in 1421, 35.
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Het kaartje van het deltagebied omstreeks 13004 (afbeelding 2) toont
hoe het land open lag voor de zee. Krachtige tijstromen in combinatie
met harde wind en storm kunnen dan gemakkelijk leiden tot gevaarlij-

4) Ramaer. Ceographische gachiedenis van Holland bezuiden de kk en Nieuwe Maas in
de Middeteeuwen, Bijlage plaat IV.
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ke situaties. Dijkdoorbraken waren dan ook eerder regel dan uitzon-
dering. In zijn Studi#n over Waterschapsgeschiedenis meldt Fockema
Andreae dat de Grote Waard zijn naam met recht droeg: de veertig
kilometer lange en twintig kilometer brede waard was van alle waar-
den in het zuidelijk rivierengebied de grootste. Blijkbaar was dat geen
garantie voor veiligheid, want al in de dertiende eeuw waren er
minstens drie grote doorbraken in de ringdijk, o.a. bij Werkendam en
bij Dordrecht. De Rijmkroniek van Melis Stoke vermeldt dat er in
1288 een grote zeevloed was, die ook Zuidholland verdronk. Focke-
ma Andreae spreekt van tien inbraken in de veertiende eeuw. In 1411
was er verder een bij Werkendam; in 1412 begaf de Heidijk het en in
1413 overstroomde het land tussen Heusden en Aalburg. De twee
volgende jaren liep het land van Heusden achter de Heidijk weer
onder.

Ook uit meer recente tijden is bekend dat de dijken niet altijd
bestand zijn tegen het natuurgeweld van storm  en  zee.  In  1757  bij-
voorbeeld, verscheen bij Izaak Tirion te Amsterdam een boekje geti-
teld: De venchrikkelyke Watersnood Langs de Rivieren de Waal en de
Maas,  voorgevallen in de Maand February des Jaars  1757. Natuurlijk
maakte niet iedere dijkdoorbraak slachtoffers, maar dikwijls genoeg
zal het "gekerm en nootgeroep ysselyk" geweest zijn, zoals het boven-
genoemde boekje zegt. 5

§ 3.  De St. Elisabethsvloed

a. De gebeurtenissen

Die St. Elisabethsnacht in 1421 raasde een geweldige novemberstorm
over zuidwest Nederland. De wind deed in Tiel huizen instorten en
richtte aan de Noordzeekust grote schade aan. In Vlaanderen, Hol-
land en Zeeland waren er dijkdoorbraken.6 Toen bij de storm ook nog
de springvloed kwam, hielden de dijken van de Grote Waard het niet
meer: bij Broek en Wieldrecht vonden grote doorbraken plaats. De

5)   In 1980 verscheen bij uitgeverij Corrie Zelen te Maasbree een fotografische herdruk.
kompleet met een kaart die het in 1757 gefnundeerde gebied weergeeft. Het citaat staat

op pag. 7 van deze herdruk.
9 Fockema Andreae a.w., 43 en Van Mieris, Groot Charterboek dergraven van Holland,
van Zeeland en heeren van 1/riesland, IV, 670 en 804.
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ramp moet inderdaad nauwelijks te overzien zijn geweest. De legende-
vorming achteraf over de omvang ervan rechtvaardigt die gedachte.
Vele dorpen werden vernield en de burgerij van Dordrecht spande
zich in om hulp te bieden aan de slachtoffers. Er waren veel doden.
Van Oudenhoven schreef:

"Op de Swaluwe zijn mede Ambachts-heeren geweest van het
Geslachte van Booth, doch zijn de laetste van dese linie met vele
harer Vrienden, ja vele duysenden menschen op St. Lijsbetten-
nacht,  in't  Iaer  1421.  door den verschrickelijcken Watervloet
verdroncken ende om-gekomen,...".7

Mollenberg citeert de Chronijke van Van Gouthoeven:
"Int Jaer ons Heeren MCCCC ende XXI op Sinte Lysbetten
nacht, doe was 't een also grooten vreeselijcken storm van winde,
dat men diesghelijcx noyt ghesien noch ghehoort en hadde; want
het water ende de vloet ging so hooge, ende de storm was so groot
datter geen dijcken tegen staen en mochten; sij en braken in; ghe-
lijck in Hollant, Zeelant, Vrieslant, Vlaenderen, ende bijsonder
den dijck tusschen Gheertruijdenbergh ende Dordrecht, daer een
schoon vruchtbaer Weijlant binnen lagh, daer wel twee-en-tse-
ventigh Prochij-Kercken in stonden, ende sommige Ridders-Hof-
steden; daer woonden oock eenighe Edelen, die al ontgoet ende
verarmt werden, ende moesten van armoede uijten landen ruij-
men ende gaen dienen; veel ginck er broot bidden, dat rijcke tref-
felijcke Mannen plegen te wesen, want dat lant bleef voort rijende
ongedijckt, ende Kercken, Sloten, huijsen, ende menighe Rid-
ders Hofstede verginghen metten water daer toe veel duijsent
menschen die daer verdroncken. -8

Een maand na de storm, in december, steeg het water in de rivieren
tot aan de dijkkruinen. Dit veroorzaakte doorbraken bij Werkendam,
waardoor het water van twee kanten toegang had tot de Waard. Van
Oudenhoven zei over dit hoge water:

"Het gemeyn gevoelen dat van de Groote Waert door dese zijl
(bedoeld is de uitwateringssluis bij Wieldrecht) soude in-gebro-
ken zijn, is niet waerschijnlijck; want dan soude den Waert door
eenen langhsamen loop vervult geworden hebben, ende soo veel

1)   Van Oudenhoven, Out-Hollandt nu Zuyt HoUandt, 615-616.
8) Mollenberg, Onuitgegeven 6ronnen voor de geschiedenis van  Geertruidenberg, 26.
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duysent Menschen en souden niet verdroncken zijn: Maer is
waerschijnlijcker, dat de Vloet boven den Dijck geresen, ende ge-
lijckelijck over den Dijck doorgaens over-gestort is, ende dat de
Menschen door dien schielijcken over-val van 't Water zijn over-
vallen en(de) versmoort, dat de Holl. Chron. ook te kennen geeft
Divis. 28. Cap. 19."9

Hoe dit ook zij, het water kwam en de Grote Waard werd overstroomd.
Een situatie waaraan nooit meer echt een einde is gekomen.

b. Een oorzaak: moernering

Los van het onvoorspelbare natuurgeweld wordt vrij algemeen voor
wat betreft de St. Elisabethsvloed nog een andere oorzaak aangeno-
men: het verzwakken van de dijken door moernering.10 Het zuid-
westelijk deel van Brabant bestond in die tijd vooral uit veengronden.
Tacitus maakt er al melding van. Dat veen werd afgegraven om er
brandstof, turf, mee te verkrijgen. Voor de Brabantse moeren was
echter de zoutwinning van groter belang. De moer (het veen) ter plaat-
se had een vrij hoog zoutgehalte en zout was in die dagen een zeer
kostbaar artikel, vooral ook in verband met de conservering van vlees
en vis. Het nabijgelegen Dordrecht was een belangrijk centrum voor
de handel in zout.

Het 'darinkdelven', d.i. het uitgraven van het laagveen voor deze
zoutwinning leverde echter gevaren op voor de dijken. Die konden in
de buurt van de uitgegraven en drassige grond soms zo onvast wor-
den, dat er gevaar voor doorbraken ging ontstaan. Soms werd om een
uit te moeren gebied ook wel een aparte ringdijk aangelegd; de naam
van de plaats Moerdijk herinnert daar nog aan. Zo'n 'moerdijk' zorg-
de er dan voor dat andere dijken in de directe omgeving geen gevaar
Eepen.

Er is becijferd dat in de omgeving van Zevenbergen door de turfwin-
ning de bodem met 115 tot 170 cm verlaagd werd. Door deze bodem-

9)  Van Oudenhoven, a.w., 616.
10)  Voor een uitgebreide behandeling van de moernering in zuidwest Nederland, zie de
twee artikelen van K.A.H.W. Leenders in het Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkun-
dige k,ing van Staden Landvan Breda  "De Oranjeboom" (1979 en 1980, gecombineerd
jaarboek).
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verlaging en de klink die optrad door de ontwatering werden dijken
noodzakelijk. In 1367 en 1374 overstroomde de zee het gebied; het
daardoor met zout doordrenkte veen werd later versneld afgegraven
in verband met de zoutwinning. Leenders meldt dat de verdere bo-
demdaling die daar het gevolg van was, er mede toe heeft geleid dat
deze  moer  in 1421 samen  met de omringende afgeveende gronden
ruim een eeuw aan de getijdewerking moest worden prijsgegeven. 11

In 1375 werd een verbod uitgevaardigd om binnen een afstand van
vier mijlen vanaf de dijken te moeren.12 Het hielp niet: de winsten wa-         1
ren te hoog.en men deed het toch. Om begrijpelijke redenen verzette
de stad Dordrecht zich altijd tegen verboden op het moeren. De kalve-
ren van de Grote Waard waren dan ook allemaal allang verdronken,
toen Maria van Bourgondie in 1477 middels het Groot- Privilegie het
verbod van darinkdelven afdwong.

Het waren de mede door moernering verzwakte dijken die het ge-
weld van de storm op St. Elisabethsdag in 1421 geen weerstand meer
konden bieden.

c. Legendes en gevolgen

Legendes zijn wat ze zijn: mooie verhalen, die de neiging hebben
steeds mooiere vormen aan te nemen naarmate ze vaker verteld wor-
den. Bekend is het verhaal van een baby die, gelijk Mozes in een bie-
zen mandje de Nijl afzakte, ronddreef op de golven van de over-
stroomde Grote Waard, vergezeld van een kat, die het wiegje behen-
dig in evenwicht hield. Ze dreven tot aan de muren van Dordrecht en
werden - uiteraard - gered. Meer dan de werkelijkheid zal het bijbel-
verhaal rond Mozes en de Egyptische prinses hier wel de inspiratie-
bron geweest zijn.

Ook over het aantal verdronken plaatsen zijn de meningen zeer ver-
deeld. Meestal heeft men het over de ondergang van 72 kerkdorpen,
in Dordrecht werd dat aantal tweemaal in steen vastgelegd. Een keer
op de Spuipoort:

")  Leenders, t.a.p., 240.
12)  Wesdorp. Een bos Biesbosch. 149; Foekema Andreae a.te.. 36.
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''TLandt en water dat men hier siet
Ware 72 prochen na chronickx bediet

Geinundeert deur t'water crachtich
Int iaer 1421 waerachtich 13„

En ook op de zuidermuur van de Grote Kerk:
"Anno Christi 1421 Novembris 18 s u. . .

Mansuerunt 72 villae continua... "14

Het getal twee8nzeventig stamt  uit  de  in 1 5 1 7 verschenen Divisie-
kroniek van Aurelius. Zoveel plaatsjes lagen er niet in de Grote
Waard, maar er was in 1421 meer overstroomd. In het westen bij Ze-
venbergen vielen afgeveende gronden ten prooi aan het water en ook
verder naar het oosten en zuidoosten toe was er grote schade. Het hui-
dige Land van Heusden en Altena en de Langstraat waren zwaar ge-
troffen.15 Een tijdgenoot van Aurelius, Reinier Snoy verhaalt in zijn
Annales over het feit dat men begonnen was aan de herdijking van de
zestien ondergelopen dorpen van de Grote Waard en dat men daarin
bijna geslaagd was, ware het niet dat ongunstige bestuurlijke omstan-
digheden alles wat bereikt was weer teniet deden. Snoy noemt met na-
me de 'gierigheid der penningmeesters', die de dijkwerkers hun loon
onthielden. Het mislukken van de werkzaamheden was in zijn ogen
ook een straf Gods voor de Dordrechtenaren, die het gewaagd hadden
de wapenen op te nemen tegen hun wettige landsvrouwe Jacoba.16
Dat aantal van zestien geldt tegenwoordig overigens als de meest rea-
listische schatting.

Rampverhalen deden het ook vroeger al goed: Hadrianus Junius
spreekt in zijn Bataviae Historia in de beschrijving van Dordrecht over
100.000 doden, behalve de tweeEnzeventig dorpen noemt hij ook nog

13) Een steen met deze  inscriptie was ingemetseld  in de Spuipoort.  Toen  deze  in  1870
werd gesloopt lag de steen eerst enige tijd in het Dordts Museum en werd daarna ingemet-
seld in een onderwijzerswoning aan de Hellingen. Toen ook die gesloopt werd, is de steen
als monument ingemetseld in een imitatie-stadsmuurtje aan de Spuihaven, vlakbij de
plaats waar vroeger de Spuipoort stond. Omdat de steen te lang was voor het muurtje werd
hij in tweeEn gehakt en 'de hoek om' gemetseld. Schande. (zie afbeelding 3)
14) Vgl. Fockema Andreae a.w., 50. Deze auteur verwijst naar Van Dalen, Geschiedenis
van Dordrecht, I, 76 (1931), aanwezig in G.A. Dordrecht.
15)  Zie b.v. Leenders, t.a.p., 241.
16)  Ontleend aan: Fockema Andreae, a.w.,52.
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buurtschappen en kastelen. In 1931 nog, verdedigt J.L. van Dalen het
aantal van tweeEnzeventig verloren dorpen in zijn Geschiedenis van
Dordrecht: "Het is ook niet aan te nemen dat onze voorvaderen moed-
willig tot tweemaal toe een leugen in steen zouden hebben laten beite-
len" schrijft hij en voegt er aan toe dat er van dat tweeBnzeventigtal
tweeEndertig voor immer verdronken. "De lijst zullen we niet meede-

17len" zegt hij nog, hetgeen zijn argumentatie niet versterkt.
Maar ook zonder overdrijvingen was de werkelijkheid erg genoeg;

de Grote Waard bleef overstroomd en het herstel van de oorspronke-
lijke dijken vond nooit meer plaats.

§ 4.  Plannen tot herstel en hoe die mislukten

Het besef dat de schade onherstelbaar was, groeide maar langzaam.
In 1423 worden commissies van 'goede mannen' gevormd om de za-
ken met betrekking tot de Grote Waard te redden.18 Er kwam niet
veel van de grond; in 1430 wordt de Maastol te Ammersvoet niet meer
verpacht, volgens Fockema Andreae een teken dat men aan herstel
begon te twijfelen. De langdurige inundatie verwoestte het land en
maakte het in toenemende mate onbewoonbaar. Het oostelijk Lang-
straatgebied was redelijk onbeschadigd gebleven, alleen aan de west-
kant moest daar nieuw bedijkt worden. De dijk tussen Besoyen en
Raamsdonk werd in 1442 gelegd. De Donge, tussen Raamsdonksveer
en Geertruidenberg was van een bescheiden waterloop tot een breed
zeegat geworden.19 Ook elders,   aan de oostkant  van de voormalige
waard, werd, waar dat kon, herdijkt. Fockema Andreae schrijft dat
wat die oostkant betreft in het land van Altena eerst ook noodmaat-
regelen werden genomen. Pas toen men besefte dat de Grote Waard
definitief als 'kwade post' moest worden afgeschreven, ging men er
toe over de gegeven situatie te consolideren door de vorming van het
nieuwe waterschap 'Oudeland van Altena', aanvankelijk nog 'Zuid-

20Holland' geheten. We spreken dan over de jaren 1461-1465.
Aan Dordtse zijde gebeurde zoiets niet. Oude dorpen zoals Tiesse-

17)  Van Dalen. a.w., 23·
18

) Fockema Andreae a.w., 43; Van Mieris a.w., (IV), 670 en 804.
19)  Vgl. Fockema Andreae a.w., 45.
20)   a.w., 45.
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lijnskerk en Wollebrandskerk - onder meer - gingen blijvend verlo-
ren. Alleen dijkresten en de ruYne van het Huis te Merwede bleven
staan. Die ruYne is nog weergegeven op de kaart van Sluyter, die van
1560 dateert (zie afb. 4), en staat er nog steeds. Een verklaring voor
het gegeven dat men aan westelijke zijde niets deed, is wellicht het feit
dat men daar bleef hopen op herstel van de dijken. De Hoekse en
Kabeljauwse twisten waren in volle gang; nog in 1420 hadden de Dor-
drechtenaren Geertruidenberg platgebrand. De oorlog die aldus het
land teisterde, kan de besluitvorming over herstel nauwelijks bevor-
derd hebben. Na het beeindigen van de vijandelijkheden in 1428 met
de bekende 'Zoen van Delft' hadden de verwoestende tijstromen al
diepe geulen gesleten tussen het meer Den Amer,21 de Oude Maas en
de dijkgaten bij Broek, Wieldrecht en Werkendam. Herstel was in dat
stadium mede daardoor nauwelijks meer mogelijk, of in ieder geval
toch veel moeilijker geworden.

Fockema Andreae wijst er op (in feite is het de belangrijkste stelling
van zijn studie over de waterschapsgeschiedenis van de Grote Waard)
dat de echte oorzaak van de teloorgang van de Zuidhollandse Waard
niet de natuurkrachten waren, maar het falen van de menselijke orga-
nisatie. Er waren in dezelfde tijd in Nederland ook elders grote door-
braken, die alle hersteld zijn. Ook het gat bij Broek/Wieldrecht is
dicht geweest, maar de oorlogstegenstellingen en de zwakke bestuur-
lijke structuur van de Grote Waard, de verschillen van mening over
soms fundamentele kwesties die via overleg dikwijls onoplosbaar ble-
ken, kortom de falende organisatie, is in deze visie de belangrijkste
oorzaak van het feit dat het westelijke deel van de voormalige waard
overstroomd bleef. En een goede aanpak is in dit verband van vitaal
belang. Hiervoor hebben we al kort gememoreerd wat er in 1953 in
Zeeland nodig was, vooral in organisatorisch opzicht, om de gaten in
de dijken op redelijke termijn weer dicht te krijgen. De drastische
maatregelen die daarop volgden, kostten ook in deze door moderne
techniek beheerste tijden nog ruim dertig jaar om te verwezenlijken.
Men kan 1986 beschouwen als het jaar waarin het Deltaplan werd vol-
tooid. In de vijftiende eeuw lukt dit dus niet. Wel sprak de ramp ook
toen zeer tot de verbeelding. Dat blijkt uit de legendevorming die rond
de St. Elisabethsvloed ontstaan is.

21)  a.w.,46.
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§ 5.   Opkomend land

In de zestiende eeuw was de Verdronken Waard 66n grote watervlak-
te. Diep was het er niet, althans niet overal, maar bij vloed stond het
water tegen de muren van Dordrecht. Aan de oostzijde van de Waard
was de situatie vergelijkbaar. Geertruidenberg lag plotseling aan een
grote zeearm, de voormalige Donge, die zich ten zuiden van de stad tot

bijna bij Oosterhout uitstrekte en later ook naar die plaats genoemd
werd: de Oosterhoutse Broek. Even naar het westen, juist ten zuiden
van Dussen, dus ongeveer op de plaats waar later de Bergsche Maas
zou komen, lag het Scheepsdiep, een diepe kreek. In het noorden
stond de Merwede in open verbinding met de Verdronken Waard.

Een kleine 140 jaar na de grote overstroming, was er in deze
toestand nog niet veel verandering gekomen. Op de zogeheten 'Kaart
van Sluyter', waarvan we hier een negentiende eeuwse kopie reprodu-
ceren22 (afbeelding 4), is een en ander duidelijk te zien. In het westen

bij Strijen en in het oosten vanuit Werkendam in zuidelijke richting
zijn dijken aangelegd. De kaart geeft de situatie weer bij hoog water in
1560. We zien hoe in het noordwesten bij Dordrecht en daar tegen-
over bij Werkendam al ondieptes ontstaan. Het is vooral vanuit die
twee richtingen dat de verzanding steeds verder zal gaan. Van belang

is verder de loop van de Maas die op deze kaart is weergegeven. Het
bepalen van de plaats waar deze vroegere rivierbedding zich bevond,
is zelfs de belangrijkste reden waarom de kaart gemaakt werd, zoals
we nog zullen zien. Aan weerszijden van deze rivierbedding ontwaren
we verder zalmsteken, de gearceerde lijnen die min of meer haaks op
de voormalige rivier getekend staan. Ook die zullen nog uitgebreid ter
sprake komen.

Een halve eeuw later is de toestand behoorlijk gewijzigd. Op een kaart
die stamt uit de eerste decennia van de zeventiende eeuw (zie afbeel-
ding 5) is te zien hoe er vanuit Dordrecht in zuidoostelijke richting al
op ruime schaal land is ingepolderd. Vanuit Werkendam zijn naar het

22    De Kaart van Sluyter werd gemaakt naar aanleiding van geschillen rond de visserij. In
het volgende hoofdstuk komen die nog uitgebreid aan de orde. De hier gereproduceerde
kopie is ontleend aan Ramaer, Ceographische Geschiedenis van Hottand bezuiden de Lek
en Nieuwe Maas in de Middeteeuwen (Plaat II).
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zuidwesten toe, droogtes en aanwassen groeiende. Er zijn daar nog
nergens dijken te zien, maar op de verschillende platen liggen eende-
kooien en er zijn bosschages ingetekend. Dat wijst er op dat deze aan-
wassen bij gewoon hoog water niet meer onderliepen.

Op een kaart die alleen de tijdsaanduiding'zeventiende eeuws' kent
(afbeelding 6), is de verlanding weer verder voortgeschreden. De
kaart is zuid geurienteerd in plaats van noord en lijkt meer gemaakt te
zijn om de aanwassen in kaart te brengen dan om de visserijen weer te
geven, hoewel de grote zalmsteken wel zijn afgebeeld, zij het op sche-
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matische wijze. De loop van de oude Maasbedding is weer ingetekend
en we zien hoe er ten noorden van deze lijn nog vrijwel uitsluitend land
te zien is. Het ingedijkte gebied bij Dordrecht is weergegeven en ook
aan de oostzijde bij Werkendam lijken enkele dijken te liggen: rond de
droogtes 'Prikwaart' en 'Werestijn'. Deze 'Prikwaart'-polder ligt oost
van de eveneens vermelde Bakkerskil en is dus niet de latere Prikpol-
der, die ten westen daarvan is gesitueerd. Uit de kaart blijkt verder dat
de groeiende zandplaten en aanwassen een bedreiging beginnen te
vormen voor de zalmsteken die ten zuiden van de voormalige Maas-
bedding zijn gesitueerd.

Wat dat laatste betreft: in het volgende hoofdstuk zullen we zien hoe
in het midden van de achttiende eeuw, in 1756, nieuwe landmetingen
worden gedaan, die een soort hermeting inhouden van het werk van
Sluyter. Daaruit blijkt dan dat de zandplaten in zuidwaardse richting
groeiende waren; ook daar gebeurde het steeds vaker dat de grotere
platen bij gewoon hoog water niet meer helemaal onderliepen.

Op deze vrijwel permanent droogliggende platen begonnen biezen
te groeien - het gebied zou daar later zijn naam aan ontlenen - en die
zijn economisch interessant. Bies werd (en wordt) gebruikt om er mat-
ten en stoelzittingen van te vlechten. Boeren gebruikten de taaie sten-
gels ook voor opbindwerk, als een soort ongeslagen touw, terwijl bie-
zen daarnaast wel werden gebruikt als breeuwmiddel voor het dichten
van houten vaten en tonnen, zoals die in de visserij veel toepassing
vonden.

In 1747 verpachtte de rentmeester  van de Domeinen   aan   Ary
Claesz van der Sluys cum suis voor een periode van vijftien jaar, tegen
tien gulden per jaar, een aantal zandplaten op het Bergse Veld.23 Het
ging om de plaat van de Honderddertig in de Langensteek, de plaat
van de Amersteek, de plaat van de Koekoek, alsmede de "gronden
van zijne hoogheyt streckende van de Drimmelse Vaart tot aan het ge-
scheyd van den Grooten Suyd hollandschen Waart". Het was de be-
doeling dat de pachter deze platen in goede orde zou brengen, en ze
zou "beteulen met Biezen". Van der Sluys kreeg daarboven geduren-
de de hele pachttijd ook het alleenrecht om de kleine killen en geulen
tussen Drimmelse Vaart en de grens met Lage Zwaluwe te bevissen.

23) ARA, archief ND inventaris Hingman, Rekening rentmeester over  1747.
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Biezenteelt houdt in dat de betreffende platen bij hoog water nog wel
even blank stonden, maar niet zo lang meer.

Kijkend naar het landvormingsproces en de daarbij optredende ve-
getatie kan de volgende indeling gemaakt worden: eerst is er sprake
van geheel open water, het volgende stadium is zand en onbegroeide
droogvallende slikplaten, daarna ontstaan ruigten en biezengorzen.
Dan volgen rietgorzen en in het laatste stadium tot slot grienden en
vloedbos, die alleen nog bij extreem hoge waterstanden onderlo-
pen.24 Het ontstaan van biezenteelt betekent dat de ondieptes toene-
men. Het was later in de Biesbosch gebruikelijk om een plaat, die met
laag water tussen de dertig en veertig centimeter hoogte bereikte, met
biezen aan te planten. Op een bestaand gors werden dan de planten
gestoken en met hoog water voer men boven de plaats waar ze
moesten komen en zette vervolgens de stekken overboord. Bij laag
water werden die dan weer uitgepoot. Een nieuwe aanplant was in het
algemeen na twee jaar rijp om gesneden te worden. Dat gebeurde in
de zomermaanden. Zoals de grote zalmsteken zand, vuil en slib verza-
melden en daarmee het verlandingsproces bevorderden, zo deden de
biezen dat ook. De planten hielden slib vast. Na ongeveer twintig jaar
is die opslibbing zo ver gevorderd dat er riet gaat groeien. Vaak bevor-
derden de telers dit proces en veranderden de bestaande biezen-

gorzen in rietgorzen zodra dat mogelijk was. Het riet kon voor uiteen-
lopende zaken gebruikt worden. Het bekendst zijn wel de toepassin-

gen als dakbedekking en als het zogeheten stucadoorsriet voor
plafonds, tussenwanden e.d. Het proces herhaalde zich: na weer en-
kele decennia kwamen de platen zo hoog te liggen dat ze ook voor riet
te droog werden en ging men over op griendteelt. De oude rietgorzen
moesten daarvoor bewerkt worden, omkaad, en via een systeem met
klepduikers reguleerde men de waterstand. Duidelijk is, dat het ver-
landingsproces in dit stadium zeer ver is gevorderd; grienden lopen al-
leen nog bij zeer hoge waterstanden onder. In het volgende stadium
treffen we dijken, polders en daarmee landbouwgrond aan.

Aan de hand van kaarten is dit proces heel goed te volgen. Gelukkig

zijn die voor wat het Biesboschgebied betreft, in overvloed aanwe-

24)  Verhey, De Biesbosch, Land van het levende water, 51.
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Zig.25 Op kaarten uit de late achttiende eeuw zie we hoe het gebied be-

zuiden de oude loop van de Maas, het gebied dus waar zich de
zalmsteken bevonden, nog vrijwel volledig uit water bestond. Wel
hebben er zich grote zandplaten en droogtes gevormd, die soms ook
aangeplant waren, maar overheersend was toch nog het water.

§ 6.  Het ontstaan van de huidige toestand

Namen vinden we er nauwelijks op, maar een kaart uit de vroege
negentiende eeuw brengt het verlandingsproces uitstekend in beeld
(afbeelding 7). De kaart is gemaakt in 1804 en juist boven de naam
'Bergsche Veld of Biesbosch' zien we de opmerking "zanden met laag

"water droog  . Aan de kaartsymbolen is te zien hoe in het westen ook
op de zuidelijke platen begroeiing voorkomt: biezen- en rietcultuur. In
het noorden zien we omlijnde gedeelten die er op zouden kunnen wij-
zen dat er ingepolderd is. Gezien de ontstaansdatum lijkt dat onwaar-
schijnlijk, mogelijk is er sprake van omkadingen in verband met de
griendcultuur.

Het verlandingsproces inmiddels, trof niet alleen de kreken van het
Bergse Veld. Ook de Merwede zelf had er onder te lijden en de han-
delsplaats Dordrecht zag daar graag een doorgaande scheepvaart-
route met het achterland gehandhaafd. Daarvoor is sneller stromend
water nodig, zodat het slib minder gemakkelijk bezinkt. Om die reden
waren er al in de zeventiende eeuw aan de zuidwal van de Merwede,
dus aan de noordelijke begrenzing van de Verdronken Waard, dijken
gelegd, die de stroom langs Dordrecht moesten voeren. Bij veel opper-
water en dus hoge waterstanden gaf dat problemen met de afwatering,
waardoor de polders van de Alblasserwaard gevaar liepen. Dit was
geen nieuw probleem, maar vanaf het midden van de achttiende eeuw
werd het urgenter. Jaren waarin grote overstromingen plaatsvonden
zijn bijvoorbeeld  1744,  1747 en 1757.26 Ook het verlandingsproces
25)  Een goed voorbeeld is hier de kaart uit het Archief der genie, inv. nr. OSK B 96,
(ARA), die de situatie in de vroege jaren negentig van de achttiende eeuw weergeeft.
Hierop zien we de platen waar Ary Claesz van der Sluys jarenlang biezen teelde: de Amer-
plaat, de Plaat van de Honderddertig en de Koekoek.
26) Fockema Andreae, Studien over wateischapsgeschiedenis, VIII, 20 en Pierlinck, De
verschrikkelyke watersnood langs de rivieren de Wcal en de Maas voorgevallen in de maand
february des jaars  1757  met dersetver droevige gevolgen.
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zelf hield hier verband mee: door opslibbing verminderde de afvoer-

capaciteit van het Bergse Veld, waardoor het overstromingsgevaar
toenam. Bijna de hele achttiende eeuw waren er problemen over deze
kwestie, maar tot concrete stappen kwam het niet. Pas in 1819 kwam
de ingenieur van de Waterstaat, J. Blanken, met een plan voor het gra-
ven van de Nieuwe Merwede. Samen met het Plan-Krayenhoff van
1823 voor de scheiding van Maas en Waal en het verleggen van de
monding van de Maas naar de Amer, moest dit voor een definitieve

oplossing van het afwateringsprobleem zorgen. 27

Zoals we in het volgende hoofdstuk nog zullen zien had het graven
van deze beide waterlopen grote gevolgen voor de visserij op trekvis in
de Verdronken Waard. Als we kijken naar de vorming van het land-
schap dan zien we hoe het beeld van de Biesbosch zoals dat er mo-
menteel nog uitziet, in deze tijd vorm krijgt. Het zijn weer kaarten die
dit het duidelijkst illustreren.

De hiervoor getoonde kaart gaf het Bergse Veld weer zoals het er in
de vroege negentiende eeuw uitzag. In het volgende hoofdstuk zal een
kaart met zalmsteken aan de orde komen,  die de situatie van  1842

weergeeft. Slechts enkele jaren daarna, in 1850, werd begonnen met
het graven van de Nieuwe Merwede.28 Voor een deel volgde men de
natuurlijke loop van de kreken: tussen 1851 en 1886 kwam door uit-
schuring en door uitbaggeren van de Westkil, het Gat van de Put-
testeek, het Cat van de Vogelaar en het Cat van de Kielen, de Nieuwe
Merwede tot stand. Aan de noordzijde van het Bergse Veld kwam van-
af Werkendam tot aan de Anna Jacominaplaat, waar de nieuwe water-
loop in de Amer uitmondde, een dijk te liggen. Deze dijk bevorderde
het aanslibbingsproces in het gebied zeer. Immers, vroeger stroomde
het Merwedewater dwars door het gebied; vanwege de dijk kon dat
minder goed en was er alleen nog sprake van getij in een verder dood-

lopend stuk water. 29

Zoals de Nieuwe Merwede was gegraven om de afwatering van het
gebied ten noorden van het Bergse Veld veilig te stellen, zo kwam de

27)  Bongaerts, De scheiding van Maas en Waal onder verlegging van de uitmonding der
Maas naar den Amer, 10 e.v.
28)  Een uitgebreide behandeling van deze problematiek is te vinden in Teixeira de Mat-
tos, De waterkeeringeg waterschappen enpolders van Zuid-Holland, IX, 206 e.v.
29)  Schijnhage, ILE, 35.
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Bergsche Maas tot stand om Noord-Brabant te vrijwaren van overstro-
mingen, zoals die in de jaren zeventig en tachtig van de negentiende
eeuw waren voorgekomen. De beslissing werd in 1883 bij wet geno-
men en het graven duurde van april 1888 tot augustus 1904.30 Op de
kaart van all)eelding  11 (zie volgend hoofdstuk)  is de toestand  van
1842 weergegeven; kort voor het graven van de Nieuwe Merwede dus.
Als laatste bijlage is een moderne kaart van de Biesbosch opgenomen.
Met uitzondering van de daarop weergegeven spaarbekkens (van ori-
gine polders) is die situatie nagenoeg gelijk aan die van kort na 1904,
toen de Bergsche Maas voltooid werd.

We zagen hiervoor al hoe vooral het graven van de Nieuwe Merwe-
de, met de aanleg van de bandijk op de zuidoever van deze waterloop,
grote gevolgen had voor het aanslibbingsproces; voor de visserij op
trekvis was het min of meer de genadeslag.

Nadat de werkzaamheden rond Nieuwe Merwede en Bergsche Maas
waren voltooid, gebeurde er in het gebied landschappelijk gezien niet
zo veel meer. Pas ruim na de Tweede Wereldoorlog, in 1970, treedt
weer een dramatische wijziging in de situatie op.

Aan plannen had het inmiddels niet ontbroken. Iemand met de
toepasselijke naam F. Landmeter, schrijft in het lijdschrijf van het
Koninklijk Nederlandsch Aardngkskundig Genootschap, jaargang
1938, een artikel over afsluitingsplannen voor de Brabantse Bies-
bosch.31 Hij maakt melding van het feit dat al in 1904, dus in het jaar

,,van de totstandkoming van de Bergsche Maas, een Commissie tot be-
hartiging van de belangen van den Biesbosch", verslag deed van een
plan tot bedijking van een zestal grote stukken land in het gebied. De
plannen werden niet uitgevoerd. Het bedoelde artikel besprak een
plan tot indijking van het gebied dat verder geschikt gemaakt zou moe-
ten worden voor economische exploitatie: landbouw in dit geval. Ook
Schdnhage maakt melding van een dergelijk plan. Hij stelt dat in juli
1940 was besloten tot indijking van de Biesbosch en tot omvorming
van het gebied in landbouwgronden.32 Zelfdeed hij voorstellen tot het
stichten van een klein dorp, op de grens van de polders Zalm, Maltha
en Ganzewei.33 Kleinere kreken die geen verkeersfunctie vervulden,

30)  Schunhage, a.w.,37; Snijders, in het land van de Bergse Maas, 53.
31)  Landmeter, De Brabantsche Biesbosch en de afsluitingsplannen, La.p. 354-397.
39   Schunhage, aw.,  173.
33) a.w., 162.
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zouden met de grond van de hen omringende dijken moeten worden
gedempt, waardoor grote, aaneengesloten complexen konden worden
gevormd. Het zullen de oorlogsomstandigheden zijn geweest die uit-
voering van de plannen hebben verhinderd.

Kort na de oorlog kreeg Nederland te maken met de Watersnood-
ramp van 1953. Het Deltaplan dat volgde, voorzag in afsluiting van
het Haringvliet en andere belangrijke zee-armen. De afsluiting van het
Haringvliet, die in 1970 een feit werd, maakte dat het gebied zijn be-
langrijkste karaktereigenschap, die van een zoetwatergetijdendelta,
verloor. De toekomst blijft onzeker. De status 'Nationaal Park' moet
het mogelijk maken om delen van de vroegere Verdronken Waard te
behouden als beschermd natuurgebied. De aanleg van grote spaar-
bekkens en de sterke bodemvervuiling doen aan dat streven weer af-
breuk. Voor wie het oude, waterrijke karakter van de Biesbosch na
aan het hart ligt, biedt vermoedelijk ook de status van 'beschermd na-
tuurgebied' geen soelaas: de kreken zullen dichtslibben en er zal op
termijn een soort oerbos ontstaan. Dan zullen zowel Verdronken
Waard als Bergse Veld en Biesbosch geschiedenis zijn.

§ 7. Kone samenvatting

De St. Elisabethsvloed, de grote ramp van november 1421 was er 66n
uit een reeks van overstromingen. Gezien de legendevorming die om
deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden en het feit ook dat een groot
deel van zuidwest-Nederland blijvend geYnundeerd was, is juist deze
overstroming sterk in de herinnering blijven voortleven. Naast moer-
nering en mede daardoor de slechte onderhoudstoestand van de dij-
ken, was de bestuurlijke wanorde, verantwoordelijk voor dit slechte
onderhoud, oorzaak van zowel de overstroming als het feit dat herdij-
king nooit krachtig is aangepakt. In de Verdronken Waard vond een
langzaam verlandingsproces plaats. Na enige tijd ontstonden hierdoor
problemen met de afwatering, zowel aan de noord- als aan de zuid-
zijde van het gebied. Gedurende de achttiende eeuw werden die ur-
genter. In diezelfde tijd ontstaan plannen om tot een oplossing te ko-
men. Pas in de vroege negentiende eeuw nemen die de concrete vorm
van een beleidsvoorstel aan en dan zal het nog enkele decennia duren
voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
Het graven van eerst de Nieuwe Merwede en later de Bergsche Maas,
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vrijwaren de All)lasserwaard en het Brabantse land van overstro-
mingsgevaar. De Biesbosch krijgt hierdoor het aanzien dat ze nu nog
heeft. Het Deltaplan sluit vervolgens de cirkel: het gebied is weer,
evenals voor 1421, afgesloten van de zee en van de werking der ge-
tijden.

Zoals we nog zullen zien, zal met name het graven van de Nieuwe
Merwede grote gevolgen hebben voor de visserij op het Bergse Veld.
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HOOFDSTUKII

DE CESCHIEDENIS VAN HET LANDSCHAP
IN RELATIE TM DE VISSERIJ

§  1.    Inleiding

In hoofdstuk I hebben we de geografische geschiedenis van de Bies-
bosch behandeld. Daaruit bleek, dat er tot aan het midden of het ein-
de van de achttiende eeuw voornamelijk sprake was van een water-
vlakte, waarin zich in de loop van de tijd toch steeds meer droogvallen-
de zandplaten begonnen te vertonen. Zelfs in het midden van de
negentiende eeuw overheerste nog het water en de kale zandplaten,
maar wel begonnen zich toen al meer gedeelten begroeid met biezen,
riet en griend te ontwikkelen.

We spreken dan over het zuidelijke gedeelte van de Verdronken
Waard, tegenwoordig wel de 'zuidwaard' genoemd. Het gedeelte dat,
zoals we in dit hoofdstuk zu]len zien, voor de visserij het belangrijkst is
geweest. Dit deel van het gebied, tegenwoordig bekend als Brabantse
Biesbosch, heette tot in de twintigste eeuw Bergse Veld.  Het is jammer
dat die naam in onbruik is geraakt. Op de eerste plaats omdat deze
term niet verwijst naar droogvallende ondieptes waar biezen groeien,
daar was eeuwenlang tenslotte geen sprake van; op de tweede plaats
omdat de term Bergse Veld beter de verbondenheid van het gebied
met de stad Geertruidenberg weergeeft. Vrijwel de hele periode waar-
in er gevist werd, van de St. Elisabethsvloed tot in de negentiende
eeuw, behoorde het zuidelijke deel van de Verdronken Waard, even-
als Geertruidenberg tot de eigendommen van de graaf van Nassau. Er
bestond een nauwe band tussen de stad en haar viswater.

In dit hoofdstuk bespreken we de ontwikkelingen die in het gebied
plaatsvonden in relatie tot de visserij. Er laten zich daarin een aantal
perioden onderscheiden die te maken hebben met de voorwaarden
waaronder de visserijen verpacht werden, maar ook wel met geografi-
sche ontwikkelingen. In het eerste geval zien we hoe de inrichting van
de steken en de percelen zich wijzigt op basis van wettelijke voor-
schriften en bepalingen; in het tweede geval gebeurt dat op basis van
een door de natuur opgelegd dictaat in de vorm van schuivend zand.
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§ 2.   De eerste visse,3

Het was al half november geweest toen de St. Elisabethsvloed plaats-
vond en de Grote Waard onder water zette. Zoals we nog zullen zien,
luidde 'bamis' (1 oktober) traditioneel het einde van het visseizoen in.
Natuurlijk viste men 's winters wel door zolang het weer het toeliet,
maar toch op veel kleinere schaal. In het voorjaar en de vroege zomer
van 1422, stond het water er al een klein halfjaar. Het is dan ook zeer
waarschijnlijk dat er al meteen vanaf het eerste jaar werd gevist,  even-
tueel in afwachting van wat de autoriteiten daarvan zouden vinden.
Het vak van zoetwatervisser was ter plaatse in ieder geval bekend: in
de omgeving van de stad bevond zich een kartuizerklooster waar veel
vis werd gegeten, omdat er op het eten van vlees voor deze monniken
een taboe gold.1 Dat lokte natuurlijk visserij in de omgeving uit. Maar
ook zonder visetende kartuizers was de voedselbehoefte groot genoeg.
Heel veel middeleeuwse steden verpachtten hun stadsgrachten aan
vissers, ook Geertruidenberg. In ieder geval was er in die stad in 1396
al sprake van een georganiseerde handel in riviervis.2

Omdat er na de ramp aanvankelijk plannen waren de schade te her-
stellen, ging men er uiteraard niet meteen toe over om pacht te heffen
op het gebruik van het viswater. Vissen zonder pacht te betalen kan
voor velen een aanleiding geweest zijn om op de wateren van de
Waard hun geluk eens te beproeven. Latere gebeurtenissen, met na-
me conflicten tussen vissers onderling over het vissen op de beste
plaatsen,3 wijzen ook in die richting. Duidelijk is in ieder geval dat er
al in een heel vroeg stadium werd gevist en dat dit gebeurde zonder
pacht te betalen. In het hoofdstuk over pacht komen we op die kwestie
nog wat uitgebreider terug. Die 'pachtloze tijd' heeft overigens merk-
waardig lang geduurd, bijna een volle eeuw. Naar alle waarschijnlijk-
heid is de bestuurlijke wanorde, die in het vorige hoofdstuk al aan de
orde kwam en die de reden vormde waarom de Waard nooit werd her-
dijkt,  hier mede debet  aan.  Pas  in 1516, vijfennegentig jaar  na  de
ramp, wordt er namens Karel V een commissie in het leven geroepen

1) Sanders, Waterland als uvestqn. 39,40. Voor de bij de kartuizers inwonende prove-
niers gold het verbod op het eten van vlees  niet;  a. w.,  47.
2)  Zie het hoofdstuk over de handel in vis.
3)  Zie hiervoor hoofdstuk II, § 3.

42



die de kwesties met betrekking tot eigendom, pacht en aanverwante
zaken in de Verdronken Waard moet gaan regelen.

Deze commissie bestond uit de heren Mr. Jasper Lievenzoon, raad
(van de rekenkamer), Pieter Schoeck, onderbaljuw van Zuid Holland
en Pieter Hanneman, commissaris van de Kamer van de Rekeningen
in Den Haag. Op 4 juni 1516 werd door de graaf van Nassau, heer
van Breda, namens de 'Koninklijke Majesteit', een plakkaat uitgevaar-
digd, waarin vermeld stond

.. ...dat een yegelick die eenighe visscherijen ofte aenwassen occu-

perende (was) inden Grooten verdroncken Waert van Zuyt-Hol-
landt, hare titulen sullen overbrengen in handen van seeckere
Commissarissen."

Men moest opgeven welke visserijen en aanwassen gebruikt werden,
op grond waarvan, hoe lang al, wat ervoor betaald werd, en meer van
dat soort dingen. Er moest dus orde op zaken gesteld worden in de
Grote Waard,

,, ...die eenige sijne ondersaten sonder recht of deuchdelijcke
tytele, so hy verstaen heeft, gebruyckende ende occuperende

sijn.
,,

Als iemand zijn recht op gebruik niet kon aantonen, zouden de betref-
fende visserijen en aanwassen in handen van de Koninklijke Majesteit
worden gesteld.4 Die aanwassen en visserijen waren in bezit genomen
door'personen' op basis van grondbezit van voor de overstroming. Op
17 maart 1520 gelastte 'Kaerle, Roomsch koning enz.' vanuit Meche-
len dat de genoemde bezittingen in handen van de Grafelijkheid
gesteld moesten worden om door haar te worden verpacht. Eventuele
opposanten zouden voor het Hofvan Holland gedagvaard worden. Al-
les met uitzondering, volgens het document, van de visserijen ten
zuiden van de Maze in de heerlijkheden die de graaf van Nassau van

de Grafelijkheid in leen heeft. De graaf van Nassau kreeg tegelijkertijd
instructie tot het instellen van een onderzoek naar de bedoelde aan-
wassen en visserijen, waaraan deze prompt voldeed.  Op 11 april van

4)  GPB II, 2962.
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hetzelfde jaar had hij daartoe in zijn plaats aangesteld de president
van het Hof en de heer Van Mal.5

Het duurde enige tijd voordat alles geregeld was en de zaken defini-
tief hun beslag kregen. De oudste documenten waarin sprake is van

reglementen met betrekking tot pacht, dateren van het midden van de
jaren twintig van de zestiende eeuw, ongeveer vijfjaar later dus. Daar-
uit valt af te leiden dat er al enkele jaren gepacht werd; kort na 1520
zal dat dus het geval geweest zijn. Daarmee brak er voor de vissers een
andere periode aan.

§ 3.   Grensperikelen in de zestiende eeuw

a. Algemeen

Uit het voorgaande blijkt dat omstreeks de jaren twintig van de zestien-
de eeuw, de machthebbers ter plaatse, in het noorden de Grafelijk-
heid van Holland en in het zuiden de graaf van Nassau, pacht over de
visserijen zijn gaan heffen. Daarbij was afgesproken dat de oude grens
tussen beider rechtsgebied, de Maas, gehandhaafd zou blijven. Die
afspraak, in combinatie met de wijze waarop werd gevist, zou in de ko-
mende jaren veel ellende gaan veroorzaken. Dat kwam onder meer
omdat niet precies bekend was waar de bedding van de Maas liep, zo-
dat daar eenvoudig onenigheid over kon ontstaan. Verder hanteerde
men in die tijd nog niet het systeem van vaste plaatsen voor de steken,
zodat de pachters de lokaties waar ze visten vrijelijk zelf konden vast-
stellen. Wel binnen de grenzen van het gepachte terrein natuurlijk.
Gezien hun aard hadden de steken ook toen een semi- permanent ka-
rakter, maar als het meer vangst opleverde als de zaak van richting
veranderd werd, of een aantal meters verschoven moest worden, dan
was dat geen probleem. Meestal maakte men daartoe aan de steek zij-
delingse of andere uitbreidingen, 'afleydingen' geheten. De vaagheid
van de grens, de 'limiet' en deze 'afleydingen', vormen de belangrijk-
ste oorzaak van de conflicten waar nu over gesproken gaat worden.

5)  ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv. nr. 717).
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b.  Ingeld en de ligging van de steken

Voordat we ons wenden tot de ruziende gemeenschap, willen we nog
twee dingen vooraf noemen. Enerzijds gaat het daarbij om de ligging
van de steken in de zestiende eeuw, zodat we ons een beeld kunnen
vormen van de omgeving en de plaatsen waar een en ander zich af-
speelde, anderzijds moet er eerst iets gezegd worden over het Geer-
truidenbergse ingeld.

Wat dat ingeld betreft: in hoofdstuk VI zal de aard ervan meer uitge-
breid behandeling vinden. Het is hier voldoende te weten, dat het ging
om een soort stedelijke omzetbelasting op binnen de muren van Geer-
truidenberg aangevoerde vis en dat er later een nauwe relatie zou ont-
staan tussen deze heffing en de (zalm-)visserij in het Nassause gebied,
ten zuiden van de loop van de Maas. Vast staat dat de stad al in de
vroege vijftiende eeuw (1437) pachters van het ingeld kende en de
zaak in de stadsrekeningen als zodanig vermeldde.6 De Graaf van
Nassau was wel tevens Heer van Geertruidenberg, maar als verpach-
ter van de visserijen had hij natuurlijk niet echt belang bij het heffen
van het ingeld door de stad, integendeel (Zie hoofdstuk VI).

Toen de graven van Holland en Nassau zich gingen bemoeien met
het gebruik van de Verdronken Waard, met de bedoeling daar pacht
te gaan heffen en om die reden de commissie van 1516 instelden, was
Geertruidenberg er dan ook als de kippen bij om haar claims met be-
trekking tot het heffen van ingeld veilig te stellen. In het stedelijk privi-
legeboek is een aantal getuigenverklaringen van - ondermeer - oude
vissers vermeld, die gezien hun inhoud alleen om deze reden gedaan
kunnen zijn.7 Uit die verklaringen blijken ook de heersende con-
flicten.

We moeten eerst nog nagaan waar die zich precies afspeelden. Een
moeilijkheid daarbij is dat kaarten uit de vroege zestiende eeuw, met
bovendien een zekere mate van betrouwbaarheid, nogal zeldzaam
zijn. Ramaer8 geeft een 19e eeuwse kopie van een kaart uit 1537, ge-

9 GAGB, Stadsrekeningen over 1437,1462,1463.
9 GAGB Privilegeboek en ook Mollenberg, Onuitgegeven bronnen voor de geschiedenis

van Geertmidenberg, 374 e.v.
8) Ramaer, Geographische geschiedenis uan Holland bezuiden de Lek en Nieuwe Maas in
de middeleeuwen, Plaat I. Het origineel van de kaart bevindt zich in het gemeente- archief
van Dordrecht (Collectie Overvoorde inv. nr. 810), maar is zeer beschadigd.
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tekend door Cornelis Schilder, waaruit een aantal zaken duidelijk
wordt: de loop van Alm, Dubbelt en Maas is weergegeven, ook zijn er
vele steken te zien, waarbij vooral die ten noorden van de Maas opval-
len. In het Lang Ambacht en ten oosten van Heysterbach, waar nu de
Merwelanden liggen en de ruYne van het Huis te Merwe, zijn ook ste-
ken zichtbaar. De steken in de Merwede zelf, werden omstreeks die
tijd verboden in verband met de doorgaande scheepvaart. Het was in
die dagen gebruikelijk dat groepen vissers samen, ofonder leiding van
kapitaalkrachtige 'hoofdpachters', een hele steek pachtten voor een
termijn van meerdere jaren. Dat konden er drie of vier zijn, maar
twaalfjaren kwam ook voor. Het is daarom logisch dat de visserijper-
celen dikwijls de namen kregen van pachters die er lang gevist had-
den, of er nog op visten. Op de genoemde kaart van Schilder zien we,
van oost naar west, aan de zuidzijde van de Maas eerst een steek met
de naam 'Doet op u ooghen in tijts'. Deze loopt over de Maasbedding
heen, tot aan de vroegere loop van de Alm toe. De volgende is "bevist
bij Adrije en willemmensens kynderen"; de derde is "bevist bij neel
Beyne"; de dan volgende is "bevist bij Jan Jansoon alias Quathaen";
daarna volgen er nog twee die niet benoemd zijn. Aan de noordzijde
vinden we, ook van oost naar west eerst de "schuttinge gesteken bij Ja-
cob ende Neel Buertsaes in Almsvoet"; dan de "schuttinge geset bij

"
Huge Jansen van 's Keyserswegen als in Aleuyssen ; vervolgens
"Keysers schuttinge genoet Aleuysen"; de "steek van Cruyskerke";
en daarna nog een met dezelfde naam (zie afl)eelding 8).

Wat de namen van de steken betreft, komen we enkele decennia la-
ter op de kaart van Sluyter in wat bekender vaarwater. We hebben
hier een kopie van de kaart van Cornelis Pietersz gereproduceerd, een
landmeter die namens de Prins van Oranje bij de metingen van 1560
aanwezig was en deze kaart maakte9 (zie all:,eelding 9). 'Doet op u
ooghen' heet nu 'Lenaert Vossensteek' of'Laeghste Keyser'. Aan de
zuidzijde (weer van oost naar west) komen we namen tegen die, naar
later blijkt, zullen beklijven: de steek van Hoekenisse; de Adriaen
Reynen steek; de Cornelis Jan Noordensteek; de Grootkens ofte de

9)   ARA, Collectie Hingman  (inv.  nr.  VTH  1896).  Voor een korte beschrijving van  deze
kaart zie: Donkersloot-de Vrij, Topografische kaarten van Nederland v66r 1750. Handge-
tekende en gedrukte kaarten - aanwezig in de nedertandse rijksarchieven- toegeticht en be-
schreven, 136.
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Langesteek; de Michiel Aertszsteek; de Puttesteek en tot slot, verder
naar het westen bij het eveneens weergegeven tiende bolbaken vinden
we de Elststeek, die toen ook al bij het rechtsgebied van Lage Zwalu-
we behoorde. De eerste steek aan de noordoostzijde heet nu de'Alms-
voet of Jan van de Wouwere steek', hij loopt met een wijde boog door
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in noordwestelijke richting, tot aan de scheiding tussen Cort en Lang
Ambacht, waar een steen was afgezonken. Vanaf dat punt is de naam
veranderd in 'Koninklijke Majesteitssteek'. De volgende is die van
Aleyssen, aansluitend aan de zuidelijke Cornelis Jan Noordensteek.
De volgende noordelijke steek treffen we pas weer aan voorbij het
negende bolbaken, de Springer, gelegen tegenover de zuidelijke Jan
Puttensteek.

Ook ruim voor het midden van de zestiende eeuw komen we de na-
men van de steken tegen zoals die voorkomen op de kaart van 1560,
en wel op verschillende tijdstippen. Dus er moeten kort na 1537 ver-
anderingen daarin zijn opgetreden, of de kaart van Schilder geeft
namen uit een vroegere periode weer. Met de pachters wisselden de
namen ook wel. Zo worden soms de namen Cruyskerke en Alluyssen
gebruikt alsof ze op dezelfde percelen slaan. Uit een vergelijking tus-
sen de weergegeven kaarten blijkt ook dat er in 1537 nog veel meer
grote steken aan de noordzijde van de Maas stonden dan in 1560 het
geval was. Een verklaring daarvoor kan gelegen zijn in het feit dat de
verzanding van de Verdronken Waard zowel vanuit noordwestelijke
als vanuit noordoostelijke richting steeds verder voortschreed; de
grote overstroming was inmiddels immers al bijna 140 jaar geleden.

Maar vooralsnog kon er in het noorden gevist worden. Het vermoe-
den rijst echter, dat het teruglopen van de vangsten door de vissers
van de Keyzer, de noordelijken, mede door de bedoelde verzandingen
werd veroorzaakt. Dat zou dan duiden op een 'natuurlijke' reden voor
de verminderde opbrengsten. De vissers zagen dat anders en ver-
weten de zuidelijke vissers, "die van den Berch", oneigenlijke vis-
methoden, onwettelijke zelfs, waarmee de conflictstof geboren was.
Een situatie overigens, analoog aan een die zich voordeed aan het ein-
de van de negentiende eeuw. Ook toen liepen de vangsten op de bene-
denrivieren terug, en in die tijd was het al niet veel meer. De zalmvis-
sers ter plaatse weten dat aan de ankerkuilvissers van het Hollands
Diep, die ook alle jonge vis vingen met hun 'moordkuilen' en dus de
teruglopende zalmvangsten op hun geweten hadden, zo dacht men.
Die kwestie was toen aanleiding tot een van de eerste wetenschappe-

lijk gefundeerde visserijonderzoeken in Nederland, dat van Botteman-
ne en Hoek. Daarover komen we in het laatste hoofdstuk nog kort te
spreken. Nu vraagt de zestiende eeuwse ruzie onze aandacht.
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c. Conflicten

De belangrijkste oorzaak van de zestiende eeuwse conflicten was gele-
gen in het feit dat sommige vissers hun perceelsgrenzen overtraden.
Een andere reden was het door de vissers zodanig plaatsen van vistuig
dat andermans perceel min of meer volledig voor vis was afgesloten,
zodat er niets meer te vangen viel. Afgaande op de getuigenverklarin-
gen van de oude Geertruidenbergse poorters (zie hiervoor hoofdstuk
VI, § 3a), zette men gewoon een oude traditie van ruzie en vechten om
de beste plaatsen op de visserijen voort. Dat is niet eens zo'n onwaar-
schijnlijke veronderstelling, maar in de vroege zestiende eeuw waren
het toch grensconilicten tussen de pachters die voor problemen
zorgden.

1.   Moeilijkheden aan de Grootkenssteek en de Steek van Hoekenisse

Op 6 mei 1532 schreef Cornelis Mathijsz vanuit Dordrecht aan de
rentmeester van de Domeinen van de Heer van Nassau over de
kwestie van de limietscheidingen. Een probleem vormden de vissers
van de mandemakers, aan de Grootkenssteek dus, die 'over de Maas
op 's Keyzers grond' wel acht tot tien fuiken gestoken hadden, waar-
door de visserijen van de keizer'zeer vercort' waren. Een en ander ge-
beurde blijkbaar buiten medeweten van de Heer van Nassau. De
kwestie kwam niet meteen tot oplossing, want in augustus daarop
(3  augustus 1532) schrijft dezelfde Cornelis Mathijsz aan Anthony de
Vogelaer in Geertruidenberg, met het verzoek naar Dordrecht te ko-
men om te spreken over de te ver geplaatste fuiken, en de zaken op zo-
danige wijze te regelen dat beide heren tevreden gesteld kunnen wor-
den. Er bereikten Cornelis veel klachten, maar hij vraagt zich af of het
wel zo'n vaart loopt allemaal. Hij schrijft dat hij zich het geklaag niet al
te veel aantrekt, want "die dickwil aldermeest clagen hebben dickwil
aldermeest ongelijck.„10 Anthony de Vogelaer (waarschijnlijk is hij
het die zijn naam heeft gegeven aan de Vogelaerssteek, in oude reke-
ningen de 'steek van Theun de Vogelaer' geheten) was een Geertrui-
denbergse visser, die toentertijd al vijfentwintig of dertig jaren viste en
waarschijnlijk gezien zijn ervaring als bemiddelaar op moest treden. 11

10) ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv. nr. 717).
11) t.a.p.
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Ook vroeger klommen autoriteiten niet voor ieder klein meningsver-
schil onmiddellijk in de pen. Er is daarom alle reden te veronderstel-
len dat het probleem, zoals dat hier in 1532 tot uiting komt, al enige
tijd eerder aan de orde was. Het gegeven dat het nog enkele decennia
zou duren voordat de kwesties (want er waren er meer) opgelost zou-
den worden, wettigt die veronderstelling.

Behalve aan de Grootkenssteek, was het ook mis aan de noordzijde
van de steek van Hoekenisse. Een stuk uit februari 1533 maakt mel-
ding van het feit dat Geertruidenbergse vissers uitvoeren naar de steek
van Hoekenisse en daar, onder getuigen en onder ede verklaarden
waar volgens hen de loop van de oude Maas zich bevond. Ze deden
dat aan de hand van ter plaatse in de grond geslagen palen. Ook de
Cornelis Reynensteek werd genoemd. Daarnaast blijkt hier dat de vis-
sers van de prins en de keizer onderling afspraken gemaakt hadden
hoe ze het grensgebied zouden bevissen en besteken.12 Geen goede

afspraken blijkbaar, want ze vermochten niet te verhinderen dat er on-
enigheid ontstond. Later bleken er toch weer afleidingen gemaakt te
zijn aan de Steek van Hoekenisse, tot aan de Almsloot toe, net als aan
de eerste steek west van die van Hoekenisse, de latere Adriaen Rey-
nensteek.13 Ook bij die gelegenheid werden de "onbehoorlycke afley-

"
dinghe   door de vissers gevisiteerd, samen met meters en andere ge-
zagsdragers.

Kort daarvoor was het misgegaan bij de limieten tussen Cruyskerke
en Alluysen. Een getuige, Cornelis Martens, verklaart dat de vissers
van de prins grote schuttingen maakten, die zelfs tot aan de noordzijde
van de Maas reikten, en dus de grenzen verre overschreden. (Die
grens werd geacht zich precies in het midden van de voormalige rivier-
bedding te bevinden). Er wordt vermeld dat ze er 'witvisch' vingen.
Een opmerking met een strategische component erin, zoals we nog
zullen zien. Witvis was iets anders dan de 'nieuwe' trekvissen, er gol-
den andere regelingen voor. De overtreders gaven te kennen dat ze ter
plaatse altijd al gevist hadden, en ze waren zich dus van geen kwaad
bewust. Bovendien, ze wisten ook niet goed waar de Maas precies ge-
lopen had. "En wie eigenlijk wel", hoor je daar in doorklinken. Ver-
der begonnen ze het ook aardig beu te worden, dat gezeur van de

12) t.a.p.

13) t.a.p.
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noordelijken over grensoverschrijdingen en onbehoorlijkheden. Ze
gaven tenminste te kennen het volgende jaar nog langere alleydingen
te maken en ze dreigden verder de Maas geheel af te sluiten, zodat er
helemaal geen vis meer doorkon.14

Dat was geen loos dreigement. Op 6 april 153515 bevonden Steven
van den Bergh, raad van de prins van Oranje en rentmeester Seger

van Halveringen zich in de 'Camere van der rekeningen' in Den
Haag.16 De procureur-generaal en de rentmeester van Zuid Holland
hadden de steken gevisiteerd om te zien of die inderdaad zo onbeta-
melijk groot waren als door hun pachters werd beweerd. Op 21 maart
daarvoor waren ze in eigen persoon wezen kijken en de resultaten van
dat onderzoek logen er niet om. Aan de steek van Hoekenisse, die nor-
maal vanuit het zuiden noordwaarts in de richting van de Oude Maas
werd gestoken, waren westwaarts alleidingen gemaakt van omtrent
driehonderd roeden lang. Pachter was toen ene Adriaen Willemsz van
Geertruidenberg. De eerste steek daarnaast in het westen, de latere
Adriaen Reynensteek, toen bevist door Cornelis Adriaensz, had ook
afleidingen in westelijke richting, eveneens van een lengte van drie-
honderd roeden. Aan het einde van de derde steek (de latere Cornelis
Jan Noordensteek) waren vissers bezig met het maken van grote af-
leidingen, die ze naar hun eigen zeggen, langs de Maas wilden laten
lopen tot aan de steek van Alluesen toe. Aan de vierde steek, de
'grootgens schuttingen' was men ook in de weer. Er stond al honderd-
vijftig roeden voor de steek van Alleusen langs, en volgens de bouwers
moest de zaak nog eens zo lang worden. Bij de vijfde steek in westelij-
ke richting gaande, was er niets aan de hand, maar de zesde stond
weer vijftig roeden te ver noordelijk. Nog verder naar het westen ver-
oorzaakten ook de vissers van Zwaluwe problemen door steeds grotere
steken te maken die bovendien ook nog eens steeds oostelijker ge-
plaatst werden.

Steven van den Bergh deelde mede niet van de zaak op de hoogte te
zijn, maar rentmeester Van Halveringen was dat natuurlijk wel. De
vissers hadden de aileidingen met zijn goedvinden gebouwd; hij stel-

14) t.a.P.

15) t.a.p.

16)  Uit deze 'Camere der rekeningen', waar de rekeningen van de rentmeester werden
'afgehoord', ontstond later de Algemene Rekenkamer, zie: Margry (red.), Van Camere
van der Rekeninghen tot Atgemene Rekenkamer.
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de zich op het standpunt dat iedereen zijn water mocht bevissen zoals
hem dat beliefde, mits hij de hem toegewezen gebiedsgrenzen niet
overtrad en dat zonder "eenich regard te nemen op tinterest van zij-
nen gebueren". De rentmeester beriep zich er op dat er in de buurt
van Rotterdam ook dagelijks nieuwe zegenworpen gemaakt werden
die schade deden aan de vissers verder stroomopwaarts. Maar men
vond dat geen goed argument. Het ging bij zegens niet om staand want
en bovendien was de situatie op de rivieren niet te vergelijken met die
in de Verdronken Waard. Men kwam niet tot een vergelijk. De raad
"meester steven", wilde de zaak op papier, om een en ander persoon-
lijk met de graaf te bespreken.

Het zou nog even duren voordat er een oplossing werd gevonden.

2.  De kwestie Gijbenhil

Het waren niet alleen de vissers van Geertruidenberg die ruzie maak-
ten met Sliedrechtenaren, Werkendammers en andere noorderlingen.
Ook aan de westkant had men te maken met onduidelijk afgebakende

grenzen. Althans met vissers die iets dergelijks voorgaven, want ook
hier wilde iedereen natuurlijk wel op de beste plaats vissen. In de
vroege jaren veertig speelden kwesties in de buurt van Wieldrecht.
Die kwamen niet uit de lucht vallen. Al eerder had de keizer, als graaf
van Holland, zijn rechten op de visserijen bij Wieldrecht geclaimd,
rechten "..vanden vroenvisch steur salm ende elft die aldair nu mits
der inundacien over tverdroncken landt gevanghen wort...".17 En
weer was het de oude Maasbedding die voor problemen zorgde: de
visserijen van Wieldrecht grensden in het zuiden aan het land van
Putten, in het oosten liepen ze tot Twintighoeven, in het westen tot aan
het ambacht van den Weden en in het noorden 'totter halve Mase'.18
De zaak stond bekend als de kwestie rond Gijbenhil. Daarnaast waren
er moeilijkheden bij de Elststeek, behorende tot de visserijen van
Lage Zwaluwe. Hier waren het niet alleen de vissers van de keizer die
benadeeld werden. In de kwesties aan de westzijde van het gebied, op
de grens met Zwaluwe en Wieldrecht, waren er evenzeer problemen
in het grensgebied met de wateren van de prins van Oranje. 19

17) ARA. archief ND inventaris Drossaers (inv. nr. 717).
18  t.a.P.

19) t.a.p.
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3.  Hoorzittingen te Dordrecht

De al jaren slepende kwesties begonnen vermoedelijk op de zenuwen
van de bestuurders te werken. In de jaren veertig kwam men tot nogal
drastische maatregelen. In mei 1547 werd een aantal vissers van
Geertruidenberg en Drimmelen opgeroepen naar Dordrecht te gaan
voor een hoorzitting, die zou worden gehouden in 'den harberghe van
Cronenburch .' 20

Keizer Karel V had inmiddels de 'raidt ordinaris' in Holland, Cor-
nelis Suys, opdracht gegeven een onderzoek in te stellen en verslag te
doen. Suys schreef een uitgebreid proces-verbaal van zijn bevindin-
gen.21 Daarin werd eerst vastgesteld dat alle wateren, aanwassen,
ruigten en dergelijke in de Verdronken Waard toebehoorden aan de
graaf van Holland. Vervolgens stond er dat de vissers hun steken en
fuiken alleen zo mochten stellen als altijd gebruikelijk was geweest, in
ieder geval niet zodanig dat andere gebruikers van het water daar hin-
der van zouden ondervinden. Het ging met name om de afleidingen of
uitbreidingen van de steken, die op last van de keizer niet langer
mochten zijn dan "drie eynden elck eynd drie Roeden" (in totaal dus
negen roeden, ruim dertig meter). De vissers van Geertruidenberg en
Drimmelen deden dat wel, zodanig lang zelfs, dat de hele oude Maas
afgezet dreigde te worden, "tot geheele verderfenisse ende destruc-
tie" van de wateren waar 's keizers vissers hun werk hadden. Zulke
lange uitbreidingen waren ongehoord en zeker geen gewoonte. On-
danks dat hadden zich in het verleden al vergelijkbare kwesties voor-
gedaan en men was van mening dat de uitbreidingen verboden
moesten worden.

Op 23 mei 1547 verschenen te Dordrecht voor raad Suys, "omtrent
twee uren naede noene", de heren Aert Cornelisz, Reyn Sandersz,
Reyn Adriaensz, Joris Jansz, Pieter Martensz en Joachim Jansz van
Brouckhoven, allen vissers uit Geertruidenberg. Ook waren aanwezig
Steven van den Bergh en Raphael Bruheze, raden van de prins van
Oranje. Wat hen verweten werd, is inmiddels bekend. Hun verweer
luidde dat ze naar beste weten niets verkeerds deden, niemand nadeel
bezorgden door hun wijze van vissen, en uitsluitend daar de steken

20) t.a.p.

21) t.a.P.
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plaatsten waar het viswater hen namens hun heer was toegewezen. Als
ze anders visten dan het behoorde, zouden ze daar graag verandering
in aanbrengen. Weliswaar was het erg moeilijk om het juiste midden
van de Maas te vinden, maar ze waren er zeker van op de grond van
hun heer te vissen. De beide raden van de prins hielden zich op de
vlakte, ze wilden eerst de voogden van hun heer raadplegen (Willem
van Oranje was toen net 14 jaar). De procureur-generaal voelde daar
eerst niet veel voor, maar het werd toch toegestaan. Suys maakte van
de gelegenheid gebruik om zelf op het water te gaan kijken hoe de za-
ken er bij stonden.

Hij moest er vroeg voor uit de veren: op 26 mei op "tlaichst water,
des morgens goet tijts tusschen vijff ende zes uren" voer hij, samen
met de rentmeester van Zuid Holland uit van Dordrecht naar de ste-
ken. De eerste twee, meest westelijke, steken ten zuiden van de Maas
hadden geen afleidingen. De derde echter wel, en grote ook. Deze
Crootkenssteek had aan de noordkant in westelijke richting eenenvijf-
tig einden van elk twee roeden lang, zodat de alleiding bijna tot aan de
vorige steek kwam. In het noorden hiervan lag 's keizers steek van
Aleusen, waaraan dit geen goed gedaan kan hebben. De Groot-
kenssteek had bovendien verder naar het zuiden nog diverse dwars
uitstaande afteidingen die in noordwestelijke richting vanuit de steek
stonden, maar niet langer waren dan drie of vier einden. De volgende
schutting (de latere Cornelis Jan Noordensteek) had aan de noordzijde
een aftei(ling van tweeenvijftig einden, elk ook twee roeden lang. De
dan volgende (de vijfde, de latere Adriaen Reynensteek) had een ze-
ven einden lange afleiding, die ook in westelijke richting stond. Het
ergste was het bij de steek van Hoekenisse, waar al eerder problernen
waren geweest, hier waren zevenenzeventig einden afleiding gemaakt,
van elk twee roeden lang (ruim 550 meter); bovendien had ook deze
steek verschillende kleinere dwarse afteidingen, maar die hadden een
toegestane lengte.

Steven van den Bergh en Raphael Bruheze hadden inmiddels een
aantal getuigen opgetrommeld, om aan te tonen dat er aan de steken
niets ongebruikelijks was gebeurd en dat men niet buiten het eigen,
toegewezen water kwam. Maar de procureur-generaal accepteerde dit
niet: het waren allemaal vissers van de prins van Oranje en dus niet
onpartijdig genoeg.

Op 1 juni 1547 werden de hierboven al genoemde vissers gedag-
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vaard en zij togen wederom naar Dordrecht. Ze kregen de opdracht
namens de keizerlijke majesteit om binnen vierentwintig uur hun aflei-
dingen die langer dan 'negen of tien' roeden waren weg te halen, elk
van hen op straffe van honderd karolus guldens boete. De vissers zei-
den dat hen dat 'hard en zwaar' zou vallen omdat ze altijd gewend ge-
weest waren zo te vissen, maar dat ze zouden gehoorzamen. Alleen,
het probleem was, dat ze het weghalen van de steken niet binnen de
gestelde tijd voor elkaar konden krijgen. Dat klonk redelijk, daarom
hoefden de steken zelf pas op zondag vijfjuni weg te zijn, maar de fui-
ken moesten er wel binnen vierentwintig uur van zijn verwijderd.

De volgende dag, op 2 juni, ging een deurwaarder met enkele men-
sen tot zijn assistentie, kijken of aan de opdracht was voldaan. Pieter
Martensz en Joachim van Brouckhoven hadden aan de steek van Hoe-
kenisse hun "vuycken opgetogen ende die gaten geopent".22 Ook bij
de andere steken was dat het geval. Alleen de twee steken die bevist
werden door Aert Cornelisz en zijn kinderen, hadden de verboden fui-
ken nog staan. Het ging om de Grootkenssteek en de latere Cornelis
Jan Noordensteek. De deurwaarder en zijn helpers verwijderden toen
zelf de fuiken en hingen ze aan de staken. Vervolgens legden ze hun
bevindingen en verrichtingen schriftelijk vast. Visser Reyn Adriaens
kreeg de 'besloeten missive' mee om hem te overhandigen aan de ra-
den Steven van den Bergh en Raphael van Bruheze.

Op de kaart van afbeelding 9 zijn sommige van deze afteidingen
aan de noordzijde van de steken te zien. Met, uiteraard, de legale

lengte.

4.  De rechten van de prins betwist

De problemen ten aanzien van de limietscheidingen waren met het
voorgaande allerminst van de baan. Integendeel. Op verzoek van de

voogden van de prins, Van Merode en Van Corbaron, bepaalde de ko-
ningin-regentes nog datzelfde jaar, in 1547, dat hangende het proces
over de grensgeschillen in verband met de visserijen, de rentmeester-

generaal van Zuid Holland ieder jaar v66r half maart drie van de
oudste vissers uit de Dordse Waard en drie uit Geertruidenberg of uit

22) "De gaten geopend", d.w.z. de rijshouten schutting verwijder(1, zodat de vis tussen

de palen van de steek door kon zwemmen.
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Drimmelen moest kiezen om, in onderling overleg, de grens aan te ge-
ven tussen de visserijen ten noorden en ten zuiden van het midden van
de Maas. Het moesten wel vissers zijn die zelf niet meer actief visten.
Ook werd nog eens het verbod herhaald op het maken van afteidingen
langer dan drie einden van drie roeden.

Er was meer aan de hand; de zaak werd hoog gespeeld. In het begin
van het proces-verbaal van Suys was al sprake van de rechten die de
keizer in principe op de wateren had. In augustus 1547 werden de
hiervoor genoemde voogden van Willem van Oranje gedagvaard te
verschijnen voor stadhouder en raden van Holland wegens het plaat-
sen van schuttingen, steken en fuiken ten zuiden van de Maas, hoewel
de graaf van Holland de wateren met opbrengst toebehoorden. Dit
leidde er toe dat een jaar later, in september'48, de prins van Oranje
zelf namens de keizer voor het Hof van Holland werd gedaagd. Het
was de bedoeling de prins het vissen ten zuiden van de Maas in de
Verdronken Waard te verbieden. Hij moest gedogen dat de visserijen
die nu van zijnentwegen bevist werden, voortaan verhuurd zouden
worden door de keizer, als graaf van Holland. Maar zo eenvoudig was
het niet om de graaf van Nassau uit zijn oude leenrecht te ontzetten.
Men vroeg beraad.

Inmiddels waren er aan de Grootkenssteek, nog steeds bevist door
Aert Cornelisz 'Crommenie',23 weer problemen gerezen, ondanks de
voorzieningen, getroffen namens de koningin-regentes. De moeilijk-
heden waren van dezelfde aard: te grote en te lange afteidingen en
grensovertredingen. De 'nieuwicheden' betroffen fuiken en steken die
door Aert geplaatst waren buiten de gebruikelijke en aangewezen
plaatsen. Men liet er deze keer niet te lang gras over groeien. Hetzelf-
de jaar nog, gingen getuigen samen met de rentmeester van Ooster-
hout, Anthony de la Ruelle, scheep om ter plaatse te gaan kijken hoe
het zat. Ze stelden eenduidig vast dat Aert Cornelisz in het water van
de prins viste. Gezworenen verklaarden dat ze de Grootkenssteek, ali-

23) In het proces-verbaal van de raad Suys is alleen sprake van Aert Cornelisz. Bij de
kwesties aan het noordeinde van de Grootkenssteek in de jaren die volgden, wordt hij af-
wisselend Aert Cornelisz en Aert (of Aerlgen) Cornelisz Crommenye genoemd.

57



as de 'Crommeyensteek', alias de Mandemakerssteek of '-ploech'24

op deze wijze al "10, 20, 30 oft 40 jaren" bevisten. Aert Cornelisz
Crommenye zelf, had als poorter van Geertruidenberg voor de sche-
penen Wouter Cornelisz en Dirck Gerit Dircx ook een officiale verkla-
ring afgegeven. Hij had acht "eynden" schutting aan de noordzijde
van de grootkenssteek staan, en die mochten daar ook staan. Aert zei
dat hij ook wel wist dat hij "opt tprincen van oraengien gront" stond.
Maar hij had de schuttingen er toch weggehaald, omdat hij bang was
dat de vissers van Alluysen zijn schuttingen en staken in stukken zou-
den slaan, zoals ze dat ook gedaan hadden in  1546 en nog eens in
1550. Een stuk uit 1552 stelt dat de steek gelaten moest worden zoals
Aert Crommenie hem zelf gesteld had. De noordelijke vissers beticht-
ten Aert er nu van ten noorden van het Maasmidden te staan. Op 15
juni  1552  voer een aantal gezworenen (meters) in aanwezigheid  van
de rentmeester van Zuid Holland en de prins uit om te gaan kijken.
Vanwege "storm ende quat weder" lukte het niet om binnen 66n tij of
op 66n dag de Maasbedding te vinden. Men kwam overeen dat de me-
ters van de prins later de loop van de bedding zouden vaststellen en
daarna dan met de rentmeester van Zuid Holland, ter controle, zou-
den gaan kijken. Dan zou blijken of de Grootkenssteek inderdaad be-
noorden de Maas stond, zoals werd beweerd. Het zou dat jaar niet
meer lukken. In augustus en september van hetzelfde jaar werden nog
pogingen ondernomen, maar de samenwerking ging niet altijd even
vlot. Bij de gelegenheid van september bijvoorbeeld, stelde een "tien-
tal personen uit Sliedrecht" waarmee men was samengekomen om
metingen te doen dat ze daartoe niet "gelast" waren. Er kwam dus
weer niets van. Men stelde voor te wachten tot de winter voorbij was,
en dan in het voorjaar weer te beginnen. Omdat meten en peilen niet
lukte, zou men dan over gaan tot het nemen van grondmonsters.

Ook hetjaar daarop, in 1553, kwamen de moeilijkheden niet tot een
oplossing. Verder was nog steeds het recht van de prins op het viswa-
ter bezuiden de Maas in het geding. Die situatie was op zich wel duide-

24) Een steek werd in de zestiende eeuw ook aangeduid met de term 'ploech'. Mandema-
kersploeg kon dus slaan op de groep vissers die er werkten, maar ook op de werkplek zelf.
Ook blijkt hier hoe de namen van de steek vaak wisselden: deze grootkenssteek heet ook:
langesteek, mandemakerssteek of mandemakersploech, Crommeyensteek, of steek van
Aert Crommenie. Vanaf de zeventiende eeuw blijft de naam Langesteek.
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lijk. De prins kon niet uit zijn rechten ter plaatse ontzet worden, maar
een definitieve uitspraak lag er ook nog niet. Het lijkt er soms op dat
de rentmeester van Zuid Holland de zaak rond de Grootkenssteek har-
der speelde in verband met het feit dat de rechten van de prins op het
viswater als zodanig ter discussie stonden. Op 23 juni 1553 schrijft de
prins aan de rekenkamer en verzoekt te worden ingelicht over de nieu-
we pretenties van de rentmeester van Zuid Holland, voordat ook dit
seizoen weer voorbij zal zijn. Hij slaat een licht dreigende toon aan en
schrijft dat het hem zou spijten als hij zich bij de keizer of de koningin
zou moeten beklagen over het gedrag van sommige van 's keizers
ambtenaren. Er kwam geen bevredigend antwoord. Eind oktober van
dat jaar schrijft hij weer en beklaagt zich bij de rekenkamer over het
voortdurend uitstellen van deze zaak. Verder deelt hij mee opdracht te
zullen geven om het komende seizoen te doen vissen op de plaatsen
waar zijn vissers nu verdreven waren. Dat betekende dat Aert Corne-
lisz Crommenie zijn steken weer stelde op de aard en wijze waarop hij
dat eerder gewend was te doen.

Of de directe betrokkenheid van de hoogste autoriteiten een kalme-
rende rol gespeeld heeft op het gedrag van de vissers is niet bekend,
het zal nog enkele jaren duren voor de kwestie echt tot een oplossing
komt. Vermoedelijk stelde men in de tussenliggende periode (d.i. tot
1560) in onderling overlegjaarlijks de grenzen vast en hield men zich
aan de voorgeschreven lengte van de afieidingen. Wat de rechten van
de prins betreft kwam men in 1556 tot een soort oplossing: de rechten
waren onbetwist gebleken, maar er moest een regeling komen met be-
trekking tot de grensgeschi]len.

5.   Beslissing tot het doen van onderzoek door landmeters

De bemoeiingen van de autoriteiten en het feit dat de Geertruiden-
bergse gezworen meters er toch - blijkbaar - niet op voldoende wijze
uitkwamen, hebben geleid tot een verzoek van de kant van beide par-
tijen, de Grafelijkheid van Holland zowel als de Prins van Oranje,
graaf van Nassau, tot het verrichten van onderzoek en metingen door
officiale landmeters. Het duurde nog even voordat dit echt helemaal
gepland, besproken en uitvoeringsgereed was. In de zomer van 1560
gingen de werkzaamheden van start. De metingen die ik bedoel, heb-
ben geleid tot de bekende kaart van Pieter Sluyter. De afspraken die
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toen gemaakt werden, luidden een nieuwe periode in: een tijd van
consolidatie, waarin nieuwe wettelijke regelingen een einde moesten
maken aan de heersende conflicten. De plaatsen van de steken zijn
vanaf dat moment permanent gebleven, voor zover ze dat al niet min
ofmeer waren. Gezworen meters hieldenjaarlijks toezicht en verande-
ringen waren niet meer toegestaan. Ook werd de grens, de oude Maas-
bedding, permanent bebakend, zodat ook daarover geen misverstan-
den meer konden ontstaan. Korte tijd later vonden ook wijzigingen in
het pachtsysteem plaats, die een andere conilictbron moesten weg-
nemen. In hoofdstuk VI zullen die veranderingen aan de orde komen.

Aldus iser, een kleine vijftigjaar na de veranderingen van 1516, weer
sprake van een belangrijk breekpunt, waarbij er voor de vissers grote
wijzigingen optreden. Voordat we die gaan behandelen kunnen we,
het voorgaande overziend en samenvattend, nog de volgende bemer-
kingen maken:

'Tijd van conflicten' zouden we de hiervoor beschreven periode
kunnen noemen. Misschien had de aanvangstijd, toen er nog geen
pacht was, die naam ook wel verdiend. Zeker het laatste stuk ervan.
Volgens de verklaringen van de oude Geertruidenbergse vissers, mid-
den zestiende eeuw, was de tijd waar zij toen op terugblikten er ook
een van gekrakeel.25 In dit geval niet om grenzen waarvan de ligging
niet precies bekend was, of om al dan niet illegale uitbreidingen van
steken, maar om de beste plaatsen op de visserijen te bemachtigen.
Die tijd heeft lang geduurd, zo'n honderd jaar. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat de ruzies niet meteen over waren toen er een pachtre-
geling werd ingesteld.  Dat was rond  1520 het geval. De vissers waren
gewend hun fuiken te stellen waar ze dat uitkwam, waar het best ge-
vangen werd dus. Degenen die toen - hoogst waarschijnlijk morrend -
pacht gingen betalen voor die goede stekken, konden beschikken over
machtsmiddelen om hun rechten te effectueren, d.w.z. ze konden
gaan klagen bij de autoriteiten als er dingen gebeurden die niet naar
hun zin waren en in het uiterste geval kon de rechter worden ingescha-
keld. We zagen hoe dat allemaal gebeurd is. Maar voordat het zover

25)  Zie de verklaringen van o.a. Airt Sprangers, over het 'pachtloze' vissen en het heffen
van ingeld (hoofdstuk VI, § 3a)
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was, hebben intimidatie en fysiek geweld een belangrijke rol gespeeld
in pogingen de zaak te klaren. Grensgeschillen waren daarvan oorzaak
en aanleiding, maar naar alle waarschijnlijkheid gold evenzeer dat er
gewoon' een oude traditie werd voortgezet.

Hoe het patroon van onderlinge agressie en ruzie precies is ont-
staan, blijft in het ongewisse. Op het moment dat we over processtuk-

'

ken beschikken, is de zaak al geescaleerd. Het ging soms hard tegen

hard. In 1561 nog, had Adriaen Reynen, burgemeester van Geertrui-
denberg een gesprek gehad met de baljuw van Zuid Holland, over'ze-
kere zake' op de visserijen. Ene Joachim Ghijselijns had met een gela-
den "roeyer, een haen daer op staende" (een schietklare musket)
iemand in de herberg waar het gesprek plaats vond bedreigd, zeggen-
de: "ik zal u doorschieten:'26 Het stuk waaraan dit voorval is ont-
leend, vermeldt niet de precieze context waarbinnen het plaatsvond,
maar het is tekenend voor de sfeer die er in het grensgebied heerste.

In het begin moet ook de soort vis die gevangen werd er mee te ma-
ken gehad hebben. Waarschijnlijk beriepen vissers zich erop dat ze al
rechten hadden, daterend uit de tijd van voor de grote vloed. In een
stuk wordt expliciet vermeld dat oude rechten van voor de vloed niet
golden; dat was alleen voor snoek, karper of kleine riviervis, en niet
voor steur zalm en elft, "uytter souter see commende".27

We ontmoetten de Sliedrechtenaren al, die aan de zuidzijde van de
Maas aan het vissen waren, op voor hen verboden gebied. Dat was in
de vroege jaren vijftig. Ook zij hanteerden de smoes dat ze alleen 'wit-
visch' vingen, en dus geen zalm, elft of steur. Waarschijnlijk was het
een wraakactie op de zuidelijken die steeds aan de noordzijde van de
oude Maas bezig waren, maar het is ook goed mogelijk dat deze ge-
beurtenis past in de oude traditie van het vrijelijk zoeken van goede

vangstplaatsen. Verder geldt dat op het open water de grens niet altijd
goed was aangegeven, of zelfs in het geheel niet. Vissers konden zich
dus gemakkelijk vergissen, zowel per ongeluk als opzettelijk. Het feit
dat elders in de Waard vergelijkbare kwesties speelden, duidt daar
ook op. Bij Lage Zwaluwe en Wieldrecht was dat het geval. Ook daar
wordt over vissoorten gekibbeld28 en zei men niet precies te weten
waar de grenzen lagen.

26  ARA, archiefND inventaris Drossaers (inv. nr. 717).
27) t.a.P.

28  t.a.p.
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De escalatie van de conflicten, leidde er uiteindelijk toe dat het
hoogste gezag ingreep. Toen gezworen meters, weliswaar ter plaatse
goed bekend, maar in landmeetkundig opzicht niet geschoold, er niet
of niet afdoende uitkwamen, besloot men tot doortastender maatrege-
len. Die zijn onderwerp van de volgende paragraaf.

§ 4.  De metingen en hetproces-verbaal van 1560

We hebben gezien hoe de oplossingen die men vond voor de proble-
men zoals die in de jaren dertig en veertig aan de orde waren weinig
soelaas boden. Kort daarna begonnen de moeilijkheden weer, en in
de vroege jaren vijftig woedden de 'swarichheden' rond Aert Corne-
lisz Crommenie in alle hevigheid. Inmiddels begon ook de Prins van
Oranje zelf zich persoonlijk met de zaak te bemoeien. Verder hebben
we het vermoeden uitgesproken dat het niet alleen maar grensgeschil-
len waren die leidden tot scheld- en vechtpartijen tussen vissers, maar
dat de oude traditie van ruzie om de beste vangplaatsen er ook mee te
maken had. Daarnaast speelde waarschijnlijk een bepaalde mate van
'territoriumdrift' een rol, of, voor wie dat aangenamer vindt klinken:
gemeenschapszin. 'Wij', de vissers van de Prins, tegenover 'zij', de
vissers van de keizer. Het was in de zestiende eeuw gebruikelijk dat
groepen vissers voor langere tijd percelen of hele steken pachtten. Die
plaatsen gingen ze dan min of meer als de hunne beschouwen.

In dit alles zou op niet al te lange termijn verandering gaan komen.
De problemen die er lagen, gaven ook alle aanleiding tot nader onder-
zoek door de autoriteiten en  dat kwam  er dan ook.  Op 12 April anno
1556 "nae paesschen"29 was er "zeekere instructie" uitgegaan om
een commissie in te stellen die het officiale onderzoek naar de limiet-
scheidingen in de Verdronken Waard moest initieren. Het onderzoek
zelf werd begeleid door een nieuwe commissie van vier leden, in-
gesteld op 16 juni 1558.

De vier leden, Joachim Hondtsocht, raad van de Koninklijke Ma-
jesteit in "zijnen secreten Raide", Arnoult Sasbouth, "raidt ordinaris
in den Hove van Holland", Reynier Moons, raad in hetzelfde hof en
procureur generaal, en Geraidt Renoy, eerste meester van de "Came-

29)  Omstreeks deze tijd ging men over van de paasstijl naar de nu gebruikelijke jaaraan-
duidingen. Waarschijnlijk om verwarring te voorkomen wordt het hier expliciet vermeld.
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re   van de Reeckeninge" in Holland, bevonden   zich   op   12   en   13
augustus 1560 binnen Geertruidenberg. De Prins van Oranje  was
daar ook aanwezig met zijn 'Raidt' die bestond uit de heer Jan van
Renesse, ridder, de heere Van Elderen, Mr. Thomas Vlas, Steven van
den Berch, Michiel Piggen, griffier van de rekenkamer te Breda en tot
slot Jan van den Berge, rentmeester van de Domeinen in Oosterhout
onder wiens ambt toentertijd de visserijen nog vielen. Het illustere ge-

9,

zelschap was bijeengekomen om op de allergevouchelicste manieren
te geraicken tot designatie van den ouden loop van de halve Maze".30
De dag daarop, 14 augustus ging de prins met het hele gevolg
scheep. In verschillende boten waarschijnlijk, want ze waren "alle-
gader gelijckelijk afgevaeren".

We zullen nu het proces-verbaal zoals dat toen tot stand kwam
volgen: 31

Om te beginnen werd vastgesteld tot waar het gebied van de prins
" "zich uitstrekte. Designatle van de limieten  . Men voer vanuit Geer-

truidenberg in noordelijke richting, voorbij "zeeckere griente" die
daar lag en die Cloostersoirt genoemd werd, tot bij de plaats waar vol-
gens getuigen het riviertje de Donga vroeger in de Maas was uitgeko-
men. De limieten van de Prinselijke heerlijkheden van Standhazen,
Drimmelen, Almonde, Dubbelmonde en Twintighoeven, zoals deze
plaatsen heetten voordat de Waard geYnundeerd werd, strekten zich in
het oosten uit tot het midden van de Donge ("in langen der halven

"
Donga   ), die vroeger zijn loop had vanaf het noordoosten van de kar-
tuizerboerderij die Sandoel genoemd werd, tot aan een van de bij die
boerderij behorende hillen32 aan de Oude Maas, nu (1560) Clooster-
oirt geheten. In westwaartse richting gaande, vormde het midden van
de rivier de Maas, zoals die vroeger haar loop door de Waard had ge-
had, de noordgrens van het gebied van de prins, tot aan Wieldrecht
toe. De grens tussen Twintighoeven en Wieldrecht lag vanaf dat punt

30)  Hingman, De Maas en de dijken van den Zuid-Hollandschen Waard in 1421, 17 e.v.,
verder ook: ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv. nr. 717).
31) Zie vorige noot. Hingman geeft het proces-verbaal vrijwel integraal weer. In ARA,
archief ND inventaris Drossaers (inv. nr. 717), bevinden zich verschillende afschriften.
32   Een 'hil' is een soort terp, een verhoging in het landschap, waar men bij hoge water-
standen zijn toevlucht kon zoeken. In Zeeland vaak vliedberg genoemd. Namen met 'hil'
komen in het Biesboschgebied veelvuldig voor.
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in zuidelijke richting tot aan een visserij die de 'zandsteek' genoemd
werd, zoals die vroeger al door de vissers van de graven van Nassau
bevist was tot aan de hil die daar al sedert oude tijden lag en die
'Cahill' heette. De heerlijkheid Twintighoeven liep in het zuiden ver-
der tot aan een baken op de oude Zuid Hollandse Zeedijk, bij de oude
dijkstal. Deze dijk liep door tot aan het dorp Strijen, naar het westen
dus. Naar het oosten liep de zuidgrens tot aan de scheiding tussen

Hooge en Lage Zwaluwe. Daarnaast lagen er nog 'visserijen en voge-
larijen' bij de Broekse Sluis, zuidwest van Wieldrecht en Twintig-
hoeven, ten zuiden van de dijk ook, in het land bekend als Strijense
Zwaluwe. (zie de kaart - afbeelding 9 - voor de aangegeven plaatsen).

Met die opmerkingen was het totale gebied in grote lijnen afgeba-
kend. Nu ging het er nog om, de precieze plekken te vinden, vooral na-
tuurlijk de oude Maasbedding. Uitgangspunt zou de plaats worden
waar men zich op dat moment bevond, de monding van de Donge in
de Maas. Er waren een aantal getuigen, gezworen meters of water-
scheiders uit Geertruidenberg opgeroepen, "onder anderen" staat er,
Jan Cornelisz, oud omtrent zestig jaren, Jan Ghyssen, veertig jaar,
Meeuws Henricxz, zestig jaar, Cornelisz Jacobsz, zevenendertig jaar.
Verder was aanwezig de tachtigjarige Adriaen Ariezoon uit Raems-
donck. Al deze getuigen hadden "altoes van joncx up het water aldaer
verkeert". Adriaen Ariezoon verklaarde dat hij wel vijftig jaar ter
plaatse met zijn vader had gevist, hij zei verder dat ook andere vissers

er altijd van uit waren gegaan dat daar ter plaatse de Donge vroeger in
de Maas was uitgekomen. De andere getuigen bevestigden dat. Nadat

op deze wijze de vroegere Dongemond globaal was vastgesteld, nam
men grondmonsters:

"deur tondertasten van den grondt, alzoe de grondt van der
Maze, zoe wanneer men duer die corsten gesteecken heeft, sacht
ofte morwe is ende upbrengt guede cleyege grondt, met schilpen
daeraen hangende, twelck die voirn. persoenen duer tsteecken
met een lang yzere in den grondt van der Maeze ons vertoenden,
zoe wij Commissarissen saegen het yzer aan zijn eynde de

9,

voerscreven cley ende eenige cleyne schilpkens upte brengen.

Als er nu aan de noord- of zuidzijde, buiten de Maas met hetzelfde
ijzer gestoken werd, dan vond men "heel hartachtige grondt ende aer-
de, daer men nyet duer en consten gesteecken, nochtans bruyn aerde
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ende wat leemachtich weezende". Ook in dit geval controleerden de
commissarissen de grondmonsters, zodat ze er allen van overtuigd wa-
ren zich op de goede plaats te bevinden.

"Waernae hebben wy commissarissen voirscr. het compas doen
stellen ter plaetsen, daer de voirscr. persoenen raemden de Don-
ga in de Oude Mase gelopen te hebben, ende dat ter helft van den
Maze nae de voirscr. descriptie, omme aldaer een punt te setten
omme de mercken upte winden aldaer te neemen, allwaer zy ons
geweesen hebben te raeyen up Sandoelen, weesende een hoeve
leggende benoirden vant cloister van den Chartroysen, buyten
der steede van Sinte Geertruydenberge, op welcke rayinge sy sey-
den de Donga geloopen te hebben, gelijck de voirscr. gezworens
meede seyden, ende int wtvaeren oick in onser presentie met
tsteecken met tvoirscr. yser tselve ondertast hadden duer der

sachtheyt ende morwheyt van den grondt, die zij sulcx duergaens
ende int midden meer bevonden dan ande canten van den selve

Donga."
Op het bedoelde punt, in het midden van de oude Maas, precies in het

9,

verlengde van het midden van de oude Donge, stelde men een groot
bolbaicken", op de kaarten vermeld als het 'eerste bolbaken' (zie
kaart). Tegenover Geertruidenberg, werd midden in de Donge  ook
een baken gezet, het zogenoemde middelbaken, "up seeckere rayin-

99

ge genomen vanuit een oude sloot gelegen buiten de Veenpoort van
de stad (bedoeld was de sloot tussen de vrijheid van den Berch en
Stanthasen). Vanaf die sloot peilde men in noortoostelijke richting via
de hoek van een toren op de stadsmuur het bedoelde baken.

"Ende hebben wy van gelijck datzelve middelbaicken, wten com-
passe tegens tvoirscr eerste bolbaicken up tpoinct van de Mase
gestelt, up zijn winden (windrichtingen) doen rayen ende tselve
bevolen twee gezworen landtmeeters als Mr. Pieter Sluyter, ge-
zworen landtmeeter van Zuytholland ende Cornelis Pietersz., ge-
zworen landtmeeter van mynen heere den Princhen van Oraingen
tot Breda, omme by huerluyder eede over deselve rayinge zoe van
teerste bolbaicken, gestelt up tpunt voirscr. daer de Donga in de
Maese loept, als tvoirz. middelbaicken upte Donga gestelt, daer
de heerlicheyt van Standthaesen in de Donga compt, scriftelijk
over te brengen, mitsgaders alle dandere rayinge van den bol-
baickens, die hiernae noch gestelt sullen werdden, twelck sy oick
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sulcx gedaen hebben ende over deselve rayinge overgebracht, en-
de de voirscr. twee baickenen sulcx rayende zijn, als hiernae ach-
ter ons verbael tselve by de handt van de twee voirscr. landtmee-
ters onderteykent overgelevert ende aldaer geinsereerd is."33

Beide landmeters, zowel Pieter Sluyter als Cornelisz Pietersz, maak-
ten aan de hand van de metingen een kaart. Ieder voor hun eigen op-

drachtgever. Sluyter voor de 'noordelijken', de grafelijkheid van Hol-
land en Cornelis Pietersz voor de Prins van Oranje. Beide partijen de-
den dit ter wederzijdse controle. De kaart gemaakt door Pieter Sluyter
(vgl. afbeelding 4) naar aanleiding van deze waarnemingen is ontegen-
zeggelijk de bekendste en zeker de fraaiste; ze wordt momenteel,
evenals die van Pietersz, in het Algemeen Rijksarchief bewaard. 34

Met het plaatsen van deze bakens, het Middelbaken voor Geertrui-
denberg, in het midden van de Donge en het Eerste Bolbaken, even
benoorden Cloosteroort, was de oostgrens van het gebied vastgesteld.
Twee dagen later, op 16 augustus, bevond hetzelfde gezelschap, in-
clusief de prins, zich weer op het water. Vanuit het eerste bolbaken
voer men een fink stuk weegs, wel tachtig of negentig roeden zoals de

schippers zeiden, in noordwestelijke richting. Op sommige plaatsen
werden weer op dezelfde manier als hiervoor beschreven grond-
monsters genomen, om te zien of men nog de loop van de Maas volg-
de. Peilingen achteruit waren recht op het bolbaken, vooruit op de
steek genaamd "beneesten of laichsten Keyser", een steek die door
de vissers van de Keizer werd bevist. De steek stond precies tot op de
helft van de Maasbedding. Vanaf dezelfde plaats, naar het zuiden toe,
begon de schutting van de vissers van Geertruidenberg, de Lenaert
Vossensteek. De aanwezige gezworen meters en een speciaal voor de-
ze gelegenheid extra opgeroepen getuige, Wouter Jansz. Gruyter, ach-

33)  Geciteerd bij Hingman, a.w. 17 e.v.
34)  De kaart van Sluyter heeft het inventarisnummer Hingman VTH 1895. In Topograji-
sche kaarten van Nedertand v66r 1 750, schrijft Donkersloot-De Vrij dat de kaart van Cor-
nelisz Pietersz een in opdracht van de Prins van Oranje gemaakte kopie van de kaart van
Sluyter is. Ook de inventaris Hingman (ARA) meldt dit. Deze observatie lijkt ons onjuist;
Pietersz en Sluyter waren beiden bij de metingen aanwezig. Sluyter maakte zijn kaart voor
zijn eigen opdrachtgever, de Grafelijkheid van Holland; Pietersz deed hetzelfde voor de
graaf van Nassau. Beide landmeters bereikten eerst overeenstemming over hun metingen
en zetten die vervolgens op papier. Hun kaarten zijn daarom weI eensluidend, maar geen
wederzijdse kopieen. Donkersloot-De Vrij, a.w., 136.
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tenveertig jaar, ook meter, verklaarden dat hier op de scheiding zich
het midden van de vroegere rivier bevond. "Soe wy int suyden ende
int noorden de grondt betastende deselve onder seer daryachtich

(veenachtig) bevonden, nochtans somtijds mede weinich schilpen up-
brengende..." In het midden trof men weer "cleyege" (kleiachtige)
grond aan. Vervolgens voer men naar de plaats waar de twee schuttin-
gen: die van de prins en die van de keizer, elkaar ontmoetten. Grond-
monsters daar leverden "cley met wat darys gemengd, met mercke-
lycke schilpen". Meer naar het noorden en het zuiden vanuit die

"
plaats, vond men anders nyet dan dary root weezende, nochtans met
wat schilpen gemengd". Uit deze "alteratie van den grondt" leidden
de aanwezigen af dat men op respectievelijk de zuid- en de noordkant
van de Maas was. Op grond van de getuigenverklaringen, de grond-
monsters van "cley met wat darys" en het feit dat de twee steken el-
kaar precies ook daar ontmoetten, wat eveneens wees op het midden
van de Maas, werd die plaats nu officieel als zodanig aangewezen.
"

Op den houck van de vergaderinghe der beide de voirscr. schuttin-
gen." Hier kwam het tweede bolbaken. De landmeters Sluyter en
Pietersz verrichtten peilingen "onder haer eden" en brachten de
plaats van dit tweede baken in kaart. Interessant is nog dat in het pro-
ces-verbaal de plaats waar beide steken samenkwamen, genoemd
wordt als "weesende een geyster", een term die momenteel in de
Biesbosch nog voortleeft als de naam van een van de grote spaarbek-
kens, maar waarvan de herkomst onduidelijk is. Vissers noemden een
steek of een deel daarvan waar weinig werd gevangen, een geyster-
back.35

Hiervandaan voer men verder naar het noordwesten, in de richting
van de plaats waar vroeger de Alm in de Maas uitkwam. Die plaats was
globaal bekend, want er was nog hangende een proces-verbaal voor
het Hof van Holland aangaande de grensscheidingen ter plaatse,  "in
dato 27 May 1537 (...) in materie petitoir gehouden in Augusto Anno
XVc vijftich, daervan noch proces ongedecideerd hangt voir der Hove
van Hollandt."36 Er waren veel problemen rond de 'limietscheidin-

35) Zie Hoofdstuk VI, § 3.
36)  Hingman a.w., 23. Hiermee is een van de conflicten over grensscheidingen bedoeld,
zoals die in de jaren dertig van de zestiende in de Verdronken Waard speelden. Van dit
specifieke geval bestaat een proceskaart. Zie: De Vries, Kaarten met geschiedenis
1550-1800, 33-38.
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gen' in deze jaren. De positie waar het om ging had men uit deze ver-
balen overgenomen. Bij een controle via het kompas, "int stellen vant
compas", bleek dat men er niet meer dan anderhalf tot twee graden
naast zat, "twelck duer t zwyeren van de schuyten toegecomen is".
Dat was nauwkeurig genoeg. Op de plaats waar het midden van de
Alm en het midden van de Maas geacht werden samengekomen te
zijn, plaatste men het derde bolbaken. En alweer kregen de officiele
landmeters opdracht de plaats in kaart te brengen en in hun verbaal te
". '9

1nsereren .

Op dezelfde manier als hiervoor omschreven werden een aantal an-
dere bolbakens geplaatst. In totaal vijftien, waarmee het gebied beho-

rende aan de prins van Oranje afdoende was afgebakend - letterlijk -
van dat van de Grafelijkheid van Holland en van anderen. Uit het
voorgaande is voldoende duidelijk hoe de commissie was samenge-
steld en hoe ze te werk ging. We zullen nu niet meer het proces-ver-
baal min of meer letterlijk volgen, maar in het kort de plaatsen aange-
ven waar de overige bolbakens gesteld werden. Op bijgaande kaart is
een en ander duidelijk aangegeven. (Zie afbeelding 9).

Het vierde bolbaken kwam aan de noordkant van de steek van Hoe-
kenisse. Deze steek lag aan de zuidzijde van de Maas, tegenover de
steek van Almsvoet. Over deze steek waren ook kwesties geweest met
betrekking tot de rechten erop: de Grote Raad van Mechelen had in
1540 de steek toegewezen aan Frans van der Wouwere, ten nadele
van de 'Koninklijke Majesteit'. Vandaar dat er op de kaart ook staat:"
Almsvoet ofte Jan vande Wouwere steeck." De steek buigt naar het
noordwesten af en behoort vanaf de scheiding tussen Kort en Lang
Ambacht weer toe aan de keizer, de koninklijke majesteit. Uit dit arti-
kel blijkt verder dat de Maas ter plaatse een breedte had van 30
roeden. 37

Het vijfde bolbaken werd op 18 augustus geplaatst, en wel aan de
noordzijde van de Adriaen Reynensteek (alias den Rouwensteeck,
staat er) die tot de Nassause eigendommen behoorde. Het zesde bol-
baken kwam tussen de steek van Alloijzen en de iets verder naar het
oosten gelegen Cornelis Jan Noordensteek. Op de kaart van Pietersz is

het precies aan de noordzijde van laatstgenoemde steek ingetekend.
Het zevende bolbaken kwam aan de noordkant van de Grootkens of

37) Hingman, a.m, 24.
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Langesteek. Het achtste aan de noordkant van de Michiel Aertssteek
(de steek bevist door Michiel Aerts). Het negende bolbaken gaf iets
meer moeilijkheden, het werd aanvankelijk geplaatst op 20 augustus,
aan de noordkant van de Jan Puttensteek, op ongeveer de plaats waar
die de noordelijke Springersteek ontmoet. Hier hadden grensgeschil-
len gespeeld tussen de vissers van Geertruidenberg namens de prins
en de Sliedrechtse vissers namens de grafelijkheid van Holland. Blijk-
baar brachten de grondmonsters hier onvoldoende uitsluitsel, want er
werden aanvankelijk twee bolbakens geplaatst, een op de plaats waar
die van Geertruidenberg vonden waar het midden van de Maas ge-
weest was, en een op de plaats die daar volgens de Sliedrechtenaren
het meest voor in aanmerking kwam. Na onderling overleg van de
commissarissen, besloten die op 30 augustus het negende bolbaken
zo te plaatsen dat het precies midden tussen de twee op 20 augustus
gestelde bakens stond. Het tiende baken kwam op 21 augustus aan de
noordkant van de Elststeek.

Het bleek hiervoor al enigszins: naarmate men verder westelijk
kwam werd het moeilijker om via de vertrouwde grondmonsters vast te
stellen waar de Maas had gelopen,

9, ...overmidts die diversche stromen daer omtrent commende, die
de canael (zoe de schippers zeggen wilden) vervolt ende vervuylt
hadden, ende hebben geen teken van den loop van der Maze con-
nen gevinden. -38

Daar waar de eb- en vloedstromen dagelijks het gebied binnen kwa-
men en weer uittraden, was van de oorspronkelijke bodem natuurlijk
het minst overgebleven. Op 24 augustus was men daarom, in presen-
tie van de rentmeester van Zuid-Holland uitgevaren vanuit Lage
Zwaluwe. Vanuit de Elststeek voer men een 'groot eind' westwaarts,
en, in verband met de moeilijkheid de voormalige loop van de Maas te
vinden, ging men er vanuit dat de Maas daar rechtdoor had gelopen
tot aan de plaats waar hij vroeger afgedamd was geweest, de Maas-
dam. De precieze grensplaats, waar "Twintichhoeven aen Wieldrecht
op te Maze gecommen es" liet zich dus niet vaststellen. Het ge-
zelschap voer daarom in zuidelijke richting naar de Zandsteek (alias

38)   a.w.,27; ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv. nr.  717).
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Reyer van Nessensteek). Vandaaruit nam men een peiling die recht
noordwaarts wees. Op de plaats waar deze de peiling kruiste die geno-
men was vanaf het tiende bolbaken in de richting van Maasdam, werd
het elfde bolbaken geplaatst. De afspraak was vervolgens dat het aldus
gevonden punt geacht zou worden de westgrens te vormen van Twin-
tighoeven, en daarmee van het Nassause rechtsgebied. Ook hier weer
kregen de officiale landmeters, Pieter Sluyter van Zuydt-Hollant en
Cornelis Pietersz van Breda, namens beide partijen opdracht de zaak
in kaart te brengen, hetgeen geschiedde. "...ende achter t verbael
gestelt upt getall vant xi e cruys bolbaicken aldaer ende oock in de
caerte genoempt.

"

Met de plaatsing van dit elfde baken was, voor wat de visserijen be-
treft, het karwei voor het grootste deel geklaard. De voormalige loop
van de Maas was nu vastgesteld. Om het rechtsgebied van de prins
verder op even nauwkeurige wijze  af te palen, werden er, in opdracht
van dezelfde commissarissen nog vier andere bolbakens gesteld: Het
twaalfde, 'zandbolbaken' geheten, kwam op de plaats waar de vissers
van de Zwaluwe zeiden dat vroeger de zandsteek gelegen had. Het
was het punt van waaruit men de hiervoor genoemde peiling recht
noord genomen had; het diende om de grens tussen Wieldrecht en de
Zwaluwe aan te geven. Het dertiende bolbaken kwam op de Cahille,
de uiterste limiet van Twintighoeven aan de zuidwestkant. Het veer-
tiende kwam vervolgens, zoals hiervoor al even aangegeven, binnen
de oude dijkstal van de dijk van Strijen naar de Zwaluwe, en het vijf-
tiende tenslotte op de grens tussen Hooge en Lage Zwaluwe.

De bolbakens alleen waren blijkbaar niet voldoende, want enkele
jaren later, in 1564, gaat men er toe over om bij de plaatsen waar ze
stonden molenstenen  af te zinken. Mocht een baken door storm,  hoog
water of ijsgang in het ongerede raken, dan kon men op die manier de
betreffende plaats altijd terugvinden. 39

Nu aldus de grenzen waren afgebakend, op schrift gesteld en in kaart
gebracht, was er met betrekking tot de vraag waar de Maas had gelo-
pen in ieder geval geen probleem meer. Dat wil echter niet zeggen dat
daarmee de tijd van conilicten geheel voorbij was. Die hadden immers
ook te maken met de wijze waarop gepacht werd. Het is al eerder ver-

39 ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv. nr. 718).
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meld: vissers pachtten soms jarenlang dezelfde steek of delen daar-
van, soms wel voor perioden van meer dan tien jaar. Waarschijnlijk
gingen ze op den duur de plaatsen waar ze al zo lang met hun ploeg
werkten, min of meer als hun eigendom zien. In ieder geval waren ze

vrij - althans de pachtvoorwaarden verboden het niet - om de beken-
de uitbreidingen aan de bestaande steken te maken, waartegen de
noordelijke vissers vaak zo heftig hadden geprotesteerd. De moeilijk-
heden waren ontstaan over al dan niet vermeende onduidelijkheid
met betrekking tot perceel- en rechtsgebiedgrenzen. Problemen die
door de metingen van augustus 1560 nu dus konden worden opgelost.
Daarnaast waren de pachtvoorwaarden een belangrijke bron van
moeilijkheden. Daarin waren dan ook eveneens wijzigingen noodzake-
lijk. Dat is precies wat er gebeurde. De aard van die wijzigingen zal in
het hoofdstuk over pacht aan de orde komen.

§  5.    De steken knjgen permanenteplaatsen

In 1580 hadden de eerder vermelde wijzigingen hun beslag gekregen.
De visserijen in de voormalige Grote Waard vielen toen niet meer on-
der de rentmeester van Oosterhout, maar er was een aparte rent-
meester benoemd voor

"Geertruidenberg en de visserijen in de Verdronken Waard van
Zuid Holland, aan de zuidzijde van de Oude Maze onder zijnen
vorstelijken Genaden heerlijkheden van Standhazen, Drimmelen,
Almonde en Dubbelmonde gelegen".40

Deze formulering komt uit de rekeningen van de rentmeester, die van-
af 1580 alle bewaard zijn gebleven. De wijzigingen in de pachtvoor-
waarden die toen ook waren doorgevoerd, hielden onder meer in dat
de vissers niet meer zonder toestemming wijzigingen mochten aan-
brengen in de plaatsen van de steken, en dus in de ligging van de per-
celen. Gezien de conflicten die geheerst hadden werd hierop, zeker de
eerste tijd, streng toegezien.

Anders dan vroeger werden de steken voortaan per perceel van
meestal honderd roeden lengte verpacht, in het openbaar en aan de
hoogste bieder. Ieder jaar opnieuw weer. De percelen, en dus ook de
steken kregen daarmee hun permanente karakter. In feite is er in de

45 ARA, archief ND inventaris Hingman; rekeningen rentmeester, diverse jaren.
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configuratie van de steken zoals die er in 15801agen, nooit meer enige
noemenswaardige verandering opgetreden en zijn ze zo blijven liggen
tot de verlanding, eind achttiende, begin negentiende eeuw, het voort-
bestaan van deze grote steken onmogelijk maakte.

Bij de behandeling van het proces-verbaal van de metingen van
augustus 1560, hebben we al kennis gemaakt met plaats en naam van
een aantal steken. Op de betreffende kaarten is dat te zien. De situatie
na 1580 wijkt daar in een aantal opzichten van af. Vanaf 1580 kennen
de zuidelijke steken een andere ordening, die we zo dadelijk nader
zullen beschrijven. Daarnaast is het opvallend hoe, korte tijd na 1560
al, de noordelijke steken praktisch verdwenen zijn. Althans, op kaar-
ten uit de vroege zeventiende eeuw zijn alle steken ten noorden van de
Maas verdwenen, op de steek van Alloijzen, in het westen, na. Op die
kaarten (zie bijvoorbeeld afbeelding 5, hoofdstuk D is te zien hoe het
land, zowel vanuit Dordrecht als vanuit de noordoostelijke hoek bij
Werkendam, aangroeide. Vooral in het noordoostelijk deel is gete-
kend hoe het water ten noorden van de Maas ondiep en drassig was.
Gevist kon daar zeker niet meer worden. Een kleine tweehonderd jaar
later zou ook het zuidelijke gebied dat lot gaan delen.

Aan de hand van de rekeningen van de rentmeester zullen we nu een
beschrijving geven van de plaats en aard van de steken en percelen,
zoals die er gelegen hebben van ca 1580-1780. Al die jaren hebben
de rekeningen dezelfde lay-out, we zullen die hier volgen. Zij cor-
respondeert met die van het overzicht van pachters (zie bijlage I).
Sommige steken waren onderverdeeld in apart te pachten percelen,
waaraan in de loop van de tijd namen gegeven werden, die we vaak al
of niet verbasterd, in de huidige Biesbosch nog steeds terugvinden.
Op bijgaande kaart 1 (afl)eelding 10) zijn deze steken en de percelen
afgebeeld, met de bijbehorende namen. Op deze kaart zijn de namen
van de steken omkaderd. Aan de hand van de rekeningen van de rent-
meester (die, zoals gezegd, bijna tweehonderd jaar lang volgens het-
zelfde stramien zijn opgebouwd) zijn perceelnummers toegekend.
Naast de omkaderde namen van de steken zijn op de kaart deze per-

41)  De kaart is gebaseerd op afbeelding 5, hoofdstuk I (Kaart ARA, collectie Hingman,
VTH 1916). Namen en plaatsen van de percelen komen uit de rekeningen van de rent-
meester over de betreffende jaren (ARA, archief ND inventaris Hingman).
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ceelnummers genoteerd, met daarbij de namen van de percelen zoals
die in de loop van de tijd in de rekeningen zijn vermeld. Het zijn na-
tuurlijk de grote en qua kwaliteit dikwijls 'betere' steken die op deze
manier namen kregen. De perceelnummers zijn in de hierna volgende
beschrijving tussen haakjes geplaatst.

De eerste 'verhuring' betrof de Kielensteek (1) die een lengte had van
130 roeden en als 66n perceel werd verpacht. Dat gold ook voor de
volgende drie steken, die allemaal als 66n perceel werden uitgegeven:
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de Jan Puttensteek (2), zestig roeden lang, de HaeRensteek (3), met
272 roeden vrij lang voor een perceel, en tot slot de steek van Theun
de Vogelaer, meestal kortweg Vogelae,3steek (4) genoemd, met een
lengte van 150 roeden. Vanaf de jaren veertig van de achttiende
eeuw, wordt de Haeftensteek ook aangeduid met de naam 'de hof.
Vanaf 1755 worden deze eerste vier steken, tot dan vier afzonderlijke
percelen, samengevoegd tot 66n verpachting onder de naam 'De Hof.

Daarna kwam de Vissensteek met een totale lengte van zeshonderd
roeden, verdeeld in zeven percelen (nummers 5 t/m 12). De eerste
drie daarvan waren 100 roeden lang, de nrs. vier en vijf waren ieder
tachtig roeden en werden dan ook de 'suyden tachtig' en de 'noorden
tachtig' genoemd. Dan volgde nog een perceel van honderd roeden en
een restperceel, 178 roeden lang, inclusief'Crackers hille', vermeldt
de rekening steeds. Waarschijnlijk viel er een ondiepte, 'hil', onder
dit stuk.

Na de vissensteek volgde in de rekeningen de Langesteek zoals hij
meestal werd genoemd, Middelsteek kwam ook voor, de oude naam,
Grootkenssteek werd niet meer gebruikt; evenmin de term 'mande-
maeckerssteek of -ploeg' zoals die in de vroege zestiende eeuw voor
deze steek in gebruik was. De schutting had een totale lengte van
917,5 roeden. Het meest zuidelijke perceel (13) was er later aan toe-
gevoegd. De volgende twee (14 en 15), die respectievelijk het Suyt-
eindt en de Droogensteek heetten, waren ieder honderd roeden lang.
Het vierde perceel (16) week af, het had een lengte van 130 roeden en
werd door de vissers dan ook 'de honderddertig' genoemd, een naam
die in de tegenwoordige Biesbosch nog voortleeft in de naam van het
Gat van de Honderddertig en die van het spaarbekken.42 Dan kwa-
men  er  weer vier percelen van ieder 100 roeden en vervolgens  het
laatste, groot 117,5 roeden.  De  naam het perceel nummer twintig uit
deze steek, 'Slegh', is blijven voortbestaan in de naam 'Cat van de
Slek'.

Hierna vermeldden de rekeningen steeds een aantal visserijen on-

42   In veel Biesbosch-literatuur treft men de opmerking aan dat deze naam afgeleid zou
zijn van 130 botsteken die daar gestaan zouden hebben. Dit misverstand is gebaseerd op
de studie van bodem en vegetatie in een zoetwatergetijdendelta De Brabantse Biesbosch,
van I.S. Zonneveld, die een opmerking noteert van een Raamsdonksveerse zegsman, die
klaarblijkelijk niet goed op de hoogte was. Zonneveld.  aw.,  176.
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der Drimmelen. Het waren de Steek van Pieter Hagarts of de Dronken-
noon, meestal alleen 'dronkennoort' genoemd. Het perceel (22), had
een totale lengte van eenenveertig roeden. Dan kwamen de Michiel
Coninckssteek (23), de Koekoek (24) en tot slot de Drimmelse Hoek
(25), allemaal betrekkelijk kleine steken die steeds als geheel werden
verpacht.

De An:enteek vervolgens, die iets benoorden de Drimmelse Hoek
lag, was weer groter en bestond uit drie afzonderlijke percelen van
ieder 100 roeden lengte (nrs. 26 t/m 28).

Weer wat meer noordwaarts lag de Kerckensloot, ook nog steeds een
bekende naam, toentertijd een steek met een lengte van 550 roeden.
Het eerste perceel ervan (29), 100 roeden lang, was naamloos (waar-
schijnlijk noemde men dat 'Kerksloot'). Het tweede, derde en vierde
perceel hadden ook weer de standaardlengte van honderd roeden,
maar interessanter zijn hun namen: respectievelijk 'luysen en vlooi-
en', 'suyerse noort' en 'noortse noort'. De laatste twee geven een indi-
catie van de richting waarin de percelen lagen, de eerste naam is nog
bekend onder de naam 'Gat van de vloeien'.

De rentmeester volgde de fysieke gesteldheid van het land. Na de
Kerksloot kwam de weer verder noordelijk liggende Comelis Jan Noor-

densteek, die bestond uit twee percelen van ieder 120 roeden lang (35
en 36). lets meer naar het oosten lag in het zuiden Joachim Broekho-
vens Geyster en ten noorden daarvan de Adriaen Reynensteek. Deze
laatste bestond uit vier gelijke percelen van ieder honderd roeden lang
(44 t/m 47). De percelen van deze steek kenden geen afzonderlijke
namen. Al vroeg traden hier verzandingen op, waardoor de steek in la-
tere jaren slecht verpacht werd. Voor de Joachim Broekhovens
Geyster lag dat anders. Deze steek had percelen van de standaard-
lengte, zeven in getal (37 t/m 43). Deze zeven percelen leveren weer
bekende namen op: van zuid naar noord waren dat voor het eerste

perceel'de plomp' het tweede heette 'seykgat' (een naam die op kaar-
ten van na de Tweede Wereldoorlog nog voorkwam voor het verbin-
dingswater tussen het Noorder- en Middelgat van de Plomp, ten zui-
den van de Toontjesplaat en het poldertje Kindern). Het derde perceel
heette 'Broekhovens Geyster' en het vierde 'diepe geyster'. Vroeger
liep er op de plaats waar nu het spaarbekken de Gijster ligt, een kreek
die 'Diepe Gat' heette, hoogst waarschijnlijk ontleende die haar naam
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aan deze 'diepe geyster'.43 Daarna kwamen de 'suyderkneep' en de
'noorderkneep' en dan het laatste, de 'leunis'.

lets oostelijker treffen we vervolgens de langste steek van het Bergse
Veld aan, de Steek van Hoekenisse, die inderdaad zeer lang was, zo'n
4,5 kilometer. In het midden zat een sprong, waarschijnlijk een voor-
malig zeilgat. Daar was een molensteen afgezonken en de verpachtin-
gen werden steeds gerekend vanaf die steen. Een gedeelte vanaf de
steen 'noordwaarts oppe', bestaande uit drie percelen van 100
(48-49-50) en een van 138 roeden lengte (51). Het andere deel vanaf
de steen 'zuidwaarts oppe', was langer. Aanvankelijk waren er acht
percelen van ieder precies honderd roeden lengte. Later is daar nog
een stukje aan toegevoegd. Het laatste perceel was dertig roeden lang
en heette 'Kindom' (60). Deze naam ging later over op beide meest
zuidelijke percelen (59 en 60 samen), die meestal als 66n verpachting
werden uitgegeven.

Na deze lange schutting volgde er een kleinere, de Nieuwe Steek,
ook 'Krakeel' genoemd (61) en vervolgens de Banquetsteek die pre-
cies even groot was als de Adriaen Reynensteek en ook vier percelen
van ieder honderd roeden had. De percelen lijken hier wat merkwaar-
dig genummerd (62 t/m 65, zie kaart). Dat komt omdat er tussen de
percelen 62 en 64, het midden van de steek dus, een molensteen was
afgezonken en men steeds eerst het noordelijke deel en daarna het
zuidelijke verpachtte. Bij de Steek van Hoekenisse was dat ook zo. Mo-
gelijk had hier vroeger een zeilgat gezeten.

In 1621 werd ten zuiden van de Banquetsteek nog een perceel ge-
opend, dat verpacht werd onder de zeer toepasselijke naam Visserij
zuidwaarts van de Banquetsteek (66 en 67). Nog weer later, in  1745
werd deze visserij opgesplitst in twee percelen, en werd er ter plaatse
een molensteen afgezonken. De plaats van deze steek is onzeker. Dui-
delijk is dat hij bezuiden de Banquetsteek lag, meer echter niet. De op
de kaart weergegeven positie is geschat, rekening houdend met de po-
sitie van de Nieuwe Steek (perceelnummer 61), waarvan alleen be-

43) Perceel nummer 17, uit de Langesteek, heette ook 'Diepe Gat'. Het ligt hier echter te
ver vandaan om een verband te veronderstellen. Dit soort naamsverwarringen kwam
vaker voor: de percelen 41 en 42, de Zuider en Noorder Kneep, heetten soms Zuider en
Noorderkamp. Waarschijnlijk om verwarring met de percelen 33 en 34 te voorkomen,
beklijven later de namen zoals ze op de kaart zijn weergegeven.
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kend is dat die honderdtwintig roeden ten zuiden van de steen tussen

de percelen 62 en 64 begon.

Wat de zalmsteken betreft, is met het voorgaande het hele gebied van
de Nassause Domeinen in kaart gebracht, het gehele Bergse Veld dus.
Zoals we bij de behandeling van de visserijtechnieken in het volgende
hoofdstuk nog zullen zien, werd met de steken vooral gevist op zalm,
elft en steur. Natuurlijk kwam er ook andere vis voor en werd daar
eveneens speciaal op gevist. Dat gebeurde vooral op plaatsen die
daarvoor apart gepacht konden worden. De rentmeester vermeldde
dit 'kleine grut', waar soms toch behoorlijk voor betaald werd, altijd
het laatst. Om te beginnen was er de Schutgrond onder D,immelen,
perceelnummer 68. Zoals de naam al aangeeft, werd hier met zgn.
schutwand gevist. Waarschijnlijk ging het om een bij laag water droog
vallend stukje grond, dat bij hoog water met netten werd afgesloten,
zodat de vis die achter bleef als het water zich terugtrok, "geoogst"
kon worden. Daarnaast verpachtte de rentmeester de Veenuloed (69),
een visserij die qua naam op het hele gebied kon slaan, en dat waar-
schijnlijk ook deed. De Veenvloed, vermeldt een van de rekeningen,
om te mogen

9,

cloppen en smijten (worpzak) naer den cleynen visch, ende soo
verre als sijne Ex.cie. daer inne is gerechticht, te weeten ten hal-
ven Maese, ende totten noorden bosch toe".

De pachters opereerden daarbij dus min of meer dwars door het
steekgebied heen. Dat mocht, maar ze moesten wel zorgen dat ze de
pachters van de steken geen schade aan hun staand want berokken-
den. Gebeurde dat wel, dan was de boete'telcke reyse' honderd Caro-
lus guldens.44 Onder Drimmelen viel voorts de VisserO  met de kleine
touwen (70),

9, ...metten cleinen tauwe, lancx den Drimmelschen cant, strec-
kende van den loo hoek (Louwenhoek?) af totten noordenbosch
toe, welverstaende dat lorrengat (?) hier inne nyet mede is begre-

pen, soo dat bij den Rentmr. van de hooge Swalouwe verpacht
wordt. -45

44) ARA, archief ND inventaris Hingman, rekening over 1613 (inv. nr. 7200).
45) t.a.p.
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Dit perceel werd later ook wel 'Kleine Kant' genoemd. In de jaren
twintig van de achttiende eeuw werd het een aantal jaren niet ver-
pacht. Vanaf 1733 wordt  het nog uitsluitend samen  met de schut-
grond uitgegeven.

In  1733  komt er een nieuw perceel bij, voortaan  in de rekeningen
vermeld onder de naam Vissenj(ie van Dirck Pieterse van der Sluys
(73). Het leverde vermoedelijk niet zo veel op, want de pacht bedroeg
steeds zes gulden per jaar.

In 1762 gebeurt  er  weer iets dergelijks, dan treffen  we  voor  het
eerst het perceel  71   aan,  door de rentmeester als volgt omschreven:
"Het bevissen van de kleine killen en geulen gelegen binnen 's lands
tussen de Drimmelse Waard en het gescheid van de Zwaluwe". Twee
jaar later volgt dan perceel 72: Het bevissen van de platen van de Hil
en Ha#ensteek, met de verdere "plaaties tussen de hondert dartig en
het gescheid van de Zwaluwe", ook weer om te schutten en te vissen
op kleine vis. Deze twee laatstgenoemde percelen bleven maar enkele
jaren afzonderlijk verpacht. Vanaf de vroege jaren zeventig, gaf de
rentmeester ze uit samen met de Veenvloed. Uit de tekst van de reke-
ning blijkt dat ze vooral van belang waren voor de prikvisserij, die toen
zeer iloreerde. Dat verklaart ook de stevige pachtsommen die er in de-
ze jaren voor de Veenvloed en de Schutgrond werden betaald.46

De hiervoor beschreven situatie met betrekking tot de ligging van de
zalmsteken, geinitieerd in 1560 en kort daarna geconsolideerd, mede
ook door het van kracht worden van nieuwe pachtvoorwaarden, bleef
dus gehandhaafd tot ver in de achttiende eeuw.

Een van de belangrijkste redenen om met deze hele operatie van
start te gaan, was zoals we hebben gezien, gelegen in het feit dat er
voortdurend grensgeschillen ontstonden tussen de vissers van de kei-
zer en die van de prins. Met de nieuwe regelingen van kort na 1560
kwam daar een einde aan. Het is merkwaardig, vast te kunnen stellen
dat slechts enkele decennia later de grote steken in het noordelijke ge-
bied al van het toneel zouden verdwijnen. Kaarten uit de vroege ze-
ventiende eeuw laten dat zien. Een goed voorbeeld is hier weer de
kaart van afbeelding 5, hoofdstuk I. Hierop is zeer duidelijk te zien

46) ARA, archief ND inventaris Hingman, rekeningen rentmeester  over de jaren  1762,
1764 en 1775.
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hoe in het noordoosten, van de kant van Werkendam, ondiepten en
aanwassen de grens tussen de beide rechtsgebieden zeer dicht zijn ge-
naderd. Op de bedoelde kaart is er dan in het noorden nog maar 66n
grote steek te zien, die van Alleysen. Wel werd er in de kreken en geu-
len die bij Werkendam waren ontstaan, nog met zalmsteken gevist.
Die werden toen echter dwars over de kreken gesteld, zoals dat later
ook op het Bergse Veld gedaan zou worden.

In een bijlage zijn twee kaarten opgenomen die de ligging van de
steken weergeven, geprojecteerd over een 'moderne' kaart. Dit zowel
voor de situatie van v66r als van na 1560. Men kan zich daaruit een
beeld vormen hoe de steken lagen ten opzichte van de hedendaagse
geografische toestand.

§ 6.  Ontwikkelingen in de achttiende eeuw

Vanwege de steeds verdergaande verlanding, beginnen er in het
stroomgebied van de Merwede afwateringproblemen te ontstaan. De
definitieve oplossing daarvoor zal pas in de negentiende eeuw tot
stand komen, maar landmeetkundige activiteiten die bij de voorberei-
ding daartoe behoren, beginnen al in de vroege achttiende eeuw. Er
wordt veel gemeten, in kaart gebracht, hermeten etcetera. Natuurlijk
zijn eigendomsrechten dan weer van belang. De oude grens, zoals die
in 1560 was afgebakend, was ter plaatse niet meer precies terug te
vinden. Sommige bolbakens waren al jaren verdwenen en of de ande-
re nog wel op de juiste plaatsen stonden wist niemand meer. We zien
dan ook hoe de rentmeester in de jaren veertig regelmatig landmeters
voor hun activiteiten betaalt. Waarschijnlijk waren die bedoeld als
voorbereiding op een groter onderzoek, dat korte tijd daarna van start
zou gaan.

Van 1756 dateert een officieel proces-verbaal over de limietschei-
dingen in de Verdronken Waard van Zuyd Holland, omdat de oor-
spronkelijke bepalingen, gemaakt in 1560 "teegenswoordig ver-
duystert en onzeeker geworden" waren. Blijkbaar bestond er in het
kader van de aan de gang zijnde ontwikkelingen ook weer behoefte
aan een hernieuwde vastste]ling van de eigendomsgrenzen. In augus-
tus 1755 geeft Pompejus Onderwater,  raad en rentmeester-generaal
van de Domeinen, opdracht aan Jan van der Linden, Govertszoon uit
Dordrecht en Pieter Kleyn uit Hooge Zwaluwe, beiden gezworen land-
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meters, opdracht tot "designatie der limieten in den verdronken
Waard van Zuyd Holland". Het werk werd gedaan in 1756 en in fe-
bruari 1757 tekenen de landmeters hun proces-verbaal.47

In hun inleiding memoreren de meters aan de "decisie" van de her-
toginne van Parma en aan het verbaal van de landmeters Sluyter en
Pietersz van 1564.48 De meters verbazen zich er verder over dat Sluy-
ter en Pietersz gebruik hebben gemaakt van een graadverdeling van
384° "voor den geheelen omloop des heemels ende des aardkloots"
in plaats van de gebruikelijke 360° voor de cirkel, waar zij wel mee
werken.49 Wel hanteren ze dezelfde afstandsmaat als vroeger: de
zuidhollandse roede.

Conform hun opdracht stellen de landmeters opnieuw de plaatsen
vast waar, volgens het verbaal van Sluyter en Pietersz, de bolbakens
zouden moeten staan. Ook doen ze pogingen de toen afgezonken mo-
lenstenen terug te vinden. In een aantal gevallen lukt dat, maar niet in
alle. In verband met de verlandingsproblematiek en met daarmee sa-

menhangende ontwikkelingen op het gebied van de visserij, is het van
belang hun bevindingen hier kort na te gaan. We kunnen dan zien
welke steken door de opkomende droogtes niet meer konden worden
bevist.

Het begon niet goed. Het eerste bolbaken bleek lastiger te vinden
,'dan verwacht en ze zochten er enige dagen vrugteloos" naar. De be-

doelde steen van Cloosteroord lag oostelijker dan ze hadden gedacht,
maar uiteindelijk vonden ze hem toch. Door hoge houtopwas aan deze

oostelijke kant van de grens, waren verschillende kenmerken in het
landschap, waar Sluyter en Pietersz gebruik van hadden gemaakt, niet
meer aan te peilen. Men besloot daarom aan de westzijde te beginnen
en voer naar het "Noorderdiep, ten oosten van de haaven van het soo-
genaamde Nieuwe-Veer", waar het tiende bolbaken gestaan moest

47)   ARA, archief ND inventaris Hingman folio (inv. nr.  1136).
48)   De metingen van Sluyter en Pietersz vonden plaats in 1560, blijkens hun proces-ver-
baal daarover. Later, in 1564, werden op de plaatsen waar in 1560 de bolbakens waren
geplaatst, molenstenen afgezonken, om de bedoelde plaatsen permanent te markeren.
Het is dit tweede proces-verbaal (van 1564) waaraan de landmeters hier memoreren.
49)  Deze 384 graden komen van de verdeling van de cirkel in 32 windstreken, elk weer
verdeeld in 12 graden. Wat betreft de 'moderne' indeling van 360°: in verband met een
metrische graadverdeling waarmee gemakkelijker gerekend kan worden, werkt het Ka-
daster tegenwoordig met een cirkel van 400°.
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hebben. Inderdaad vonden ze er de indertijd ter plaatse afgezonken
molensteen en om hem te markeren sloegen ze er twee "dikke eycken
palen" naast, net zoals ze dat bij de steen van Cloosteroord hadden

gedaan.
De meters werkten vanuit het westen verder in oostelijke richting.

Het negende bolbaken stond bij de Puttensteek en op het zuideinde
bij de Springer; ook hier werd na enig zoeken de steen gevonden en
gingen er twee palen de grond in. Bij het afraaien vonden ze een ver-
schil van twee graden met de oude metingen, maar ook Pietersz en

Sluyter hadden hier problemen ondervonden, zo meldt het verbaal.
Op de plaats van het achtste bolbaken was geen steen te vinden, er lag
een hoge zandplaat, die met laagwater "gansch droog" bleef; men
sloeg er palen. Vroeger bevond zich hier de 'Michiel Aardssesteek'.
Het zevende bolbaken stond aan de noordkant van de oude Lan-
gesteek. Men vond de steen, die lag op "derrie" enige voeten onder
het zand. Met laag water bleef hier nog vijf A zes voet water staan vol-

gens de meters. De volgende plaatsen waar de bolbakens oorspronke-
lijk hadden gestaan bleken ook verzand; op de plaatsen waar het zes-
de, het vijfde en het vierde bolbaken hadden gestaan, bevonden zich
nu zand en droogtes. Aan het zesde bolbaken eindigde vroeger de
Cornelis Jan Noordensteek, nu lag er een zandplaat. Dat gold ook voor
de plaats waar het vijfde bolbaken had gestaan, hier bevond zich vroe-

ger de Adriaen Reynen, 'alias Rouwensteek', aldus het verbaal, "die
van ouds en voor de opsandinge daar plag te staan." Het einde van de
Steek van Hoekenisse bevond zich op de plaats waar het vierde bolba-
ken had gestaan. We vinden hier geen opmerkingen over verzan-

dingen.
Op de weergegeven manier van west naar oost werkend, vond men

ook de plaatsen van het tweede en derde bolbaken; het eerste, de

Steen van Cloosteroord, was al bekend. Bij deze laatste drie bakens
staan in het proces-verbaal geen opmerkingen over eventuele voorma-

lige of nog bestaande steken vermeld. Zeer waarschijnlijk lagen er dus
geen meer. In de omgeving van het tweede bolbaken had vroeger de

Banquetsteek gelegen.
Als ze de resultaten van hun onderzoek vergelijken met de metingen

van Pietersz en Sluyter, die 195 jaar eerder plaatsvonden, tonen de

meters zich tevreden. Ze zeggen dat hun metingen "op het alleraccu-
raatste geschied (zijn) en in de door ons daarvan gemaakte caarte seer
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pertinent word afgebeeldt". Maar ze houden wel een slag om de arm:
"
Verwijl de meetinge door soo een uytgestrekt waater en de daar

in sijnde sterken stroom en drift, onmoogelijk soo percies en accu-
raat als wel over het land kan toegaan. "

Maar in het algemeen was alles goed gegaan en waren er geen grote
verschillen. Wel blijkt uit dit proces-verbaal van de landmeters Kleyn
en Van der Linden heel duidelijk hoe fors de opgetreden verzandin-
gen in deze tijd al waren.

Dat proces zal zich nog verder voortzetten. Dit vindt bevestiging in de
pachtgegevens zoals die blijken uit de rekeningen van de rentmeester
van de Nassause Domeinen over deze jaren. In Hoofdstuk VII zal een
analyse plaatsvinden van de perceelkwaliteiten aan de hand van de
pachtsommen die de percelen opbrachten. De bevindingen daar zijn
in overeenstemming met de hier bedoelde landschappelijke ontwikke-
ling.

Het hiervoor behandelde onderzoek van de meters Kleyn en Van der
Linden kwam niet uit de lucht va]len. De afwateringsproblemen die
we in het vorige hoofdstuk al tegenkwamen en die uiteindelijk zouden
leiden tot het graven van de Nieuwe Merwede waren al oud. Naarmate
het verlandingsproces voortschreed en de afwateringscapaciteit van
het gebied dus afnam, werden ze urgenter. We zien dan ook hoe al in
de vroege achttiende eeuw her en der metingen worden verricht die
met deze problematiek verband houden. Eigendomsrechten en gren-
zen worden dan weer actueel en in de jaren veertig betaalt de rent-
meester regelmatig landmeters om de bolbakens te visiteren en de
''cours van de oude mase" af te bakenen. Aan de westkant van het ge-
bied waren ook weer, evenals tweehonderd jaar eerder, 'differenten'
ontstaan tussen de vissers van de grafelijkheid en die van Zijne Hoog-
heid. Dezelfde Pieter Kleyn die later de officiale metingen zou doen,
had  daarom  in  1750  de oude Maasbedding al eens geYnspecteerd. 50

Om problemen zoals vroeger te voorkomen zijn de metingen van 1756
toen verricht.

Een belangrijke wijziging voor wat betreft de visserij treedt op in het
jaar  1776. De rentmeester geeft in  dat jaar toestemming aan Jan van

50) ARA, archief ND inventaris Hingman; rekening rentmeester over  1750.
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der Pluym om bepaalde gronden in de Verdronken Waard gelijk te
maken om er met drijfwant te kunnen vissen, "als er weegens opper-
water of ijsgang met geen fuiken gevist kan worden."51 Het zalm-
drijven gebeurde nog niet op grote schaal en zeker de eerste jaren
werd er teleurstellend weinig op deze manier gevangen, maar het is
toch een teken aan de wand.

De visserijpercelen zoals die hiervoor zijn benoemd en weergegeven
op een kaart (afl)eelding 10), komen in deze figuratie voor in de reke-
ningen van de rentmeester tot en met het jaar 1777. Gezien de minder
goede gang van zaken was het al wel eerder in deze eeuw voorgeko-
men, dat de rentmeester de visserijen voor 66n bedrag uitgaf aan een
of meer collectieven van vissers/pachters, maar na 1777 komen geen
specificaties van pachters over percelen, zoals dat tot in dat jaar ge-
bruikelijk was, meer voor. De rekeningen geven dan alleen nog totale
pachtsommen.

In deze periode vindt een langzame overgang plaats van de perceel-
indeling zoals we die hiervoor hebben weergegeven, naar de indeling
met zes partijen, die in de volgende paragraaf beschreven wordt. Vol-
gens notities van de rentmeester uit deze periode52 staan sommige
van de oude steken er nog, maar met name in het noordelijke deel be-
gint de toestand toch meer te lijken op hetgeen hierna volgt. Een pre-
cieze reconstructie van de ligging der percelen in deze overgangstijd is
niet meer mogelijk. De tijd waarin de percelen en de steken vaste

plaatsen hadden was in ieder geval voorbij.

§  7.    De negentiende en de twintigste  eeuw

De landschappelijke veranderingen die zich in het gebied bezig waren
te voltrekken, en die zich sedert het midden van de achttiende eeuw
steeds sterker deden voelen, bleven voor de visserij natuurlijk niet
zonder gevolgen. Er waren percelen die zozeer in kwaliteit achteruit
gingen, dat ze niet meer verpacht konden worden, of slechts tegen
zeer lage bedragen. Ook de komst van het drijfnet wijst in deze rich-
ting.

Eind achttiende, begin negentiende eeuw moeten de grote steken,

51) ARA, archief ND inventaris Hingman; rekening rentmeester over 1776.
52  ARA, Inventaris Nassause Domeinraad Vervolg (inv. nr. 283).
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zoals  ze er sedert 1560 hadden gestaan,  van het toneel zijn verdwe-
nen.  Sedert dat jaar waren de plaatsen van de percelen permanent en
mochten de vissers geen wijzigingen daarin aanbrengen, maar onge-
twijfeld gebeurde dat wel: zeker toen de dreiging van mogelijke con-
flicten met vissers aan de noordzijde van de Maas door de toenemen-
de verzandingen was verdwenen. Kaarten uit de vroege negentiende
en de late achttiende eeuw laten zien hoe de grote steken, zoals ze er
altijd hadden gelegen, dan niet goed meer denkbaar zijn. We zien dan
ook dat in deze tijd de percelen, van origine delen van een steek, zijn
geevolueerd tot geogralische gebiedjes rondom de plaats waar de be-
treffende steekgedeelten zich bevonden.

In 1836 zijn er verpachtingen. De visserijen van het Bergse Veld wor-
den dan uitgegeven in de volgende partijen:
le partij:

Percelen onder de benaming Put en Vogelaer, Lijnoorden en
Zuidenklip, zijnde bovensteken;

2e partij:
Percelen genaamd Noordenklip, Loopgauw en Jeppegaatje, ook
bovensteken;

3e partij:
Percelen genaamd Kleine Klipje en Ganzenweide, bovensteken;

4e partij:
Zalm-, steur- en andere visserijen, genaamd het 'Qaaitje' bij de
kooi van de Bloemplaat, den Bral, de Noordenbanket en de Krui-
wagen, allen bovensteken;

Se partij:
Percelen genaamd de Benedendood, het Steekje en Den Hoek,
benedensteken;

6e partij:
Percelen genaamd de Bovendood, het Lukwellegaatje, den Hil en
de Zuidenbanket, zijnde twee boven- en twee benedensteken.

9,De indeling van uit te geven percelen in deze zes partijen" blijft ge-
handhaafd tot in de eerste jaren van de twintigste eeuw. Nadat de Berg-
sche Maas is gegraven en de echte zalmvisserij er vanwege de Nieu-
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we Merwede verleden tijd is, vinden de verpachtingen voortaan plaats
onder de noemer "killen en geulen van het Bergse Veld".53

In de zes partijen worden weliswaar steken genoemd, maar het gaat
toch vooral om een geografische afbakening. In het midden van de ne-
gentiende eeuw was er nog niet veel bedijkt op de platen en de vorm
daarvan kon nog wel eens wisselen, evenals de diepte van de geulen.
Zeker na een winter- en stormseizoen. Een kaart uit 1842 maakt dat
duidelijk.54 Op deze kaart (zie afbeelding 11) worden een aantal ste-

ken genoemd, ook is er aangegeven waar deze zich bevonden. Het
tekstgedeelte van de kaart stelt: "Aanwijzing der plaatsen en bena-
mingen der 22 zalmsteken welke gedurende het visseizoen in de killen
geplaatst zijn". Dan volgt deze opsomming (spelling zoals op de kaart
vermeld):

Naam: plaats:

Zuide Beket Op het Oude Maasje
Kruiwagen Idem aan den mond
Noorde Beket Op den Oostkil
Beneden-dood Op het Steurgat
de Nieuwe Kil In de nieuwe Kil
Bovendood Op het Steurgat

Zuidenklip In het Gat van de Zuiderklip
het gaalje aan de Bloemplaat In het Gat van de Ruigt
het Kleine Klipke In het Gat van de Noorderklip
de Bevert In den Bevert
de Bral In het Gat van de Zalm
Gat van de Noordenklip In het Cat van de Noorderklip
Neloorden In het Gat van de Lijnoorden
Kleine Hil In het Gat van de Hil
de Hil oost van de Catharinaplaat
Zuiden Vogelaar op de Westzijde
Vogelaar op het Gat van de Vogelaar
de Put op het einde van het Gat van de Puttesteek
de Koning Beneden het Boomgat
de Hardenhoek op het Gat van den Hardenhoek

Steek op de Westkil op de Westkil boven de Kop
de Kikvorsch beneden de Kikvorschkil

53) ARA, Archief Amortisatiesyndicaat en Ministerie van Financien, Afd. Domeinen.

54) RANB (stamnummer 273).
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Blijkbaar had de kaartenmaker moeite met sommige namen. De her-
komst daarvan was ook niet altijd meer bekend. 'Beket' komt uiter-
aard van Banquetsteek; 'Neloorden' zal Lijnoorden moeten zijn en
'gaalje' aan de Bloemplaat moet'qaaitje' zijn, zoals in de omschrijving
van de zes partijen vermeld. (Andere bronnen spreken soms van
'gaatje' van de Bloemplaat). Deze steek lag op de Ruigt (zie kaart) even
benoorden de polder Benedendood. Volgens de kaart bevond zich
daar een huis en er zal dus ook een kleine aanlegkade geweest zijn.

De meeste steken zoals ze in de zes partijen worden genoemd zijn op
de kaart terug te vinden, echter niet allemaal. De Tweede Partij noemt
steken in het gat van de Loopgauw en in het Jeppegaatje. Deze komen
op de kaart niet voor. Dat geldt ook voor de Ganzeweide in de Derde
Partij en het Steekje en Den Hoek uit de Vijfde Partij. Ook in het
Lukwellegaatje (van de oude pachtersnaam Luckwel) staat volgens de
kaart geen steek. De kaart werd in principe vervaardigd om de polders
in het gebied te benoemen. Het is mogelijk dat men voor het weerge-
ven van de zalmsteken wat minder nauwkeurig te werk is gegaan,
maar het is evenzeer waarschijnlijk dat de vissers hun steken aan het
begin van het seizoen niet steeds weer op precies dezelfde plaats stel-
den als het jaar daarvoor.

Opvallend, maar niet verbazingwekkend, is verder dat de steken
zich in deze periode bijna allemaal bevinden aan de noordzijde van
het oude Nassause gebied. Ze liggen op die plaatsen waar de stroom-
gaten nauwer werden. De vis moest er toch doorheen en de steken
hoefden dan niet zo lang te zijn.

De veranderingen ten aanzien van de visserij, het verdwijnen van de
grote zalmsteken en het ontstaan van de percelen met kleinere steken,
die dwars over killen en kreken stonden, zoals dat hierboven is om-
schreven, zijn het gevolg van een min of meer autonome ontwikkeling
in het landschap. Min of meer, want hoewel het verlandingsproces
grotendeels plaatsvond buiten menselijk ingrijpen om, werd het door
sommige activiteiten toch ook wel bevorderd. Zoals bijvoorbeeld het
leggen van dijken aan de noordzijde van het gebied. Dordrecht was
daar al vroeg mee begonnen, vooral om de Merwede, van groot belang
voor deze stad als handelscentrum met haar stapelmarkt, bevaarbaar
te houden.  Maar het is bekend dat ook de steken zelf nogal veel zand,
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vuil en dergelijke vasthielden, waardoor het opslibben vergemakke-
lijkt werd.

Door ontwikkelingen in het landschap opgelegde veranderingen
voor de visserij dus. Dit in tegenstelling tot de wijzigingen voor de vis-
sers zoals die kort na 1560 hadden plaatsgevonden. De pachtwijzigin-
gen toen, het instellen van permanente en jaarlijks gecontroleerde
vaste plaatsen voor de steken, waren uitsluitend het gevolg van mense-

lijke interactie. Kort na het midden van de negentiende eeuw zullen
wederom grote wijzigingen voor de vissers optreden en ook die zijn
weer een gevolg van menselijk ingrijpen.

In het vorige hoofdstuk hebben we al gezien dat het vooral de afwa-
teringsproblematiek is geweest die heeft doen besluiten tot het graven
van de Nieuwe Merwede. Vooral toen de dijk van Werkendam naar de
Jacomien, het zuidelijkste punt van de nieuwe waterloop, waar deze
uitkomt in het Hollands Diep, was aangelegd, kozen de zalmen en
masse deze nieuwe trekroute. De later gemechaniseerde zalmzegen-

visserijen die daar ontstonden profiteerden daar zeer van, maar voor
het Bergse Veld viel het doek als belangrijk viswater voor zalm. Er ver-
dwaalden nog wel eens wat exemplaren, dus enige aanvoer was er nog
wel; op de Amer en later ook op de Bergsche Maas werd nog met drijf-
netten op zalm gevist, maar deze vangsten vielen in het niet vergeleken
met wat er vanuit de Nieuwe Merwede naar Kralingse Veer werd aan-
gevoerd. Lang zou men er daar overigens niet meer van profiteren.

Inmiddels naderen we de twintigste eeuw. In de eerste helft daarvan
verdwijnt de rivier- en zoetwatervisserij in Nederland vrijwel volledig
van het toneel. Dit als gevolg van, alweer, menselijk ingrijpen. We ko-
men daar nog op terug. Met uitzondering van het graven van de Berg-
sche Maas, de verlegging van de Maasmond naar de Amer,55 gebeurt
er in het gebied, tot aan de uitvoering van het Deltaplan, in landschap-
pelijk opzicht gedurende de twintigste eeuw niet zo veel meer. Althans
geen zaken die van grote invloed zijn op de visserij. Het al eerder geci-

teerde onderzoek van Sch8nhage, uitgevoerd in de late jaren dertig,
meldt dat er nog wel met drijfnetten op zalm en elft wordt gevist, maar
dat deze dieren nu zeldzaam zijn geworden. Steur komt helemaal niet
meer voor. Naast aal wordt er vooral voorn en brasem gevangen. De

:5)  Uitgebreid beschreven in Bongaerts, De scheiding van Maas en Waal onder verleg-
ging t:an de uitmonding der Maas naar den Amen 's- Gravenhage  1909.
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auteur noemt verder snoek, fint, bot, karper, baars, bliek, zeelt en
winde.56 Qua omvang is dit alles nog slechts van marginale betekenis.

Na het graven van de Bergsche Maas heeft men het door de Staat,
namens het Ministerie van Financian verpachte viswater, verdeeld in
drie grotere deelgebieden, te weten: de Nieuwe Maasmond, de Amer
en de "killen en geulen van het Bergse Veld". In dat laatste gebied
viste men vooral met schutwant en de (in de eerste jaren van de twin-
tigste eeuw verboden) pooknetten. Men ving er vooral veel kleine vis,
vermoedelijk aasvis. In 1902 al, zijn er weer klachten over teruggang
van de visserij door opslibbing, het toenemend gebruik van kunstmest
door de boeren, en last but not least door lozingen van de suikerfa-
briek in Werkendam.57 Er zou in die toestand nauwelijks tot geen ver-
betering komen. Weliswaar sloot de bedoelde suikerfabriek in 1917
haar poorten,58 maar dat bood onvoldoende soelaas. In de decennia
die volgden ging de visserij op het Bergse Veld als een nachtkaars uit.

§ 8. Korte samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we gesproken over de geschiedenis van het
landschap in relatie tot de visserij. We zagen hoe al vanaf de eerste ja-
ren na de overstroming vissers op het Bergse Veld (een naam die, zo-
als we al zeiden, veel minder dan 'Biesbosch' met het verlandingspro-
ces is verbonden) actief geweest moeten zijn. De eerste tijd, tot circa
1520 gebeurde dat zonder dat er pacht werd betaald. Toen daarna
wel een methode van pachtheffing werd ingevoerd, bleef de situatie
met betrekking tot de inrichting van het landschap zoals die was: vis-
sers plaatsten hun steken en fuiken waar dat uitkwam. Wel moesten ze
zich aan de gebiedsgrenzen houden. Dat gebeurde niet steeds, en
reeksen conilicten waren het gevolg. Als gevolg daarvan zijn er in
1560 landmeetkundige metingen verricht om de grenzen te bepalen
tussen het rechtsgebied van de heren van Nassau en dat van de grafe-
lijkheid van Holland. Op basis daarvan ontstond de bekende en fraaie
kaart van Sluyter. Kort hierna vonden ook wijzigingen in de pacht-
voorwaarden plaats, die tot gevolg hadden dat het vissers voortaan

56)   Schdnhage, De Brabantse Biesbosch en zijn bewoners, 122.
57) ARA, Archief Min. van Financian 1869-1914 Afd. Domeinen (inv. nr. 890).
58

) Westerhout, IFerkendam, van Biesboschuissers tot Europaschippe,3,41.
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niet meer was toegestaan om van de officieel vastgestelde plaatsen van
de steken af te wijken. Beedigde meters controleerden jaarlijks deze

plaatsen en zagen er op toe, dat er niet meer zoals vroeger allerlei uit-
breidingen aan de bestaande steken werden gemaakt. Weliswaar wa-
ren door verzandingen de grote steken in het noordelijke deel van het
gebied, dat van de grafelijkheid van Holland, spoedig daarna verle-
den tijd, maar op kleinere schaal werd er in de kreken nog wel gevist.

Van eind zestiende tot eind achttiende/begin negentiende eeuw is
deze situatie nagenoeg ongewijzigd gebleven. De zich voortzettende
verzanding maakte, dat in het begin van de negentiende eeuw de grote
steken, zoals ze er sedert kort na 1560 altijd hadden gestaan, van het
toneel verdwenen zijn. Er worden dan in het gebied een zestal geogra-
fisch afgebakende gebieden gevormd, die als zodanig worden ver-
pacht. Hierin zijn op verschillende plaatsen steken geplaatst, van veel
kleinere omvang dan vroeger. Met behulp van verschillende kaarten
hebben we deze veranderingen zichtbaar gemaakt. Tenslotte hebben
we gezien hoe het graven van de Nieuwe Merwede het einde inluidt
van de zalmvisserij op het Bergse veld.

89



DEEL B

RONDOM DE VIS



HOOFDSTUK III

DE VIS EN DE MANIER WAAROP DIE WERD GEVANGEN

§  1.    Inleiding

In het gedeelte over de probleemstelling bij de behandeling van de ge-
hanteerde begrippen, maakten we al melding van het verschil tussen

zeevisserij, kustvisserij, binnenvisserij en de visvangst op de grote ri-
vieren. Mutatis mutandis moet een vergelijkbaar onderscheid ge-
maakt worden ten aanzien van de vis die door de verschillende catego-
rieen vissers werd aangevoerd. Er is nu eenmaal zeevis en zoetwater-
vis, maar er zijn vreemd genoeg ook tussenvormen en die blijken voor
het Bergse Veld van het grootste belang te zijn geweest.

Deze 'tussenvormen' zijn de zogeheten trekvissen, hier vooral de
anadrome soorten.1 In feite gaat het daarbij om zeevis, die vanuit het
zoute water de rivieren opzwemt om er te paaien. Tijdens deze,
meestal jaarlijkse, trek naar het zoete water wordt de vis dan gevan-
gen. De meest kostbare produkten van de Verdronken Waard: zalm,
elft en steur, behoren tot deze soort. Paling neemt door zijn specifieke
voortplantingsgedrag hier een merkwaardige positie in (eigenlijk is het
een zgn. katadrome soort), maar wordt toch zeer algemeen als pure
zoetwatervis gezien. In feite geldt dat ook voor de genoemde anadro-
me soorten; meestal worden ze door riviervissers aangevoerd. Zalm is
in bijna alle kookboeken onder het hoofd 'zoetwatervis' te vinden. Elft
weer niet, maar in Europa is er nauwelijks nog aanvoer van deze vis-
soort. Over consumptiepatronen met betrekking tot vis, vooral in het
verleden, zullen we het in dit hoofdstuk ook nog even hebben, waarbij
vooral natuurlijk de nadruk zal liggen op het gegeven dat zoetwatervis
vroeger veel frequenter op tafel kwam dan nu het geval is (en dit om
meer dan 66n reden).

Merkwaardig is, dat in de archieven bijna uitsluitend sprake is van
zalm, elft en steur. Ongetwijfeld waren dat economisch de belangrijk-

1) Anadrome trekvissen leven normaal in het zoute water, maar trekken de rivieren op
om te paaien. Katadrome soorten (paling) leven in het zoete water, maar trekken naar zee

om te paaien.
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ste aangevoerde soorten, maar uiteraard vingen de vissers ook meer
alledaagse vis. Zoetwatervis, zoals karper, baars, snoek, voorn, winde,
brasem enzovoorts, maar er waren eveneens de soorten van het brak-
ke water: bot en spiering vooral. Ze komen alle hierna aan de orde.

Omdat de vangst van zalm, elft en steur duidelijk als hoofdbedrijf
werd beschouwd, is het wel mogelijk de hoeveelheden die daarvan
werden gevangen te kwantificeren, d.w.z. redelijke schattingen te ma-
ken van de officieel aangevoerde aantallen. Naar de mate waarin de
andere soorten op de afslag kwamen kunnen we slechts gissen. Gezien
de visrijkdom van het water en de intensiteit van de bevissing moet het
veel geweest zijn. Hoeveel weten we helaas niet.

Naast de vis zelf, de hoeveelheden die gevangen werden en het aan-
tal mensen dat daarbij betrokken was, behandelen we in dit hoofdstuk
ook de 'hardware' van de vissers: hun schuiten en het vistuig dat zij
gebruikten.

§2. Devis: soorten

a. Zalm (Salmo salar)

Het is ongetwijfeld de zalm die de grootste bekendheid als trekvis ge-
niet. Het salar in de wetenschappelijke naam komt van het Latijnse
werkwoord salio, springen of spartelen. Hoewel onze springer de be-
kendste trekvis is, blijft veel van zijn gedragspatroon onduidelijk.

De vis zwemt vanuit zee de rivieren op om op de ondiepe grintbed-
den langs de oevers in rustig, helder en zuurstofrijk water te paaien en
eieren te leggen. De jongen worden geboren omstreeks december en
bereiken dan in de zomer daarop het zoute water.2 Waarom de dieren
dat doen is onbekend. Een theorie zegt dat na het smelten van de ijs-
kappen aan het einde van de Grote Ustijd, het pleistoceen, het zoute
water van de oceanen door de enorme smeltende ijsmassa's zo sterk
werd verdund dat vroege salmoniden, toen nog pure zoetwatervissen,
er konden leven en dat ook deden vanwege de grote voedselrijkdom
aan kleine schaaldiertjes etcetera. Om kuit te schieten bleven de die-
ren echter het zuivere zoete water zoeken en aldus ontstonden de ana-

2)  Verhey, De Biesbosch, land van het levende water, 155.
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drome soorten. Uit onderzoek is gebleken dat veel zalmen uit het
Noordzeegebied wegtrekken tot in de wateren rond Groenland, waar
ze enorme hoeveelheden voedsel aantreffen, vooral kleine scholenvis.
Die biedt de Noordzee op sommige plaatsen zelf ook, maar men ver-
moedt dat de trekroute erfelijk is bepaald en stamt uit de tijd dat de
Noordzeekust veel verder westelijk lag,  zo'n  15 tot 20.000 jaar gele-
den, toen alle grote Europese rivieren nog rechtstreeks in de Atlanti-
sche Oceaan uitmondden.3 Het is ook niet echt duidelijk of de zalmen
allemaal die grote tocht maken; in ieder geval komen ze niet allemaal
op dezelfde leeftijd terug.

De eerste, in dit geval mannelijke, dieren die terug kwamen naar
hun geboortewater, deden dat al na een verblijf op zee van maar een
jaar. Ze waren dan dus twee jaar oud en niet zo groot, de lengte lag
meestal tussen de 60 en 65 centimeter. De vissers noemen ze 'jacobs-
zalmen' (naar St. Jacobsdag, 25 juli) maar er kwamen ook andere na-
men voor, vaak regionaal bepaald zoals: schotje, kuikje, jaapje, klein
zalmpje.4 De vissers van het Bergse Veld hadden het over'truytkens'.
Driejarige zalmen, die dus na twee jaar zout water weer de rivier op
kwamen, waren kleine zomerzalmen, die meestal ongeveer een meter
lang waren. Nog oudere dieren, die na drie jaar terugkwamen heetten
winterzalm als ze voor 1 mei werden gevangen en grote zomerzalm als
dat na die datum het geval was. Ruim 90% van deze zalmen was vier
jaar oud.5 Deze dieren hadden een lengte van tussen de een en ander-
halve meter.

Tijdens de trek at zalm niet of nauwelijks. Enig voedsel namen ze
wel, anders zouden ze op het zoete water niet met hengel en aas gevan-
gen kunnen worden, zoals tot op heden in Schotland wel gebeurt.6 De
tocht zelf kostte nogal wat energie, evenals het paaien. Uitgepaaide
zalmen, lieten zich met de stroom mee terug naar zee drijven en be-
gonnen daar pas weer te eten. Heel vaak redden ze dat niet; de meeste
zalmen stierven na het paaien, maar er zijn ook gevallen bekend van
dieren die de tocht stroomopwaarts meerdere keren gemaakt hebben.
Uitgepaaide, terugdrijvende zalmen kwamen regelmatig in de netten

3)   Sakurai en Cole, Salmon, 3; Christensen, De vissen van de Noordzee, 61.
4)  Van Doorn Terminologie van riviervisse,3 in Nederland, 275.
5)  Verhey a.w., 56.
6)   Zie bijvoorbeeld Sutherland, 77:e Salmon Book of andere publikaties over sportvisserij
op zalm.
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terecht. 'Hengsten' noemden de vissers ze. Gezien hun fysieke
constellatie waren deze hengsten makkelijk herkenbaar, voor de ver-
der genoemde zalm-'soorten' ligt dat anders, de leeftijd moest getoetst
worden door het tellen van jaarringen op de schubben. De vissers de-
den dat natuurlijk niet: ze gingen af op de maat en op de tijd van het
jaar waarin ze de zalmen vingen. Illustratief voor dit verschijnsel is de
al genoemde schotzalm. Van Doorn wijst er al op dat vissers moeilijk
onderscheid kunnen maken tussen de verschillende soorten, zelfs bij
zalm en fore17 ging dat regelmatig fout. De term schotzalm - volgens
sommigen hangt dat 'schot' samen met het schieten van kuit - wordt
meestal gezien als synoniem van jacobszalm. Toch was de schotzalm
een aparte soort (Salmo trutta), die pas laat als zodanig werd herkend8
en ook minder talrijk was dan de gewone zalm. Het gaat om een ana-
drome varieteit van de beekforel (salmo fario) en niet om een kruising
tussen zalm en beekforel zoals ook wel is verondersteld.9

b. Elft (Alosa alosa)

Etymologisch gezien is de naam 'elft' verwant met het Latijnse albus,
wit. Maar de 'witte vis' is daarmee geen witvis, integendeel. Wat er al-
lemaal met die laatste term wordt aangeduid is trouwens toch niet al-
tijd even duidelijk, maar daar komen we nog op terug.

Evenals de zalm is de elft een anadrome soort. In tegenstelling tot de
zalm, die met uitzondering van een paar maanden in de winter, het ge-
hele jaar door op de rivier gevangen kan worden, trekken de elften
maar gedurende een relatief korte tijd in het voorjaar. Een bekend ge-

zegde was vroeger: "De eerste donder in maart pakt de elft bij de
staart" en inderdaad verschenen de eerste elften medio maart op het
zoete water. Het hoogtepunt van de trek lag midden april, eind mei.

Begin juni was het afgelopen, de elftteelt was weer voor een jaar voor-
bij. Evenals zijn kleinere soortgenoot de haring, was de elft een typi-
sche scholenvis. Het waren enorme aantallen die in het voorjaar vrij-
wel tegelijkertijd de rivier opkwamen. Merkwaardig is dat de manne-

7)  Van Doorn aw.,157.
8)   Verhey, a.w.,  159·
9)  a·w.,159.
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lijke exemplaren, de 'hommers' iets eerder trokken dan de vrouwe-

lijke 'kuiters'.
Evenals fint is de elft familie van de haring. De dieren waren echter

veel groter. Maximaal konden ze tot zeventig centimeter lang worden,
maar de maat van de meeste aangevoerde exemplaren lag rond de vijf-
tig centimeter, bij een gewicht van drie A vier kilo. Jonge elften, wer-
den 'plassen' genoemd, meestal waren die ongeveer dertig centimeter
lang. Elften voeden zich voornamelijk met dierlijk plankton.

Paaien deden ze ver stroomopwaarts, op grintbedden aan de rivier-
oevers. De paairijpe dieren waren meestal zo'n vier jaar oud. Net als
dat bij zalmen het geval was, overleefden veel elften de paaitijd niet.
Veel stierven er van uitputting, maar er waren er ook nogal wat die
toch weer de zee bereikten en daar op krachten kwamen. Er zat een
bepaalde regelmaat in goede en slechte elftjaren. Hoge waterstanden
in het voorjaar wilden het jonge broed nog wel eens wegspoelen, zodat
het niet tot volle wasdom kon komen. Elft heeft ongeveer vier jaar no-
dig om geslachtsrijp te worden; het duurde dus drie tot vijfjaar voor-
dat het broed van een 'goed' jaar geslachtsrijp was en weer de rivieren
optrok. Vandaar de regelmaat in de opeenvolging van goede vangst-
jaren. 10

Eeuwenlang is elft, met zalm, het belangrijkste produkt geweest van
de vissers van het Bergse Veld. De visserij was daar om andere rede-
nen al een aflopende zaak toen de elftstand in snel tempo af begon te
nemen, zo tegen het einde van de negentiende eeuw. Na 1920 kwa-
men er nog wel eens e]ften in de netten terecht, maar was er toch
eigenlijk van een gerichte elftvisserij geen sprake meer. De dieren
werden 'opgevolgd' door de fint.

c. Fint (Alosa fallax)

Sommigen nemen het hierboven genoemde 'opvolgen' letterlijk en
stellen dat de elft door de fint is verdrongen. Omdat fint zowel wat be-
treft houdbaarheid als smaak veel lager gewaardeerd werd als de elft
en hoewel de trek van de fint gedeeltelijk met die van de elft samen-
viel, werd er bij voorkeur toch elft gevist. In de archiefstukken van
v66r de twintigste eeuw ben ik de naam fint ('vinten') slechts 66n keer

10) a·w., 146 e.v.
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tegengekomen. De dieren waren er dus vroeger wel, maar ze waren
commercieel minder aantrekkelijk dan de elft.

Er zijn ook biologen die de verdringingsthese expliciet verwerpen,
want uit onderzoek, verricht naar het eetgedrag van zowel elften als
finten,11 bleek dat beide soorten, zolang ze nog in brak water waren,
zowel lagere kreeftjes als kleine visjes in de maag hadden, maar, zoals
bij trekvissen niet ongebruikelijk, aten ze verder stroomopwaarts niet
meer. In het genoemde onderzoek werden nooit elften aangetroffen
die finte-eieren gegeten hadden. Jonge fint kan geen elfteieren eten,
omdat finten later verschijnen en later paaien. Omdat de meeste elften
na het paaien stierven, kon de uitgepaaide elft zich ook bezwaarlijk
met finten voeden, althans niet op enige schaal. Bovendien, elften
paaiden vrij ver stroomopwaarts, tot bij Bazel zelfs, finten bleven dich-
ter bij huis en paaiden maar net voorbij (le grens van het zoete water:
in de Biesbos vooral.

Omdat mannelijke en vrouwelijke exemplaren van beide soorten op
verschillende tijden aan de paaitrek deelnamen, werd verder bas-
taardering in de hand gewerkt; de dieren waren onderling vruchtbaar.
'Papzakken' noemden de vissers deze kruisingen wel.

Het biologisch onderscheid tussen elft en fint is betrekkelijk lastig te
maken: de elft wordt zestig centimeter lang (maximaal) en heeft achter
het kieuwdeksel 66n zwarte vlek; de eerste kieuwbooghelft heeft meer
dan 110 uitsteeksels. Een fint kan vijftig centimeter lang worden, er
zijn acht tot tien zwarte vlekken op de zijkant en de eerste kieuwboog-
helft heeft maximaal 44 uitsteeksels.12 Men kan zich voorstellen dat
veel vissers het onderscheid niet altijd konden maken.

Al met al blijft het in het ongewisse of de fint de elft verdrongen
heeft of niet. Die discussie is meer voer voor biologen.  Hoe dit ook zij,
opgevolgd heeft hij hem wel, zij het voor slechts korte tijd. In de laatste
decennia van de negentiende eeuw, de tijd waarin het wetenschappe-

lijk visserij-onderzoek werd gegrondvest, komen grote elftvangsten
voor. Van fint is dan nog weinig sprake. Topjaar voor de fintenvangst
was 1938; vanaf ongeveer  1900  was  er een geleidelijke opgang  te
bespeuren.  Na 1938 beginnen de vangsten  af te nemen.  Er  is  nog

11
) Bedoeld onderzoek werd verricht door de bekende dr. P.P.C. Hoek; cf. Verhey,

a.w.,150.
12) a.w.,151.
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Afb. 12.  Zalm, elft en steur. Bron: Binnenvisserijwet 1912.

sprake geweest van een kleine opleving in de vroege jaren vijftig, maar
daarna zette de dalende trend zich weer voort.

d. Steur (Acipenser sturio L.)

De grote steur is zeker de merkwaardigste onder de vissen die op het
Bergse Veld om commerciele redenen werden gevangen.
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Zowel door zijn grootte als door zijn uiterlijk, staart, snuit en de rijen
beenplaten, heeft het dier iets van een levend fossiel. Blijkbaar kun-
nen dit soort levensvormen zich in het water langer handhaven dan op
het land: in 1938 werd in de buurt van Madagascar een coelacanth
gevangen, hetgeen enige opschudding onder biologen veroorzaakte,
omdat men dacht dat deze dieren al zestig miljoen jaar waren uit-
gestorven.

De familie van de steuren (acipenseridae) kent een beperkt aantal
soorten, zoals de kleinere sterlet (acipenser ruthenus) en de grote reu-
zesteur of huso (acipenser huso). De soorten huso en sterlet komen
voor in Oost-Europa (Zwarte Zee, Kaspische Zee) en niet aan onze
kusten. De sterlet is kleiner dan de gewone steur, zo'n dertig tot vijftig
centimeter; maximaal een meter. Net als de gewone steur voedt deze
vis zich met crustaceeen, slakken en weekdiertjes. De huso is veel gro-
ter, kan tot acht meter lang worden en weegt dan zo'n zestienhonderd
kg. In 1900 schreef W. Mulier over het dier: "...wij zullen hem niet
beschrijven, daar hij gelukkig bij ons niet voorkomt en hopelijk ook
nooit zal mogen worden geimporteerd, daar hij te veel andere vis-
schen wegvangt en opeet. „ 13

Evenals zalm en elft was de vroeger op het Bergse Veld algemeen
voorkomende gewone steur een anadrome trekvis. De dieren paaiden
in het ondiepe water van de benedenrivieren, maar trokken ook wel
verder stroomopwaarts, tot ver in Duitsland. In een enkel geval zelfs
tot aan Baze114 toe. Maar meestal bleven ze dichter bij huis, d.i. het
zoute water. De paaitijd van de steur viel in het voorjaar en de vroege
zomer. Na half augustus liepen de vangsten sterk terug, maar het kon
toch tot eind oktober voorkomen dat een enkel exemplaar in de netten
verstrikt raakte.15 A. sturio kon spectaculair groot worden,  tot  maxi-
maal zes meter toe. De meeste aangevoerde exemplaren zullen echter
ergens tussen de 66n en tweeeneenhalve meter gezeten hebben. Be-
kend feit is bijvoorbeeld dat de laatste in deze contreien gevangen
steur, 2,60 lang was en ruim honderd kilo woog. Het dier werd ver-
schalkt op de Nieuwe Merwede, op 26 juni 1952, ter hoogte van de

13) Mulier; Vischkweekerijen instandhouding van den vischstand.  Haarlem  1900.
14) BBcking, Nachen und Netze, 64.
15) Tegenwoordig vragen biologen zich af of de steur inderdaad wel in ons land paaide.
Deze kwestie is hier minder van belang. Feit is in ieder geval dat de dieren voorkwamen.
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Oosthaven, op een dreef, 16 bekend onder de naam Kopse Rek. Het
was een vrouwelijk exemplaar, waarvan men, naar verluidt, de kaviaar
bedierf door het dier op verkeerde wijze binnenboord te trekken. 17

Evenals zalm en elft is de steur nu uit deze wateren verdwenen.
Door de afsluiting van de zeegaten in het kader van het Deltaplan is te-
rugkeer ook niet meer mogelijk, ook niet als de levensomstandigheden
voor de vissen weer gunstig zouden worden. Over het verdwijnen van
de vissoorten en de redenen daarvoor zullen we het nog hebben; veel
wijst er op dat voor zowel steur als elft overbevissing een belangrijke
factor is geweest.

e. Andere soorten

In het voormoderne Europa was de voedselvoorziening van de toene-
mende bevolkingsmassa's een altijd aanwezig en urgent probleem.
Waar er voedsel te krijgen was, werd het gehaald. Dat gold zeker voor
de visserij. Niet voor niets wordt wel beweerd dat de Nederlandse wel-
vaart van de zeventiende eeuw niet zozeer op de handel met de Levant
berustte als wel op de haringvoorraden van de Noordzee. Die immers,
hielden het volk levend en gezond en er werd op grote schaal in gehan-
deld. Maar het was niet alleen zeevis die gegeten werd.

Naast de hierboven behandelde hoofdrolspelers brachten de vissers
vele andere vissoorten naar de Geertruidenbergse afslag. We zullen
hieronder in het kort de andere voor de binnenvisserij van belang zijn-
de vissoorten de revue laten passeren.

Om te beginnen waren er twee tot de familie der salmonidae beho-
rende anadrome soorten: de houting en de spiering. De houting (core-
gonus oxyrinchus) paaide 's winters en begon omstreeks oktober te
trekken. Ze waren veel minder talrijk dan de andere zalmachtigen,
maar er was toch regelmatig aanvoer. Ze werden tot vijftig centimeter
lang, de vissers noemden ze meestal'tuut' of'tuyt', vanwege hun pun-
tige snuit. Spiering (osmerus eperlanus) paaide in het vroege voorjaar,
de trek begon in februari en duurde tot eind mei. Spiering werd twin-
tig tot vijfentwintig centimeter lang. Evenals de houting had hij een

16)    Eed'dreef  is een speciaal voor de drijfnetvisserij uitgegeven perceel.
17)   De Jong. Hardinxvelden de riviervisserij,  1 1 1; Van Wijk, Heden en verteden van zatm
en zegen in de Biesbosch, 12.
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vetvin; het kenteken van de zalmachtigen. Spiering werd in grote aan-
9,tallen gevangen en gold wel als voedsel voor de armen: Spiering is vis

"als er anders niet is . Typerend voor verse spiering was de kom-
kommergeur of augurkenlucht die hij verspreidde.  Na hoge waterstan-
den werd vroeger vaak dode spiering aangetroffen op weer droogge-
vallen grasland. De vis kwam veelvuldig en in grote scholen voor in het
brakke en half brakke water en werd ook buiten de paaitijd veel ge-
vangen.

Een andere bewoner van het zoute water die regelmatig de bene-
denrivieren opkwam, was de bot (platichthys flesus). Deze platvis is fa-
milie van de schol en de schar en is in de Noordzee veel minder talrijk
dan in bijvoorbeeld de Oostzee, die een lager zoutgehalte heeft. Die
voorkeur voor wat zoeter water verklaart waarom de dieren vroeger op
grote schaal vrij ver landinwaarts gevangen konden worden. Tot de
Haringvlietdam daar een eind aan maakte, werden ze nog regelmatig
door hengelaars verschalkt in de Biesbosch.

Vanuit de zee kwam ook de alomtegenwoordige aal of paling (an-
guilla anguilla).  Er  is  over het voortplantingsgedrag van deze geliefde
consumptievis zoveel geschreven, dat ik er hier niet verder over hoef
uit te weiden. Ondanks dat blijven er overigens nog vragen genoeg
open. Verhey18 meldt dat de glasaaltjes, die in de maanden februari-
mei de zeegaten binnenkwamen, soms zo talrijk waren dat ze leken op
een 'zilveren lint', op Hollands Diep, Merwede en Maas.

Een echte zoetwaterbewoner is de karper (cyprinus carpio). De vis
komt oorspronkelijk uit Midden-Azie en is naar alle waarschijnlijkheid
door de Romeinen in Europa ingevoerd. Ze waren er zo verzot op, dat
ze hem voor de consumptie kweekten in speciaal (laarvoor aangelegde
vijvers. Wilde karpers kunnen tot een meter lang worden. De soort
kent vele varieteiten, zoals bijvoorbeeld de spiegelkarper en de leder-

karper naast natuurlijk de kweekkarper. Ook vroeger moeten die ver-
schillende varieteiten bekend geweest zijn, want veel middeleeuwse
kloosters kenden kweekvijvers voor karpers, in verband met de voed-
selvoorziening tijdens de vasten. In 1900 werden de Geertruiden-
bergse stadsgrachten leeggepompt en van vers water voorzien. Een
Parijse ondernemer zette er 5000 kweekkarpers uit, maar de teelt
bleef zonder resultaat. 19

18) Verhey, a.,6,161.
w) Kroniek van Geertruidenberg, 156.
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Naast de grote karpers waren roofvissen als voedsel zeer gewild, ook
omdat zij minder graten hebben dan de gewone 'witvis'. Snoek (esox
lucius) en snoekbaan (stizostedion lucioperca) zijn daar goede voor-
beelden van. Dat geldt ook voor de baars (perca fluviatilis), een zeer
algemene vis, die relatief snel stromend water niet mijdt. Snoeken
doen dat wel.

Wat er met het begrip 'witvis' wordt bedoeld is niet altijd even dui-
delijk. Van Doorn stelt dat de term voor de vissers vaak een verzamel-
naam is voor alle vis met uitzondering van trekvis (zoals de bekende
zalm, elft en steur) en paling.20 Heel vaak zien we echter dat ook typi-
sche roofvis niet onder het begrip 'witvis' valt. Van Doorn wijst er ver-
der op dat het geringe vermogen van de vissers om biologisch onder-
scheid te kunnen maken tussen de verschillende vormen van witvis er
op duidt, dat deze vissoorten voor hen commercieel minder aantrek-
kelijk waren. Hij geeft als voorbeeld het feit dat de vissers geen onder-
scheid maken tussen een brasem (abramis brama) en een bliek (blicca
bjoerkna). Deze kolblei of bliek lijkt veel op de brasem, maar blijft
kleiner; het voortplantingsgedrag en de voedingsgewoonten van de
dieren zijn hetzelfde. De door Van Doorn geciteerde visser zegt ver-
der: "..Waar wij ene bliek tegen zeggen, daar bedoelen de sportvis-
sers en de stad ene brasem mee en wat zij tegen bliek zeggen, daar
zeggen wij een puiloog tegen...".21 Het verschil tussen de soorten was
dus wel bekend. Net als dat bij veel vogelsoorten het geval is, hebben
sommige vissen in de volksmond andere namen dan de officiele naam.
Zo heet de zeelt (tinca tinca), een forse karperachtige, die zich liefst in
stil en rustig water ophoudt en als zeer smakelijk te boek staat, vaak
'louw'.

Andere voor de consumptie interessante standvissen waren verder
de diverse voornsoorten, zoals: rietvoom (scardinius erytrophthal-
mus); blankvoorn (rutilus rutilus); naast barbeel (barbus barbus);

sneep (chondrostoma nasus) en se,peling ofgruis (leuciscus grislagine).
Ook de verwante leuciscus ide, de winde, (door veel vissers onterecht
meun'genoemd) kwam veel voor.

De belangrijkste soorten hebben we hiermee wel gehad. De lijst is
ongetwijfeld niet uitputtend, maar dat zou toch niet kunnen omdat in

20) Van Doorn, a.w; 84.
21) a.w.,84.
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het onderzochte materiaal de vis niet altijd met naam genoemd wordt.
Twee uitzonderingen wil ik nog maken. Het alvertje (all)urnus all)ur-
nus) werd vroeger veel gegeten, maar kreeg in de negentiende en twin-
tigste eeuw grotere bekendheid vanwege zijn schubben: de visjes wer-
den geschrapt en de schubben gebruikte men om er kunstparels van
te maken. In de vroege jaren dertig van de twintigste eeuw verdween
deze alverschrapperij door Japanse concurrentie.22

Daarnaast kan (tot slot) de prik of lamprei niet onvermeld blijven.  Er
zijn rivierprikken (lampreta fluvialis) en zeeprikken (petromyzon mari-
nus) met een vergelijkbaar levenspatroon. Beide soorten leven als lar-
ve in zoet water en trekken na enkele jaren naar zee, waar ze op vissen

parasiteren. De slachtoffers overleven dat vaak niet. De palingachtige
negenogen' komen als ze geslachtsrijp zijn weer de rivier op, meestal

vastgezogen op een trekkende zalm of andere gastheer. Ze kwamen

vroeger op grote schaal voor en werden ook veel gegeten. Vanaf de
achttiende eeuw werden ze vooral gevangen als aas voor de kabel-

jauwvisserij op de Noordzee met hoekers, zoals die (bijvoorbeeld) veel
vanuit Middelharnis plaatsvond.

§ 3.  De vis: conservering en consumptiepatronen

a. Conservering

Het behoeft nauwelijks betoog dat in een tijd zonder vrij beschikbaar

ijs en diepvries, conservering van vis een probleem was. Vis bederft
relatief snel en transport was in voormoderne tijden soms een langdu-

rige geschiedenis. Er bestond vanuit Geertruidenberg een levendige
handel in zalm, steur, elft en andere vis op Hollandse, maar vooral
Zuidbrabantse steden. Een situatie die doet vermoeden dat de gehan-
teerde conserveringsmethoden in ieder geval succesvol waren.

De bekendste manier was het levend houden van de vis. Dat gebeur-
de in schepen die een bun23 hadden, zoals dat bij de steekschuiten

het geval was, waarmee de vis naar de afslag vervoerd kon worden, zo-
dat hij daar levend aankwam. Maar ook voor het gewone transport van
vis werden dit soort schepen wel gebruikt.

22  a.w., 89.
23  Over bunnen, karen e.d., zie hierna, § 6.
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De rentmeester van de Nassause Domeinen had in  1609 van Lam-
brecht Peetersz, viskoper in Geertruidenberg, ten behoeve van het
"huyse van sijne vorstelijke Genade" gekocht: "17 kerpers, 24
snoecken, 14 baerssen, 4 wijnden, 4 palingen, 10 brasemen en een

9, 9,truytken   en van een andere viskoper bovendien nog 2 kerpers en 2
baerssen". Het kostte in totaal tweeEntwintig pond en acht stuivers. De

" "vis werd met een expres schuyte en een bode daarbij vervoerd om
hem "levendich(...) in een kaer" in 's-Gravenhage tq brengen. Aan
schipvracht kostte dat nog eens vier pond en aan bodeloon twee pond.
Gezien het tekstgedeelte "in een kaer" was er waarschijnlijk sprake
van een gesleepte bun. Deze losse beunen hadden vaak de vorm van
een bootje en konden eenvoudig door een beurtschipper meegesleept
worden. Dat gebeurde niet altijd. In 1595 verzond de rentmeester een
levende steur naar Den Haag, met een 'waeterschuyte', waarin het
beest hoogst waarschijnlijk de enige passagier was. De steur kostte in
zijn eentje vierentwintig pond en tien stuivers, het vervoer ook nog
eens vier pond. 24

Zoals op zeventiende-eeuwse schilderijen regelmatig te zien is, werd
zoetwatervis vooral, ook op de vismarkten levend aangevoerd, in kui-
pen die met water waren gevuld. Het was een wat omslachtige metho-
de, maar de versheid van de vis kon nauwelijks beter zijn gegaran-
deerd.25

Een nog steeds gebruikte en traditionele manier van conserveren is
het zouten van vis. Op deze manier maakte men overigens ook vlees
houdbaar.

Dordrecht was een belangrijk centrum voor de handel in zout. Het
zout zelf kwam voor een deel uit het veen, afgegraven in vooral West-
Brabant. In hoofdstuk I zagen we al hoe de zoutwinning, het'darinck-
delven', de moernering, mede verantwoordelijk was voor het onder-
mijnen van de dijken waardoor die het uiteindelijk begaven. De Ver-
dronken Waard 'dankt' er zijn ontstaan aan. Wat vooral ook uit deze
gang van zaken blijkt is de waarde die het zout had, a]s een van de be-
langrijkste conserveringsmiddelen voor vlees en vis.

24  ARA, archief ND inventaris Hingman (inv. nr. 7183).
25) Zie hiervoor bijvoorbeeld: Moulin, Europa aan tafel, 134,352,409,
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Behalve gezouten werd vis veel ingelegd in het zuur, al of niet met
kruiderij; azijn was dan het conserveringsmiddel. Opslag en transport
van de vis in het zuur vond plaats in tonnen. In 1661 schrijft Joannis
Bernaerts, een Antwerpse vishandelaar, aan zijn Geertruidenbergse
handelspartner Van Flitterwijck:26

"
Compeer salut. Uw brief heb ik wel ontfangen. U schrijft te seyn-

den 20 steur heb niet meer ontfangen als 15 steur ende heb die
selven open geslagen ende vinde die heel slecht alsoo daer niet
een onder en is oft daer is reuck onder soo heb de selven altemael
met vrisse asijn opgevult ende schijven van gesaute lemoen op ge-
daen ende sal die cito op Brussel seynden...

,,

Het ging dus niet altijd goed met die conservering. Dat blijkt overigens
ook uit andere correspondentie van deze vishandelaar. dt va-27 Er Wor
ker op aangedrongen om de houdbaarheid van de vis in de gaten te
houden. Ook gezouten vis werd door hem in tonnen geleverd en meer
dan eens is er sprake van zalm en steur die niet meer verkocht kan
worden omdat het 'goet beloopen is'. Als een andere relatie, Hendrik
Bullens uit Brussel,  in 1647 vijftien grote tonnen zalm en twaalf ton-
nen steur bestelt, verzoekt hij speciaal "dito tonnekens wel (te) condi-
tioneren, wel versien van hoppen (hoepels) ende wel vol peekel te
doen".

Steur werd vaak'gezult' een methode van conserveren die veel weg-
had van het inleggen in azijn.

Behalve de hierboven genoemde methoden van conservering werd vis
uiteraard ook gerookt, niet alleen om hem langer houdbaar te maken,
maar ook voor de smaak. Roken van vis is een oude techniek; de Chro-
nyk van Hoom vermeldt in 1630 het feit dat de vissers uit die plaats in
1416 "het brayen van het grote haringnet" uitvonden, zodat ze met
buizen op zee konden gaan vissen. De gevangen haring moest dan ge-
kaakt en gezouten worden. Tot die tijd werd de haring niet anders ge-
bruikt dan "versch en in den roock gedroogt".28

Vis kon natuurlijk ook gedroogd worden. Deze methode is tegenwoor-

26  GAGB, Archief Stedelijke Godshuizen (inv. nr. 474).
27) t.a.P.

25  Burema, Devoeding in Nedertandvan de middeleeuwen tot de twintigste eeuw, 22.
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dig vooral van zeevis bekend. Kabeljauw wordt gedroogd tot stokvis en
langs de Nederlandse kust vormt gedroogde schar een geliefd borrel-
hapje voor de vissers. In Geertruidenberg was ook aanvoer van zeevis.
De methode moet er daarom bekend geweest zijn. Aanwijzingen voor
het feit dat ook riviertrekvis en gewone zoetwaterstandvis gedroogd
werd, hebben we ter plaatse niet gevonden. Wat natuurlijk niet wil
zeggen dat het niet gebeurde. Bekend is dat bijvoorbeeld in de mid-
deleeuwen snoek werd gedroogd,29 evenals andere zoetwatervis.

b. Consumptiepatronen

Nauw verbonden met visserij is uiteraard de consumptie van vis. Het
belang van visserij dient altijd gezien te worden tegen de achtergrond
van consumptiepatronen. In voor-industriele tijden was de productie
van voedsel veel belangrijker in het economische leven dan thans het
gevalis. Zeker in waterrijke gebieden als Nederland nam vis in de voe-
ding een vooraanstaande plaats in. Haring gold als h6t volksvoedsel
van de 'gouden' eeuw. Maar er was meer onder de zon dan alleen ha-
rlng.

Zonder al te diep op het onderwerp in te gaan, willen we hier in het
kort toch enkele opmerkingen maken over de consumptie van vis in de
geschiedenis van de Nederlanden.

In de symboliek van het Christendom is de vis, Ichtus, het symbool
voor Jezus, Gods zoon en verlosser.30 Vis en brood werden later sym-
bolen van vasten, van soberheid. Aan de overzijde van de Donge, te-
genover Geertruidenberg, lag in de middeleeuwen een kartuizer-
klooster. Het was gebouwd omstreeks 1340 en werd in 1572 door de
Geuzen vernield.31 Kartuizer monniken mochten geen vlees eten en
voorzagen daarom in hun eiwitbehoefte door het eten van vis. Het
klooster had om die reden in de omgeving van de stad bepaalde privi-
leges met betrekking tot de visvangst: "Dat onse lieve cappelanen heb-
ben sullen den derden visch binnen den Verlaet...".32 Daarover ont-

29) a.w.,19.
30)  Grieks'vis' = Ichtus, Iesous CHristos Theou hUios Soter, Jezus Christus, Zoon van
God, Verlosser.
31) Zijlmans, Geertruidenberg Hollands oudste stad,  125.
32)  Geciteerd bij Zijlmans, a.w., 124.
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stonden nog wel eens moeilijkheden. De kartuizers hadden het vis-
recht in de Donge tot aan de muren van Geertruidenberg, en de
schutters van de Oude Voetboog in de stad claimden dat recht ook. 33

Inderdaad gebruikte de Bergse schutterij de stadsvisserijen,34 in de
grachten en andere wateren vlakbij de stad gelegen. De St. Elisabeths-
vloed maakte de smalle Donge tot een brede stroom en sloeg een groot
gat in het land tussen Geertruidenberg en Oosterhout, de Grote Broek
of ook Oosterhoutse Broek geheten. De kartuizers hadden daar het
visrecht en verhuurden er de fuikvisserij, maar visten er zelf met de
zegen. Op die manier vingen ze vooral veel snoek. Verder maakte men
gebruik van horden, netten, staken, korven en 'eligaers', aalstekers.35

Ook voor de St. Elisabethsvloed leverden de wateren rond Geer-
truidenberg vis voor consumptie. In 1396 maakt een stedelijke veror-
dening melding van het feit dat vis eerst goedgekeurd moet zijn voor-
dat hij wordt verkocht: "Voortaen en sal niemant gheen visch, die van
der zee compt oft riviervisch vercopen, die doot sijn en sijn gecoert op
10 stuyver".36 Al vroeg was men dus op de hoogte met de risico's van
het eten van bedorven vis. Voor vlees gold dat overigens ook. 37

Het christendom kende een groot aantal dagen waarop het eten van
vlees taboe was; zgn. 'vastendagen'. Vis mocht dan wel en verheugde
zich dan ook in een grote populariteit. Nog heden ten dage is vrijdag in
veel gezinnen visdag, omdat er op die dag vanouds om religieuze rede-
nen geen vlees op tafel mocht. Het vermoeden blijft evenwel, dat ook
zonder deze stimulering vis wel een belangrijke voedselbron geweest
zou zijn, gezien de regelmatig optredende periodes van voedsel-
schaarste in het verleden. Veel mensen konden zich eenvoudig geen
vlees veroorloven. 38

In ieder geval was het in de vroege zestiende eeuw al een oude tradi-
tie dat de stadsbode van Leuven jaarlijks naar Geertruidenberg toog,
en daar op kosten van de stad 'onthaald' werd, logeerde dus, om af-
spraken te maken over de leverantie van vis tijdens de voorjaars-

33  Sanders, Waterland cds Woestijh, 160,161.
34)  Vrijwel alle stadsrekeningen uit de zestiende eeuw melden dit. GAGB, stadsrekenin-
gen aanwezig vanaf 1534.
35)  Sanders, aw., 101,124 126.
36) Mollenberg, Onuitgegeven 6ronnen voor de geschiedenis van Geertruidenbeig, 373.
37)  Burema, aw.,29.
38   Hartog (red.), Voeding als maaischappetijk verschijnsel, 47.
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vastenperiode.39 Dit voorbeeld is zowel een bevestiging van de reli-
gieuze stimulans om vis te eten, als een vroege manifestatie van de
handelsbetrekkingen die Geertruidenbergse viskopers later zouden
hebben met de Zuidbrabantse steden.

Deze min of meer gedwongen visconsumptie hield niet zonder meer
in dat het eten van vis ook populair was. Wie culinair verwend was, de
leden van de betere standen dus, kon vis om zijn smaak wel waarde-
ren, maar wie zwaar werk moest doen had liever spek en vet vlees. Ma-
ger, 'cholesterol-verlagend' voedsel met een zo laag mogelijk vetge-
halte is recentelijk in de mode gekomen, maar vroeger was een hoog
vetgehalte voor voedsel een betere reclame. Wie Harderwijk bezoekt
kan daar op de gerestaureerde gevel van een oude palingrokerij nog
steeds de aanbeveling 'vette paling' lezen, een slogan die nu niemand
meer zou verzinnen. Deze opvatting klinkt ook door in de studie van
Schama over de Nederlandse cultuur in de zeventiende eeuw. In het
hoofdstuk waarin hij het heeft over 'feesten, vasten en tijdige boete-
doening' kunnen we lezen over de (symbolische) 'vette' en 'magere
keuken. In de vette keuken, die de overvloed weergeeft, is er steeds
sprake van grote hoeveelheden vlees, wild en gevogelte. In de magere
keuken, die de soberheid, soms zelfs de armoede symboliseert, zien
we vaak veel vis.40 Het is een oud gegeven: de strijd tussen carnaval
en vasten, tussen overvloed en soberheid, het vette en het magere,
wordt steeds gesymboliseerd als de strijd tussen vlees en vis.

Volgens de middeleeuwse41 gezondsheidsleer was vis koud en
vochtig van aard, en daarmee in overeenstemming met het flegmati-
sche temperament. Zoals bekend maakte men onderscheid in vier
'temperamenten': het sanguinische (heet en vochtig), het flegmatische
(koud en vochtig), het cholerische (heet en droog) en het melancholi-
sche (koud en droog). Met deze temperamenten kwamen weer de le-
venssappen (humores, cf. humeur) overeen, bloed, flegma of slijm,
groene gal en zwarte gal. Medisch gezien is dit analytisch kader allang
verdwenen, maar de terminologie leeft nog in onze taal voort. Voor
voedsel gold, dat het een tegenwicht moest vormen voor het tempera-
ment van de eter. Een flegmaticus kon daarom beter geen vis eten;

39  GAGB, de stadsrekening over 1535, of andere rekeningen uit die tijd.
40) SC ama, Overuloed en Onbehagen, 163-164.
41) Van Winter, Van Soeter Cokene,  139.
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voor de hete en droge cholericus was vis echter juist heel gezond.  Ge-
lukkig viel hier door speciale bereidingswijzen nog wel iets aan te
doen. Vis in azijn verloor veel van het slijm, zodat een flegmaticus er
toch nog iets aan kon hebben. Ook met kruiden was in dit opzicht veel
te bereiken, zo dacht men.42

9,Men sal nauwelijkcs eenige visch vinden die van goeden gijlis en
soo wel met de gematigheit van de natuur der menschen overeen-
komt, als de spijse van koorn-werk, viervoetige dieren en vogelen.
Sij bederven oock lichtelijk en connen soo lange niet als vleesch

goet gehouden worden; en bedorven zijnde krijgen zij gansch
quade ende schadelijke gestaltenis"

zo citeert Welten Smallegange43 en hij vervolgt het citaat met: Vis is,
als zij vers is,

"oock bequaem voor stille en ledige lieden, die geenen arbeit
-doen, noch haer lichaem veel oefenen.

Voor wie zwaar lichamelijk werk moet doen zijn "speck ende ham"
vaster en nuttiger. Ook hier vinden we weer het betoog dat vis niet ge-
zond is voor mensen die een vochtige, koude en beslijmde maag heb-
ben, of die een 'koude sieckte' onder de leden dragen.

Het beeld dat uit het voorgaande naar voren komt is duidelijk ge-
noeg: vis was niets voor harde werkers en werd geassocieerd met so-
berheid en met de christelijke vasten- en onthoudingsdagen. Vanuit
deze notie zijn de verhalen goed plaatsbaar die betrekking hebben op
de relatieve zalmovervloed in de wateren rond Dordrecht en Geertrui-
denberg. Het heet dat dienstbodes bij het arbeidsvoorwaardenoverleg
met hun werkgevers bedongen dat ze niet meer dan twee maal per
week zalm voorgezet zouden krijgen. Een mooi verhaal, Oudenhoven
vertelt het al in 165444 "Ende wort geseyt, dat de Dienst-boden in
haer Huyr plachten te bedingen, datse maer tweemael in de Weeck
Salm wilden eten." zo schrijft hij. In 1988 vertelt Schama het sprookje
nog steeds. "Waarschijnlijk een apocrief verhaal" voegt hij er aan
toe.45 Het verhaal is inderdaad te mooi om waar te zijn. Zo mooi, dat
het in vele Europese varianten bekend is. Het werd verteld aan de

42  Van Winter, a.w., 139 e.v.
43)  Welten, Pionim aan de Ooste,achelde, 100.
44) Oudenhoven, Out-Holtandt nu Zuyt-Holtandt, 28.
45)   Schama,  a.tv.,  178.
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Rijn tot in Basel toe, maar ook in Bretagne: "..au point que les ou-
vriers agricoles refusaient de manger du saumon plus de deux fois par
semaine!'•46 meldt een Frans tijdschrift. Het verhaal komt in zoveel
vormen en op zoveel verschillende plaatsen voor, dat de twijfel rijst
ten aanzien van het waarheidsgehalte. Zalm was vroeger (en is nu) veel
te kostbaar om als volksvoedsel te dienen. De prijs van een zalm in
Geertruidenberg lag in de zeventiende eeuw soms bijna op het niveau
van het weekloon van een arbeider: exclusief voedsel dus, zowel zalm
als steur werden vaak als een soort 'relatiegeschenk' gegeven aan
prinsen en mensen van vergelijkbare autoriteit. Niet iets om de dienst-
bode dagelijks voor te zetten. Dit laatste gegeven duidt er op dat vis, in
ieder geval sommige vis, toch niet helemaal beantwoordde aan het
hierboven geschetste enigszins negatieve imago: niet alleen werd vis
ondanks dat alles veel gegeten, maar sommige soorten, waaronder
vooral zalm en steur, golden met name in de hogere kringen als een
lekkernij.

Zoals de Noordzee met zijn haring vroeger het reservoir vormde
voor dat volksvoedsel bij uitstek, zo waren de vissers van het Bergse
Veld en de benedenrivieren de leveranciers van de elitevis bij uitstek:
de zalm.

Tot slot van dit gedeelte is nog een enkel woord over de wijze waarop
de vis werd toebereid op zijn plaats.

Vis werd op vele wijzen genuttigd, meestal gekookt of gebakken, maar
ook vaak gewoon in gedroogde vorm, al of niet gerookt.

Een Haagse soldaat,  die in  1833  in het kader van de oorlog met on-
ze zuiderburen in Drimmelen was ingekwartierd, was daar getuige ge-
weest van het vangen van een steur die 231 ponden zwaar was en zich
in de zalmsteken had verward, zoals hij schrijft. Het "gedrogt" werd
op een plank vastgebonden en met een mes in de staart gestoken, "en
bloedde alzoo dood". De soldaat verhaalt verder hoe het jaar daar-
voor een grote steur die op de wal was gebracht een jongen van veer-
tien jaar "met den staart in de sluis sloeg". Hij verbaast zich erover
dat de vis geen graten heeft, maar alleen een ruggestreng en dat er ook
bijna geen ingewanden zijn. "Men weet hier van de steur een zeer lek-
ker gehakt te maken", schrijft hij, "hetwelk geheel het voorkomen en

46)   Le Chasse-Maree,  nr. 37 (september  1988),  76.
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de smaak heeft van gebraden kalfsgehakt."47 In Drimmelen leerde hij
uiteraard ook zalm en elft kennen. Elft vond hij geen succes; noch ge-
bakken, noch gekookt of gestoofd had deze vis hem gesmaakt, maar
de zalm, "die wij gekookt des smiddags en des avonds eeten" begon
hem steeds meer te bevallen. (Bevat het verhaal van de dienstbodes en
de zalm hierboven dan toch een kern van waarheid? Zeer waarschijn-
lijk niet. De Tiendaagse Veldtocht en meer in het algemeen de strijd te-
gen de Belgische bevrijdingsbeweging, blokkeerde de handel in zalm
op Belgie en Frankrijk, die van grote omvang was. Dat zorgde voor tij-
delijke plaatselijke overvloed). De soldaat voegt er nog aan toe dat hij

vroeger geen liefhebber van vis was, maar wat de zalm betreft deed hij
nu voor niemand meer onder. Volgens een middeleeuws kookboek
werd steur ook wel gekookt in een mengsel van rode wijn en azijn, on-
der toevoeging van verschillende kruiden, zoals kervel, salie, rosema-

rijn en hysop, naast wat kruidnagelen, gember en foelie. Hetzelfde
kookboek geeft ook enkele recepten voor rivierprik. In een daarvan
werden de 'pricken' eerst halfgaar gebraden en daarna in rode wijn
gaargekookt. Van het kookvocht werd dan een saus gemaakt met ge-
roosterd witbrood, gekruid met kaneel, gember, galanga, naast kruid-
nagelen en suiker. De 'pricken' werden in een schaal opgediend,
waarna de saus eroverheen ging met daarover nog eens kaneelpoeder
gestrooid. Het boek waaruit deze recepten komen, bevat verder nog
informatie over het bereiden van snoek, rivierkreeft, paling en natuur-
lijk andere vis. Opmerkelijk is dat de meeste met name genoemde vis,
zoetwatervis is. 48

Naast steven, koken en bakken werd, vooralin de middeleeuwen vis
ook ingelegd in gelei. "Maect ieleye" meldt een kookboek. De vis
moest in stukken worden gesneden en goed schoongemaakt en ge-
droogd. Daarna werd de vis gaar, 'moruwe' gekookt in een 'sop' dat
bestond uit tweederde (witte) wijn en eenderde 'edick' of azijn. Het
schuim moest op de gebruikelijke wijze worden afgeschept en als hij
gaar was liet men de vis goed uitlekken. Aan het kooknat voegde men
"cruit dat al sterck is" toe; bijvoorbeeld galygaen (een soort gember-

worteD, saffraan, nootmuskaat, gember, cardamom en foelie. Ook het

47)  Rehm, In de Hollantsche Tuyn, 24 en 25.
48

)    Deze recepten komen uit De keuken in de late middeteeuwen een kookboek uit de  16e
eeuw, bezorgd door Ria Jansen-Sieben en Johanna Maria van Winter.
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fijngewreven visvel kon worden toegevoegd. Het kookvocht werd met
deze kruiderijen erin ingekookt tot eenderde van het oorspronkelijke
volume, "ofte luttel min". De vis werd dan in een schotel gelegd en
met het ingedikte kooknat overgoten. Na alkoeling was de vis in gelei
dan klaar.

Bekend is ook het middeleeuwse recept voor karper in bruine saus.
Voor die saus had men 'lielkoecken' nodig, een duitse lekkernij die
ook zelf gemaakt kon worden: er moest eerst 'zeem', d.i. ongepijnde
honing of lekhoning warm gemaakt worden. Als de honing warm was
werden er koekkruiden doorheen geroerd, (bijvoorbeeld kruidnagel,
cardamom, anijs, gemberpoeder) en vervolgens ook bloem. Het aldus
ontstane taaie deeg werd gekneed en in een niet te hete oven gebak-

9, '9ken. Neempt eenen goeden carper en siet dien wel moruwe   (moru-
we sieden = gaar koken). De liefkoecken moesten dan in het kooknat
van de karper geweekt worden. Als dat was gebeurd konden de koe-
ken zo fijn mogelijk worden gewreven, waarna wijn en azijn aan het
geheel werd toegevoegd. De saus gaat vervolgens op het vuur om hem

"te binden, daarna komen er kruiden in: gember, kaneel, en eenen
goeden deel suyckers, wat souts ende plucter rosijn inne". De saus
werd dan over de karper gegoten, "in die vastenen", volgens het re-
cept.

49

De genoemde recepten maken soms een wat zure indruk, door het
vele gebruik van azijn. Dat zal wel met de gebezigde conserveringsme-
thode te maken hebben gehad. Ook de grote steuren werden dikwijls
op deze wijze ingelegd in azijn, 'gezult', zoals het heette. Op het eind
van de zestiende eeuw laat de rentmeester van de Nassause domeinen
in Geertruidenberg jaarlijks drie steuren inleggen en naar Den Haag
verschepen. Voor die drie steuren had men dan "15 cleyne tonne-
kens" nodig, alsmede "84 stoopen asijn, daer de voorschreven drie
steuren mede sijn gesult, innegelegt, onderhouden ende verbesicht. ,,

Aan arbeidsloon om de drie steuren te "sieden, te sulten ende inne te
leggen", betaalde de rentmeester twee gulden per steur. Aan zout
voor de drie steuren bovendien nog vier gulden. 50

49) Het recept voor de karper met bruine saus staat in Van Soeter Cokene van J.M. van
Winter (pag 138). Men kan het ook vinden in het Oud-Hollands kookboek van Annie van
't Veer (pag. 49), uit welke publikatie ookhet recept voor vis in gelei ontleend is (pag.47).
50)   De rekeningen van de rentmeester over de jaren 1590 t/m 1594 (bijv.). ARA, archief
ND inventaris Hingman (inv. nrs. 7179 t/m 7182).
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§ 4.  De ids: wO ze van uangen

a. Zalmsteken

Het begrip 'zalmsteek' is niet erg bekend. De wijze van vissen waar
het betrekking op heeft, is een verhoudingsgewijs eenvoudige tech-
niek. In feite gaat het bij de steekvisserij om het gebruik van gewone
fuiken. Het is vooral de manier waarop die geplaatst werden, die
maakt dat er toch sprake is van een speciale vorm van visserij.

Er is met steken gevist tot in de vroege twintigste eeuw, mede daar-
om is veel bekend over de diverse methoden en technieken die bij de
steekvisserij gebruikt werden. Veel daarvan is weer te vinden in het al
eerder geciteerde werk van Van Doorn, zijn onderzoek naar de termi-
nologie van riviervissers in de periode 1900-1960.

Wie denkt dat vissers conservatief zijn en generaties lang hun vistuig
niet veranderen, moet eens een willekeurige vissershaven bezoeken,
zegt Von Brandt.51 Hij zal zich erover verbazen hoeveel er zelfs bin-
nen het korte tijdsbestek van een maand al veranderd kan zijn aan de
tuigen, om de efficiency ervan te verbeteren of om ze beter hanteer-
baar te maken enzovoorts. Dat is de reden waarom een gedetai]leerde
beschrijving van de gehanteerde technieken niet altijd even zinvol is.
Er verandert zoveel en zo snel dat iets al verouderd kan zijn op het mo-
ment dat het wordt neergeschreven. Voor een overzichtswerk als het
hier geciteerde, geldt dat zeker. Voor historisch onderzoek ligt het
enigszins anders, daar is een gedetailleerde beschrijving juist wel op
zijn plaats, het is soms mogelijk daardoor bepaalde ontwikkelingen op
het spoor te komen.

Het beschikbare bronnenmateriaal laat vergaande detaillering ech-
ter niet altijd toe. Dat houdt in dat de hierna volgende beschrijving,
ontleend aan Van Doorn, niet zonder meer op het verleden kan wor-
den toegepast. Het is goed die gedachte bij lezing in het achterhoofd te
houden. Anderzijds zullen de afwijkingen gezien de eenvoud van de
gehanteerde techniek ook niet zeer groot geweest zijn. Daarnaast staat
er in de bronnen die wel beschikbaar zijn soms voldoende om te kun-
nen concluderen dat de gehanteerde werkwijzen in - bijvoorbeeld -
de zestiende eeuw weinig, of alleen in detail, afweken van wat in de la-

51) Von Brandt, Fish catching methods ofthe world, 2.
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Afb. 13. Perspectieftekening van een zalmsteek. Te zien zijn de haaks op de steek

gemaakte 'bouten' en de wijze waarop de fuiken daaraan bevestigd werden. Meestal
stonden bouten en fuiken aan beide zijden van de steek. In verband met de overzich-
telijkheid zijn ze hier slechts aan een zijde weergegeven.

te negentiende en vroege twintigste eeuw gebruikelijk was.
Laten we dus eerst eens gaan kijken hoe de steekvisserij in het rela-

tief recente verleden in zijn werk ging.
Een steek bestaat uit een lange rij palen die in de bodem van de ri-

vier gedreven zijn en die meestal een permanent karakter hebben.
Tussen deze palen is een van rijshout gevlochten schutting geplaatst,
die eruit ziet als een wijdmazig net. Het Binnenvisserijreglement van
1912 bepaalde dat de mazen van dit vlechtwerk niet kleiner mochten
zijn dan tien centimeter breed en twintig centimeter hoog. De schut-
ting wordt met een lus van wilgetenen, de 'wis', aan de permanente
palen van de steek vastgemaakt: het zgn. 'schranken'. Dat gebeurde
met een schrankhaak. Het was de bedoeling dat de schutting zo vast
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kwam te zitten dat hij niet door de stroom omhoog gedrukt zou
worden.

Op  de rivieren waren de steken ongeveer 110 meter lang. Steeds
wat minder dan de halve breedte van de rivier, zodat daar genoeg
ruimte voor de scheepvaart bleef. Aan de andere kant liep de steek
ook niet helemaal door tot op de oever: er bleef ook hier ruimte voor
(laverende zeil-)schepen om er door te kunnen varen. De ruimte tus-
sen steek en wal heette dan ook zeilgat. Aan de rivierzijde was de eind-
paal bebakend, overdag met een bolbaken en 's nachts met een lan-
taarn.

De steek zelf stond recht op de oever, dus dwars in de stroom. Op
regelmatige afstanden waren haaks op de steek kleine zijschuttinkjes,
de zgn. 'bouten' geplaatst. Deze bouten hadden dezelfde constructie
als de steek: een grofmazig tenen net, geplaatst tussen palen. De zalm-
en elftfuiken werden met de ene vleugel aan de eindpaal van een bout
geplaatst, de andere vleugel stond met een afzonderlijke staak uit. De
fuiken waren aan weerszijden van de steek geplaatst, zodat er zowel
bij eb- als bij vloedstroom gevist kon worden. De hoepels van zalmfui-
ken hadden een middellijn van meer dan een meter; zeer grote fuiken
dus. De maaswijdte ervan mocht, alweer volgens het "Binnenvissche-
rijreglement", niet meer zijn dan vijfenzestig millimeter. De combina-
tie van bout en fuiken werd kooi genoemd. Het lichten van de eb- en
vloedfuiken gebeurde meestal bij laag water. De visser manoeuvreer-
de zijn boot bij de eindstaken, lichtte de fuik en opende dan het uitein-
de daarvan, de 'bor'.

Het schuttingbreien was voor de vissers een typische winteraangele-
genheid, waarschijnlijk breiden ze dan 'op voorraad', want de tenen
schutting moest halverwege de zomer vaak verschoond, d.i. ver-
nieuwd worden, omdat hij dan verrot was.

De wijze waarop de steken vingen behoeft nauwelijks toelichting: de
immer stroomopwaarts zwemmende zalmen kwamen voor de steek,
konden niet verder, zochten een uitweg en belandden meestal via de
bouten en de vleugels in de fuik. Zagen ze de steek op tijd en sprongen
ze erover heen, dan wachtten aan de andere kant ook fuiken, of, op
het Bergse Veld, de volgende steek.

Op bijgaande tekeningen is te zien hoe de steek in elkaar zat en hoe
hij geplaatst was (zie afbeelding 13, 14 en 15).
Het is merkwaardig dat Van Doorn vermeldt dat de steekvisserijen
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minder vingen dan de zegenvisserijen, maar dat ze desondanks finan-
cieel niet onbelangrijk waren, in verband met lage exploitatiekosten,
o.a. veroorzaakt door goedkoop materiaal.52 Dit, terwijl uit onderzoek
begin twintigste eeuw blijkt, dat de gezamenlijke steekvisserijen op
Brielse Maas, Botlek en Oude Maas meer zalm gevangen hadden dan
de grote staatszegenvisserijen53 verder stroomopwaarts, die toch dag
en nacht doorvisten.54 Mogelijk bedoelde Van Doorn alleen de be-
kendste steken: die van het Bergse Veld, en vergeleek hij die met de
zegenvisserijen van de Nieuwe Merwede. In dat geval klopt zijn betoog
wel.

De steken van de Verdronken Waard hebben er in grote lijnen het-
zelfde uitgezien als de twintigste-eeuwse varianten die Van Doorn
beschreef. Veel langer waren ze wel. Van Doorn heeft het over  110
meter en een zeilgat tussen steek en oever. Het gaat daarbij dan wel
duidelijk over steken die in de doorgaande rivieren stonden en geen
hinder voor de scheepvaart op mochten leveren. In de Verdronken
Waard gold dat bezwaar minder. De kleinste steek daar, de 'Dronc-
kennoort' was altijd nog 41 roeden of ruim 150 meter lang. De ooste-
lijk gelegen steek van Hoekenisse was verdeeld in twee gedeelten, met
een opening in het midden; de twee stukken samen hadden een lengte
van bijna vijf kilometer. Op het bijgaande kaartje (afbeel(ling 15) is
een en ander te zien. De Vissensteek is iets meer dan drie kilometer
lang, de Langensteek bijna vier. De grote lengte van de andere steken
kan  uit het kaartje worden afgeleid. De situatie  is  die  van  na  1560,
toen de steken vaste plaatsen hadden gekregen, die ze hielden tot aan
hun verdwijnen, eind achttiende eeuw.

In feite was het Bergse Veld praktisch de enige plaats in de rivieren-
delta waar steken van deze lengte uberhaupt mogelijk waren. Dat
blijkt ook uit wetgeving terzake.

52  Van Doom,  aw., 59.
53)  De 'Staatszegenvisserijen' werden zo genoemd omdat de grote zegenvisserij-onderne-
mingen die op de Nieuwe Merwede actief waren sedert die gegraven was, hun viswater
pachtten van de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Ontvanger der
Registratie en Domeinen te Werkendam, vandaar deze naam. Zie ook: Lobregt en Van
Os, De laatste riviervisse,3,82; en Weltevrede, Zatinzegenvisserij 'De Nieuttte Merwede' een
bedrii/sgeschiedenis, 8.

54  Het bedoelde onderzoek is dat van J.P. Lonkhuyzen en H. Vonk voor de Heidemij uit
1920. Zie: Lobregt en Van Os, a.w., 81.
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Afb. 14. Constructie van de steek en de
bouten. Hier is afgebeeld hoe de van wil-

-il-I-.

getenen gevlochten grofmazige schutting3 aan de permanente palen van de steek

werd vastgemaakt. Lussen van wilgeteen
(zgn. 'wissen') hielden de staken van de
schutting bij de palen van de steek.

Van 23 januari 1593 dateert een plakkaat tegen het gebruiken van
onbehoorlijke "salmstaaken, mitsgaders rakende de diepte van de te
zetten fuycken of schuttingen".55 De regeling had betrekking op de
zalmvisserijen op de Merwede en de Maas, beginnende van Gorin-
chem af tot Dordrecht, en vandaar voorbij Rotterdam, Delfshaven,
Schiedam enzovoorts, tot in het zoute water toe. Voor de palen van de
steken mocht voortaan alleen wilgehout gebruikt worden en geen el-
zen, eiken of soortgelijk hardhout. De scheepvaart had veel last van
paalresten onder water en wilgehout rotte eerder weg. Een ander

groot nadeel was, dat er achter de palen en de paalresten drijfzand en
'andere Ruygten' bleven hangen, waardoor de diepte van het vaarwa-
ter verminderde en

" ...de gemelde Rivieren haare dieptens geheel sullen verliesen en
innavigabel worden, tot irreparabele schaade van den Koophan-
del, Navigatie en het Gemeene Welvaren deeser Landen..."

Fuiken, schuttingen, staken, etcetera, mochten voortaan niet dieper
gezet worden dan vier voet onder water uit de vaste wal, "op een ge-

55)   Groot Placcaat Boek, VIII, 1256. (Later herhaald)
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meene ebbe". Op zandplaten en dergelijke mochten helemaal geen
zalmsteken meer geplaatst worden. Op overtreding stonden stevige
boetes: verbeurte van vaartuig en viswant, de eerste keer bovendien
honderdvijftig gulden boete en de tweede keer driehonderd gulden,
"voor yeder qualyck gestelde salmsteeck". Wie voor de derde keer

gegrepen werd, liep het risico gemarteld te worden:
"derde reyse op poene van banissement of zoodanige corporeele
straffe van openbaare geeseling als na de omstandigheid van saa-
ken bevonden sal werden te behooren. 9,

Zoals in die dagen gebruikelijk ging eenderde deel van de boete naar
de officier die 'calange' deed, eenderde deel naar de aanbrenger en
het volgende derde deel naar de armen van de plaats waar de officier
'ageert.'

Sommige vissers voegden aan 'haar uyterste fuycken' andere fuiken
'ten diepwaarts' toe en ontkenden dan dat ze zoiets gedaan hadden.
Ze werden daar toch op gepakt, tenzij ze konden bewijzen dat ze de
betreffende extra fuiken niet hadden geplaatst. Verder waren ze ver-
plicht bij het opnemen van hun steken, de "palen behoorlyck uyt te
halen en de gronden te zuyveren", op dezelfde "boete en poene".

Het betreffende plakkaat wordt regelmatig herhaald en aangevuld
en bleef in feite van kracht tot aan de Franse Tijd,  toen er andere wet-
geving dan die der Regenten van kracht werd. De hele regelgeving is
er op gericht geen hinder voor de scheepvaart te doen ontstaan. Zo
werd in 1762 bepaald dat alle zalmsteken in Maas en Merwede voor
1  december van dat jaar verwijderd moesten zijn, "de paalen behoor-
lijk uitgehaalt en de gronden gesuivert." Nieuwe zalmsteken ter plaat-
se mochten er alleen komen "bij requeste"; bij dat verzoek moesten

plaats en wijze van stellen nauwkeurig beschreven zijn, anders kwam
er geen dispensatie. Er werd blijkbaar mee gerommeld, want twee
jaar later was een plakkaat nodig waarin geregeld werd wie vervolgd
moest worden: de eigenaar of de huurder van de visserijen. Tegen de
huurders werd pas opgetreden als de eigenaar had kunnen aantonen
geen toestemming te hebben gegeven voor het 'kwalijk' plaatsen van
zalmsteken.

Op de grote doorgaande scheepvaartroutes waren de zalmsteken
dus duidelijk ongewenste verschijnselen. In de Verdronken Waard
van Zuidholland lag dat anders. Er was uiteraard scheepvaart op de
grote watervlakte, maar buiten Geertruidenberg in het zuidoosten la-
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gen er aan de randen geen plaatsen van groot belang voor de handels-
vaart. De stapelmarkt van Dordrecht beschikte over andere aan- en af-
voerroutes en had de Waard niet echt nodig. Geertruidenberg wel,
maar de handel daar was veel beperkter van omvang dan die van Dor-
drecht en de Bergse heren hadden meer belang bij de visserij dan bij
de handel. In de wetgeving komt dat duidelijk naar voren.

Van mei 1554 dateert een plakkaat waarin het alle schippers en an-
deren verboden werd "te seylen ofte varen" door de schuttingen van
de vissers in de Verdronken Waard. Niettegenstaande het feit dat de
Dordrechtenaren het Diep hadden afgebakend en er bovendien ga-
ten, doorvaartopeningen, in de steken gelaten waren, voeren veel
schippers "uyt een quatwi]ligheit" dwars door de schuttingen en over
de fuiken heen. Er staat:

,' ...hen dagelijcx vervorderen te seylen midden door die schuttin-
gen vande visschers aldaer visschende met staende Getouwen,
om alsoo den armen visschers haerluyden staecken, schuttingen
ende fuycken te breecken ende te scheuren...".56

Dit werd de schippers voortaan 'scherpelijck' verboden. Wie het
"sonder noot van onweder ofte tempeest" toch deed kreeg eerst een
boete van tien Carolus guldens, daarna twintig en de derde keer der-
tig. Die derde keer werden de betreffende schippers bovendien "ge-
corrigeert aen haer lijf'.

Dat men hier groot belang aan hechtte, blijkt uit het feit dat, toen er
in  1625 voor de vloot militaire noodzaak bestond om dwars door de
steken te zeilen, en dus grote schade aan te richten, de vissers zonder
problemen grote gedeelten van hun te betalen pachtpenningen kwijt-
gescholden kregen. ("Overmidts de belegeringhe der stadt Breeda,

57als wanneer sijne Ex.tie met sijn armada to G:berch guam").

De hierboven aangehaalde beschrijving die Van Doorn van de negen-
tiende en twintigste-eeuwse steken geeft, is naar alle waarschijnlijk-
heid zonder meer ook van toepassing op de oudste steken van de Ver-
dronken Waard.

Op de rivieren was het gebruik van hardhout zoals elzen en eiken
voor de permanente palen van de steek verboden. Op het Bergse Veld

56)  GPB II, 2072.
57) ARA, archief ND inventaris Hingman, rekening rentmeester over 1625.
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zal dat hout er juist bij voorkeur voor gebruikt zijn, gezien het perma-
nente karakter van de steken, die er enkele eeuwen lang op vrijwel de-
zelfde plaats gestaan hebben. Voor de gebreide schuttingen werd in
ieder geval ook rijshout gebruikt.

Tijdens de Tachtigiarige Oorlog belegerde Prins Maurits Geertrui-
denberg en schoot bressen in de stadsmuur.58 Die werden toen ge-
dicht met "staecken, schuttingen en rijs" van de vissers (en alles wat
men verder kon vinden vermoedelijk). Met 'schuttingen en rijs' is de
wijdmazige gebreide schutting bedoeld, en met rijs natuurlijk het ma-
teriaal daarvoor. De 'staecken' zijn de dunnere staken waarmee de
vissers de fuiken stelden. Dat het hierbij om netfuiken ging, en niet om
fuiken die ook uit rijshout gemaakt waren (zoals bijvoorbeeld bij pa-
lingfuiken het geval is), blijkt uit een andere bron. Om honderd roe-
den waters te bevissen, stelt die, "salmen moeten hebben vijftich fuyc-
ken". Er is verder sprake van "taen ende ketelhuere", waaruit we
kunnen concluderen dat er sprake is van netfuiken, anders was er
geen taan nodig. Verder moet er rijs zijn en "totten hondert roeden
duysent staecken". Duizend staken voor het stellen van vijftig fuiken
is wat veel, daarom zullen de staanders van de schutting (zie afbeel-
dingen) ook wel van deze staken gemaakt geweest zijn, wat dikker en
steviger dus dan de rest van het vlechtwerk uit rijshout. 59

De zalmsteken van het Bergse Veld waren groot, zeer lang zelfs, en
stonden jarenlang op dezelfde plaatsen. Vaak werden er in de omge-
ving kleine 'steken' gemaakt, ad hoc soms, om vlug ergens wat fuiken
neer te kunnen zetten. Een paar palen met wat rijshout ertussen zijn
tenslotte snel geplaatst. Het is goed mogelijk dat de vissers voor deze
kleine, tijdelijk geplaatste steken, wel eens oude netten in plaats van
rijshout gebruikten om tussen de palen te 'vlechten'. Bij de grote ste-
ken gebeurde dit niet, het was er gewoon te duur voor. Een gravure uit
het einde van de achttiende eeuw laat een dergelijke steek zien, die in
plaats van een rijshouten schutting, schutwant van netwerk heeft (Zie
afbeelding 16). Er is veel fantasie voor nodig om in de stad op de ach-
tergrond Geertruidenberg te herkennen (voor afbeeldingen van dit
type is dat niet ongebruikelijk), maar de schepen zien er zeer natuur-

getrouw uit. Niet duidelijk is of dat ook voor de steek geldt.

58  Zie hoofdstuk IV, § 3.
59) ARA, archiefND inventaris Drossaers (inv. nr. 723).
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b. Andere methoden

Voor wat betreft de gehanteerde visserijmethoden was de steekvisserij
op het Bergse Veld duidelijk dominant. Dat wil niet zeggen dat er geen
andere vangstmethoden voorkwamen. Zo verpachtte de rentmeester
van de Nassause Domeinen jaarlijks een paar visserijtjes 'onder Drim-
melen' zoals hij zelf schrijft, bekend als 'schutgrond', hetgeen duidt
op het gebruik van schutwant. Daarnaast was er de visserij onder
Drimmelen die aangeduid werd met 'kleine kant', of'kleine touwen'.
De term "cloppen ende smijten naar kleine vis" komt regelmatig voor.
De visserij onder de naam 'veenvloed' had daar mee te maken. De
pachters daarvan konden hun visserij beoefenenen tussen de grote
steken door, mits ze de andere vissers niet hinderden. Deze terminolo-
gie duidt er op dat er schutwant werd gebruikt, naast lijnen, worpzak-
ken en palingfuiken van teenhout, die met kleine aasvis geaasd
moesten worden. Dit alles naast wargarens en pooknetten.

We zullen nu de verschillende manieren van visvangst beschrijven
die naar alle waarschijnlijkheid (en in een aantal gevallen met duidelij-
ke zekerheid) op het Bergse Veld toepassing vonden. Er is hier uiter-
aard geen sprake van een volledige classificatie van vistuigen. Daar-
voor zij verwezen naar het werk van Von Brandt.60

1.   Drijfnetten

Netten van dit type vangen omdat de vis die er tegen aan zwemt zich
erin verwart. Dat kan met de kieuwen gebeuren, zoals bij de bekende
haringvleet, maar de zalmdnjfnetten van de riviervissers werkten an-
ders. Een dergelijk net, waarmee overigens ook op andere trekvis ge-
vist werd, is een groot rechthoekig, driewandig net. Een drijfnet was
gewoonlijk ruim tweehonderd meter lang (drie netten van circa zeven-
tig meter) en hing twee meter dertig diep. De onderlijn, de loodreep,
kon met gewichten verzwaard worden. De bovenste lijn waaraan de
drijflichamen (kurk of hout) bevestigd waren, heette houtreep of sim-
pelweg bovenreep. Het net was op regelmatige afstanden aan onder-
en bovenreep bevestigd. Net als bij de zegen werden deze afstanden
aangeduid met de term 'staai'. Door het aantal drijflichamen te varia-

60)   Zie VOor een dergelijke classificatie: Von Brandt, aw.,  388 e.v.
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ren, kon het net'afgesteld' worden voor vissen aan de grond of net on-
der de oppervlakte, 'op de vloten'. Daarvoor kon het aantal stukken
hout per staai gewisseld worden. Meestal was dat er 66n. De middelste
van de drie 'wanden', de zgn. boezem, had veel kleinere mazen en
was ook veel ruimer gebreid dan de buitenwanden, de 'ladderings'.
Een vis, die tegen de boezem zwom, nam die ruime boezem als het wa-
re mee tussen de veel grotere mazen van de ladderings door en zat dan
zo in het net verstrikt dat ontsnappen niet meer mogelijk was (zie af-
beelding  18).

Afhankelijk van de soort vis waarop de vissers 'gingen', verschilde
de maaswijdte van de netten. Voor zalm maakte men onderscheid tus-
sen winter-, zomer- en jacobsnetten, naar de gelijknamige zalmen.
Drijfnetten voor fint, elft en houting hadden kleinere mazen in de boe-
zem dan de zalmnetten; spieringdrijfnetten uiteraard nog veel klei-
nere.

De Jong geeft de volgende maten voor de verschillende netsoorten:

Tabel 1: Maten van verschillende drWhetsoorten

maaswijdte in mm
soort drijfnet boezem laddering

winterzalmnet 210-230 630-690
zomerzalmnet 170-190 580

jacobsnet 150-160 550

elftnet 140 560

fintennet 80-120 560

houtingnet 75-120 500

spieringnet 33-35 500

steurnet 30061

bron: De Jong, HardinxveW en de rivientisse*j, 54.

Bij het drijven werd het net dwars op de stroom uitgebracht. Aan de
bovenreep zaten nog twee lijnen om het net te houden. Aan de ene
kant de handlijn, die de visser vanuit zijn boot vasthield, en aan de an-

61) De maaswijdte staat hier tussen de kolommen 'boezem' en 'laddering' in, omdat
steurnetten enkelwandig zijn en dus geen ladderings hebben.
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dere kant de buitenlijn, waaraan de drijfton zat. Die ton was meestal

een houten (later ook wel stalen) vat, aan de onderkant met stenen ver-
zwaard om rechtop te blijven drijven en aan de bovenkant voorzien
van een waarschuwingslicht voor de scheepvaart. De visser manoeu-
vreerde zijn boot zo, dat hij dwars van de ton bleef; of liever gezegd,
iets erachter. Als het net teveel ging knijpen (nijpen, zoals de vissers
zeiden) werd het meestal binnengehaald. Dat gebeurde vaak bij door-
zettende vloed, de ton kwam dan te dicht bij de boot te liggen.

Het aan de grond vissen met drijfnetten vereiste een vlakke rivierbo-
dem. Daarvan was natuurlijk lang niet altijd sprake en de vissers
maakten ze]f de bodem 'schoon': met oude boezemnetten dreven ze
over de grond tot ze een obstakel tegenkwamen. Dan werd in plaats
van het oude net een dik touw, later ook staalkabel, neergelaten om de
zaak op te halen, of alleen maar los te jutteren in de hoop dat de
stroom de rest zou doen. Een dergelijk obstakel heette haft of hacht.
Het verwijderen ervan kortweg 'haften'. Op die manier ontstonden
speciale stukken water die voor de drijfnetten geschikt gemaakt wa-
ren: de dreven.

Dat haften gebeurde niet voor niets. Weliswaar kon met het drijfnet
zowel pelagisch, 'op de vloten' als aan de grond gevist worden, maar
dat laatste genoot sterk de voorkeur van de vissers. Zalm zwemt altijd
vlak bij de bodem en daarom moest de onderreep liefst niet meer dan
ongeveer vijftig centimeter boven de grond hangen. Zalm zwemt, zoals
bekend, tegen de stroom in. Omdat de houtreep van het net iets snel-
ler meedrijft dan de zwaardere loodreep, hangt het net onder een
hoek van ongeveer  45 °   in het water.   Zalm  die  het  net  in de gaten
krijgt, wil omhoog en raakt vervolgens in het net verward. Als alles
goed gaat tenminste. Het gebeurde wel dat boezemmazen braken,
waardoor de vissers de zalm bij het binnenhalen alsnog zagen ont-
snappen. Daarvoor hanteerden ze dan een zalmhaak, een ijzeren
staaf, met aan de ene kant een handvat en aan de andere een bocht
van ongeveer een halve cirkel. Daarmee kon een zalm die dreigde te
ontsnappen toch nog binnenboord gehaald worden, zonder hem al te
zeer te beschadigen, want dan zou hij minder waard worden.

Zalmdrijven stond niet goed bekend. Het was meestal nachtwerk,
want bij helder water overdag kon de zalm het net al van grote afstand
zien en ging er dan vervolgens overheen. Overdag vissen kon alleen
als het water 'dik' was, d.i. troebel door losgewoeld bodemslib na een
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paar dagen harde wind of storm bijvoorbeeld. De opbrengst van een
nacht drijven viel dikwijls tegen. Een Heerewaardense visser zegt dat
het drijfnet het onvolmaaktste tuig was om op zalm te vissen: je kon
soms wekenlang drijven zonder een enkele zalm te vangen. Ook uit
Heerewaarden stamt het gebruik dat een visser die in een dreef twee
zalmen tegelijk gevangen had, de volgende nacht voor suiker in de

62koffie moest zorgen.
Op het Bergse Veld kwam het vissen met zalmdrijfnetten pas in

zwang toen in verband met de steeds verder oprukkende verzandin-
gen het werken met zalmsteken niet meer mogelijk was. Toen de
pachtopbrengsten daarvan terug begonnen te lopen, liet de rent-
meester op zijn kosten een aantal dreven 'haften' om er de drijfnetten
te kunnen hanteren. De ervaring die hij er mee opdeed is in over-
eenstemming met de opmerking van de Heerenwaardense visser hier-
boven: zalmdrijven is lang en arbeidsintensiefwerk, en veel opleveren
deed het ook toen niet. Elders komt deze kwestie wat uitgebreider aan
de orde.

In tegenstelling tot de zalmdrijfnetten, waren steurdrijfnetten enkel-
wandig. Toch horen ze in deze categorie thuis, omdat de vis zich er
ook in verwarde en zo gevangen werd. Steurdrijfnetten werden vooral
gebruikt door de vissers van Hardinxveld, die er begin deze eeuw op
de Amer nog gebruik van maakten.63 De netten werden gemaakt van
zwaar katoen, met grote mazen van vijftien bij vijftien centimeter. De
boven- en onderreep bestond uit een lijn van tien millimeter diameter.
Het net zat met ijzeren ringen aan de onderreep bevestigd, die met
lood verzwaard was. In plaats van lood gebruikte men later speciaal
gegoten gietijzeren steurkogels. De netten waren ongeveer zeventig
meter lang en circa vier tot vijf meter hoog. Ze konden gecombineerd
worden tot een totale lengte van wel vierhonderd meter. Er werd over-
dag gevist, bij afgaand water omdat de steur dan stroomopwaarts naar
de paaiplaatsen ging. Hoewel steuren vrij rustige bodemvissen zijn,
konden ze in de netten behoorlijk tekeer gaan. Zat er een in het net,

62   Er was altijd een aantal schuiten tegelijk actief op de dreven, vandaar. Van Doorn
vermeldt deze voorvallen  in zijn boekje Mensen viaen vogets. Riviervisserij vergane glo,ie,
90,91.
63)  De Jong (red.), a.w., 104 e.v.
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dan werd die voorzichtig boven water getrokken, eerst maakte men
een strik aan de staart vast en daarna werd de steur 'gekulkt', men
stak een touw door zijn mond, het kulkgat, en haalde dat weer door de
kiewen naar buiten. Op die manier konden de grote steuren naast de
boot voortgetrokken worden en bleven ze leven. Deze methode is ook
te zien op een plaat in het werk van Jacob van Oudenhoven uit 165464
(afbeelding 22), waar een steur op deze wijze vastgebonden naast een
boot hangt.

Op het Bergse Veld werd de steur vroeger niet met drijfnetten ge-
vangen, maar, net zoals de zalm, fint en elft, in de fuiken van de steek.

2. Pooknetten, schakels, wargarens

Nederlandse riviervissers maakten veel gebruik van schakels en war-
garens: staand want, waarbij het dikwijls voorkwam dat men de vis op-
joeg om hem in de netten te krijgen.

Wargarens zijn netten waarin de vis verstrikt raakt. Deze nettypen
worden soms gecombineerd met andere (enkelwandige) netten. Het
onderscheid zit ook hier weer in de vangtechniek: Een enkelwandig
kieuwnet bijvoorbeeld, de vleet, vangt doordat de vis er met de kieu-
wen in vast blijft zitten. Netten van het wargaren-type verstrikken de
vis in zijn geheel en ze zijn ook meestal dubbel- of driewandig, hoewel
ook enkelwandige soorten voorkomen. Sommige van deze netten wer-
den door riviervissers zeer veel gebruikt. Wargarens zijn op precies
dezelfde manier gemaakt als het drijfnet: driewandig met een ruime
boezem tussen strakkere laddermazen. Het net vangt uiteraard ook op
dezelfde wijze.

Schakels zijn tweewandig. In plaats van laddedngs hebben ze han-
gers: in feite gewoon rechte verticale lijntjes, die boven- en onderreep
op zodanige afstand van elkaar houden, dat de boezem voldoende
ruimte heeft. Beide netten zijn ongeveer 2,5 meter lang en in het ge-
bruik worden ze meestal gecombineerd ('geschakeld') tot een totale
lengte van acht tot tien meter. Volgens Van Doorn65 viste men er voor-
al in ondiep water mee op voorn en baars. Maar, zoals een zegsman
mij vertelde: met wargarens en schakels ving je alles wat er te vangen

64   a. w., titelpagina.
65)  Van Doorn, a.w.,1971,92 ena.w.,1977,144.
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AFb. 17. Detail uit de titelpagina van Van Oudenhovens Out-Hollandt nu Zuyt-Hot-
landt, van 1654 met een gekulkte steur.

viel.  De vis werd vaak opgejaagd met rammelkettingen of gewoon een
stok, waarmee langs de netten gepookt werd. Dit vooral als men op
karper en zeelt viste, omdat die zich in de buurt van de bodem ophiel-
den. Dit opjagen werd poken genoemd en pooknetten zijn de netten
die daarbij werden gebruikt. Die kunnen enkel-, twee-, of driewandig
zijn. De termen pooknet, wargarens en schakels worden dan ook wel
door elkaar gebruikt.

3. Zegens, kruisnetten, werpnetten

Een zegen is een rechthoekig net, soms samengesteld uit een aantal
eveneens rechthoekige netten, zodat een lang en groot net kan ont-
staan. Het middendeel ervan kan gevormd zijn als een zak, zoals dat
bij trawls het geval is. Zalmzegens hadden een dergelijke zak niet,
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maar in plaats daarvan een middenstuk met fijnere mazen dan de
rest.66 Zegenvisserij is een zeer oude techniek. Het principe ervan is
eenvoudig. Het net wordt vanaf een strand, eventueel vanuit een boot,
uitgebracht en vervolgens, nadat men er een grote cirkel mee heeft ge-
vormd, weer binnengetrokken. De vis die in de zo gevormde cirkel op-
gesloten zit wordt gevangen. De grote zalmzegenvisserijen op de bene-
denrivieren werkten altijd vanaf een strand. Met een roeiboot werd de
zegen uitgebracht; de roeier beschreef een grote cirkel en keerde dan
terug, waarna het net kon worden binnengetrokken. Zeer grote zegens
werden later ook wel met een stoomboot uitgebracht en via een me-
chanisch aangedreven spil weer binnengetrokken. Ook gebruikte men
wel paarden voor het spil. In de buurt van Gorinchem werd nog de zo-
geheten klepvlotvisserij en de galgvisserij uitgeoefend: beide varian-
ten van de zegenvisserij. De klepvlotvisserij gebeurde, zoals het woord
al doet vermoeden, vanaf een vlot, dat op een zandplaat op de rivier
lag. Zalm zwemt tussen de oever en de zandplaat en daar bracht men
ook de zegens uit, vanaf het vlot. De galgvisserij was daarmee verge-
lijkbaar: hiervoor had men echter geen zandplaat nodig (om er de ze-
gen op binnen te trekken), maar in plaats daarvan liet men vanaf de
galg, een groot vlot, een lange houten bak neer. Deze bak, de slep,
sleepte over de bodem en fungeerde als een soort kunstmatig strand
om de zegen op binnen te halen. Naast de drijfnetten waren de grote
zegens de netten voor de zalmvangst in de negentiende en twintigste
eeuw, de eindtijd dus. Zegens komen vrijwel overal ter wereld in zeer
veel variaties voor.

Het kruisnet wordt in Zuid Nederland ook wel totebel genoemd. Het
principe bestaat er uit dat een vierkant net plat op de bodem wordt
neergelaten en na enige tijd weer snel opgehaald, zodat de erboven
zwemmende vis er in terecht komt. Grote kruisnetten werden over een

lier binnengehaald, of, zoals dikwijls, 'over de knie', waarbij een lange
stok over de knie gelegd werd om als hell)oom te fungeren. Met kruis-
netten werd en wordt vooral op aas gevist.

Werpnetten vinden vooral toepassing in ondiep water. Het is een zeer

66) Althans volgens Van Doorn (a.w. 1971, 45). Deze beschrijft de situatie in de - vroege -
twintigste eeuw. Vorm en uitvoering van netten wisselen nogal eens in de tijd.
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oude   techniek;   in de middeleeuwen   (dus   al   ruim   voor   1421)   had
Geertruidenberg een stadsvisserij onder de naam 'worpsack', klaar-
blijkelijk ontleend aan de genoemde netsoort. Een werpzak bestaat uit
een cirkelvormig net, dat zeer verschillende maten kan hebben.
Meestal hebben ze een midde]lijn van tussen de twee en vier meter.
Vooral de grotere exemplaren verlangen een goede werptechniek,
omdat het net na de worp vlak op het water terecht moet komen. De
netten vereisen in het algemeen ook een vlakke bodem, omdat de vis
er anders gewoon weer onderuit zwemt. In Azie worden werpnetten
gebruikt zonder hulplijn. Dat betekent dat de visser het water in moet
om het net weer binnen te halen. In Nederland zijn de netten aan de
rand verzwaard met loden kogels. In het midden van het net zit een
ring (dikwijls werd daar een koehoorn voor gebruikt) waardoor een
aantal lijnen lopen die vast zitten aan de versterkte omtreklijn van het
net. Deze centrale lijntjes zitten op hun beurt weer vast aan een klos,
die niet door de ring of hoorn heen kan. De lijntjes zijn zo lang ge-
maakt dat ze, als men de klos tot op de ring trekt, de diameter van de
omtreklijn kleiner houden dan die van het net zelf. Op die manier ont-
staat een zak die na de worp bij het afzinken een soort klokvorm krijgt.
Aan de centrale klos zelf zit weer een lijn die de visser in de hand
houdt. Na het afzinken wordt daardoor bij het binnenhalen eerst de
omtreklijn tegen de ring aangetrokken, daardoor ontstaan zakken die
de vis vasthouden. Gezien deze techniek lijkt de oude naam worpzak
een betere term dan het eenvoudige werpnet.

Bij het werpen hield de visser het vrije eind van de haallijn in zijn
linkerhand, hij nam een van de loden kogels aan de omtreklijn in zijn
mond en wierp met de rechterhand het net uit. Het was dan wel zaak
op tijd je mond open te doen 7 in verband met de toestand van het
gebit.

Er werd met de werpzak soms goed gevangen. Karper houdt zich
graag op in rustig en ondiep water en deze vis kwam dan ook vaak in
de werpzakken terecht. Naast natuurlijk de gewone standvis, terwijl
verder aasvis een belangrijke prooi vormde.

Naast deze gewone werpzakken verdient de 'geel' nog vermelding.
Een geel lijkt op een werpzak, maar wordt gezien de maat, niet ge-

67) Van Doom (aw. 1971, 92) beschrijft deze techniek.
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gooid, maar met een boot uitgebracht. Het net bestaat uit een zak en
een kap. De kap heeft een middellijn van ongeveer tien meter. Rond
deze kap is de zak gebreid, net als een naar onderen en naar binnen
geslagen zoom. De onderrand daarvan is extra versterkt omdat die bij
het halen over de rivierbodem schuurt. In Zuid Limburg werd met de
geel gevist op sneep, meun en barbeel. De riviervissers van Heere-
waarden gebruikten de geel in de zeventiende eeuw al om ermee op
zalm te vissen: "Voor ijder schuyt zaljaerlijcks betaelt werden wegens         i
de salm die gevangen wert met de gijl twaelf stuy. '968

4. Fuiken, staalbomen, ankerkuilen

Gewone fuiken zijn hiervoor bij de behandeling van de steekvisserij al
uitgebreid aan de orde geweest. Ze konden en kunnen uiteraard ook
'los', individueel worden geplaatst, met of zonder schutwand. Zo'n
schutwand doet wat aan een steek denken, het gaat om een staand net
waardoor de vis naar de fuik geleid moet worden. Belangrijkste eigen-
schappen van de fuik zijn verder de ronde hoepels, die het net open
moeten houden, de vleugels om de vis naar het ronde gedeelte te lei-
den en de 'inkel', een vernauwing, een soort fuikje-in-de-fuik, waar-
door eenmaal binnengezwommen vis niet meer terug kan. Behalve
netfuiken zijn er ook fuiken van gevlochten wilgeteen, die vooral voor
paling toepassing vonden. Ze komen hierna bij 'korven en kubben'
nog even aan de orde.

Staalbomen zijn op de benedenrivieren een eeuwenoude verschijning.
Het vistuig kan alleen gebruikt worden op stromend water. Het bestaat
uit een groot vierkant kuilnet, gespannen tussen twee in de grond
geslagen en (meestal) verstaagde palen.  De vis zwemt er in of wordt er
door de stroom ingedreven. Eenmaal in het nauwe uiteinde beland, is
er geen weg meer terug. De vangst bracht het er meestal niet levend
af. Reden waarom de kuil altijd veel tegenstanders heeft gehad.
"Door den stroom wordt de visch in den zak zoo op elkander geperst,
dat, wanneer ze er eenigen tijd in blijft, niets het leven houden kan",

68) Vermelding in 'Caarte vant visschers gilt in Heerwaarden' (1660) geciteerd bij Van
Doom, aw. 1971, 93.
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aldus onderzoeker Bottemanne in 1872.69 Dat negentiende eeuwse
onderzoek werd onder meer gedaan omdat de zalmvissers van de be-
nedenrivieren geklaagd hadden dat de staalboomvissers op Hollands
Diep en Haringvliet al het jonge broed van zalm en elft wegvisten,
waardoor de vangsten elders nogal stevig terugliepen. Dat bleek niet
helemaal zo te zijn. De klacht was trouwens ook niet nieuw: al in de
veertiende eeuw zijn er keuren tegen het vissen met staalbomen omdat
die te veel jonge vis vernietigen, waardoor men vreesde dat het water
'visseloos' worden Zou.70

Ankerkuilen zijn zeer verwant aan de staalboomkuilen. Een groot na-
deel van de staalbomen was, dat de palen waaraan de kuilen zaten vast
in de grond gedreven waren. Het vistuig was daarmee moeilijk of niet
verplaatsbaar. Ankerkuilen hadden dat bezwaar niet. De ankerkuil is
volgens sommigen ontwikkeld uit de raampalingfuik, die in feite een
soort tussenvorm is tussen de staalboomkuil en de ankerkuil. Hoewel
raampalingfuiken aan het einde soms ronde hoepels hadden, was er
toch sprake van een kuil en niet van een fuik. De inkels of kelen die in
een fuik de vis beletten terug te zwemmen en daarmee hEt kenmerk
van de fuik vormen, ontbraken hier. Raampalingfuiken werden aan de
voorkant ook door een vierkant raam (meestal uitneembaar) openge-
houden. Het vistuig kon, net als de veel grotere staalboomkuilen, in de
bodem verankerd worden, maar het werd ook vaak vanuit een boot ge-
bruikt. Dat was ook het geval met de kleinere aaskuiltjes, waarmee
vaak illegaal, vanuit bootjes op aas werd gevist. Deze tuigies konden
snel uiteengenomen en opgeborgen worden bij nadering van onraad.
Van Doorn vermeldt dat de raampalingfuiken in de jaren rond de Eer-
ste Wereldoorlog vervangen werden door de schokkerkuil of anker-
kuil.71 Met behulp van een stelsel van ankers en lijnen worden de gro-

69)   Bottemanne,  Economist 1872,601. Geciteerd bij Van Strien, Spiegel der Zeilvaart,
april 1986,34.
70)  Zie het artikel van Van Strien, t.a.p., 33.
71) Van Doom, aw. 1971, 65. Wat die term 'schokker' betreft: Riviervissers noemden
alle door hen gebruikte schepen zo. Omdat de schepen op de rivieren niet aan zulke stren-
ge eisen van zeewaardigheid hoefden te voldoen als op de Zuiderzee, werden er vaak af-
gedankte schepen uit die contreien opgekocht. Zo kon het gebeuren dat afgedankte bot-
ters hun dagen sleten als'schokker' op de rivier. Deze type-aanduiding moet dus niet wor-
den verward met die van de schokkers die op de Zuiderzee visten.
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te kuilen naast de boot neergelaten en ze vangen op deze]fde manier
als de staalboomkuilen. Groot waren ze: de kuil had een lengle van cir-
ca dertig meter bij een breedte van rond de elf meter. In tegenstelling
tot de staalboomkuilen waren er soms wel kelen, zoals bij een fuik.
Van Doorn72 vermoedt dat de gemakkelijk verplaatsbare ankerkuilen
de staalbomen hebben verdrongen, omdat de opkomst van ankerkuil
en raampalingfuik in de tijd min of meer samenvalt met het verdwij-
nen van de staalbomen.

5.  Schepnet, haam

Het schepnet of haam is voldoende bekend. Een grotere uitvoering
daarvan was de steekhaam, een net, veel gebruikt om vis die zich on-
der steigertjes ofandere schuilplaatsen zoals overhangende bomen te-
gen de wal aan verschool, te vangen. Schepnetten werden gebruikt om
levende vis uit de bun van een visschuit te scheppen. Ze waren daar-
om in iedere schuit aanwezig.

6.  Korven en kubben

Paling werd vaak gevangen met zgn. aalkorven, tegenwoordig vervan-
gen door palingkistjes, die volgens hetzelfde principe werken, maar
gemakkelijker hanteerbaar zijn. Ook spiering werd met vergelijkbare
geaasde korven gevangen, net als prik. Een variant van de korf was de
kub, in feite een wat langgerekte korf. Ook op het IJsselmeer vonden
deze toepassing: ze werden in een enigszins schuin omhoog wijzende
stand aan een stok in het water bevestigd. Er werd vooral mee op pa-
ling gevist. Vissers van Hardinxveld gebruikten deze kubben.73 De
korven en kubben werden gevlochten van eenjarige wilgeteen, op en
rond het Bergse Veld in ruime mate voorhanden. Nieuwe kubben, die
nog onvoldoende verwaterd waren, zonken niet vanzelf en kregen
daarom eerst ballast mee in de vorm van stenen.

Verwant aan de aalkorven zijn de wilgetenen fuiken, die een wat
langwerpiger vorm hebben dan de korven, maar op gelijke wijze wor-
den toegepast. Tegenwoordig worden ze wel van kunststof gemaakt.

72  Van Doom, a.w. 1971,65 e.v.
73)  De Jong (red.), a.w., 139.
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7. Lijnen

Lijnen kunnen met of zonder haken en met of zonder aas worden ge-
bruikt. Zonder haken, zoals bijvoorbeeld het bekende 'peuren' naar
paling. Hierbij wordt een aantal regenwormen met behulp van een
naald in de lengte aan een lange draad geregen, daarvan wordt een
tros gevormd, die, meestal's nachts, vlak boven de bodem zachtjes op
en neer wordt bewogen. De paling bijt er zich in vast en laat niet los zo-
lang hij onder water is en daarna gelukkig dikwijls ook niet. De visser
voelt de beet en haalt de peur met paling langzaam op. In onze tijd ge-
bruiken vissers soms een paraplu om de paling te 'scheppen' als hij
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Afl,. 18. Tekening van een werpnet en een driewandig net. (Bronnen: de afbeelding
van het werpnet komt uit Noel Chomel. Huishoudelijk Woordenboek, zevende deel,
pag. 4150, plaat 77; de tekening van het driewandig net is gemaakt door Hub. J.J.
Oome).

boven water komt en los dreigt te laten. Aborigines in Oceanie gebrui-
ken een vergelijkbare methode waarbij een soort spinrag als aas ge-
bruikt wordt.74

Daarnaast valt onder deze methodiek alles wat met al ofniet geaasde
haken werkt: van een eenvoudige 'hengelroede' tot en met een grote
kabeljauwbeug. Hengels werden vanouds veel gebruikt, maar ook
vroeger meestal niet beroepsmatig. 'Hoekers' en beugsloepen, die op

74  Von Brandt, a.w., 69.
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de Noordzee met de 'beug', d.i. een lange lijn met op regelmatige af-
standen zijlijntjes waaraan geaasde haken, op kabeljauw visten, kre-
gen hun aas geleverd door de vissers van (onder meer) het Bergse
Veld. Vooral in de achttiende eeuw is de visserij op prik hier van be-
lang. Die prik of'lamprei' werd toen niet meer, zoals vroeger, gebruikt
voor menselijke consumptie, maar als aas voor de beugvisserij.                    1

Een soort beug vormen de 'leglijnen': eveneens lange lijnen waar-
aan op regelmatige afstanden dwarslijntjes zaten, met daaraan beaas-
de haken. Deze lijnen werden over soms vrij lange afstanden uitgelegd
over de bodem van het viswater en vastgezet met behulp van een an-
kertje, een staak of eenvoudig aan een boom of struik op de wal be-
vestigd. Een ook nu nog veel door stropers toegepaste manier van vis-
sen; de 'pakkans' is klein want het leggen en binnenhalen van de lij-
nen gaat snel. Merkwaardig is dat deze manier van lijnen leggen

9,vroeger polJeren" heette, een term die veel lijkt op het hierbovenge-
noemde peuren, maar die toch duidelijk een andere betekenis had.
Een plakkaat van 156975 zegt:

" ...met poijeren, twelck sijn langhe touwen hebbende veel cleene
toukens ofte coordekens mit haecken ofte houcxkens ende dierge-
lijcken...".

Verder werd hier "...tot vorderinge van den ghemeyn welvaren en
conservatie van onsen gerichtichheeden..." iedereen verboden om in
de Verdronken Waard of andere Hollandse rivieren te vissen, behalve
de pachters of degenen die door hen gemachtigd waren. Stropen is
een zeer oud kwaad.

8. Overige methoden

Bij de behandeling hiervoor van de spiering werd al gezegd dat deze
bij laag water soms werd aangetroffen op ondergelopen en daarna
weer drooggevallen weilanden. Het vervolgens 'rapen' van de vis is
mogelijk de meest eenvoudige vorm van 'vissen' die men zich kan
voorstellen.

De jacht kent voetangels en klemmen (echte). Ook te water worden
soms werktuigen toegepast die de vis ernstig verwonden en beschadi-

75)  Mollenberg, a.w., 377 e.v.
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gen. Eenvoudige voorbeelden hiervan zijn speren, pijlen en harpoe-
nen. Op het Usselmeer werd wel paling gevangen met behulp van zgn.
'zeilelgers' waarbij de elger, een soort stalen kam aan een lange stok,
door de zachte laag slib op de bodem getrokken werd zodat de aal die
zich daar ophield gespietst werd.76 Verwant hieraan is de aalschaar,
een sterk op Neptunus' drietand gelijkend steekwapen waarmee op
goed geluk, maar natuurlijk wel op plaatsen waar men de paling ver-
wachtte, in het water werd gestoken. Een zeer oude manier van van-
gen, die naar men aanneemt uit het Middellandse Zeegebied is over-
gekomen.77 De vis raakte er nogal beschadigd door en daarom is de
methode hier al vrij vroeg verboden. Dat neemt niet weg dat de 'pa-
lingstekers' in het Biesboschgebied lang in gebruik geweest zijn, ook
illegaal. Misschien wel voornamelijk illegaal.

Op vergelijkbare wijze werd ook snoek gestrikt en gestoken. Dat
ging eenvoudig: snoeken 'staan' vaak volkomen stil te loeren op langs-
komende prooi, tussen het riet vlakbij de oever.

§ 6.   Iets over de gebruikte schuiten

Op de kaart van afbeelding 5, hoofdstuk I, zijn de zalmsteken zodanig
duidelijk getekend, dat de constructie ervan voor een deel te zien is.
Daarnaast komen er vissersschepen op voor. De hoofdpalen van de
steek, de permanente hardhouten palen dus, zijn weergegeven - sche-
matisch - door middel van een klein bolbaken. Dit om ze te onder-
scheiden van de dunnere tussenpalen, de'staken'. Begin en einde van
iedere steek zijn weergegeven door middel van een afgezonken mo-
lensteen, zodat deze plaatsen door de gezworen meters bij de jaarlijk-
se controle van de ligging der percelen gemakkelijk konden worden te-
ruggevonden.

Interessanter dan voor de afbeeldingen van de constructie van de
steken, is deze kaart echter voor de weergave van de vissersschepen
die er op voorkomen, de zogeheten 'steekschuyten'.78 De zalm-

76   Dorleyn, Van gaand en staand want, I, 26 en 250 e.v.
77) Van Doom, aw. 1971, 78.
78) Voor de duidelijkheid: de term steekschuit komt in de archieven niet voor, daar is
slechts van schuiten sprake. De term steekschuit wordt genoemd door E. van Konijnen-
burg in zijn bekende werk De scheepsbouw vanqfzijn oorsprong, dat dateert van 1913.
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Afb. 19. Tekening van een zalmschouw. Inrichting en constructie zijn duidelijk
zichtbaar, evenals de details van de tuigage. Midscheeps, tussen de beide zijzwaar-

den. bevindt zich de bun. Op het deksel daarvan staat een bak met een lange lijn
('beug'). Achterin ligt een (drijf)net. Zalmdrijven was nachtwerk. Onder de huik is
hier een slaapplaals ingericht, zodat de vissers desgewenst de nacht over konden blij-
ven. (Tekening ter beschikking gesteld door het Visserijmuseum te Woudrichem).
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schouw wordt heden ten dage gezien als het meest typische vaartuig
voor de zalmvisserij. Dat klopt wel, maar deze vaartuigjes werden vrij-
wel uitsluitend gebruikt voor de drijfnetvisserij, reden waarom ze ook
bekend staan onder de toepasselijker  naam van 'drijversschuit'.  Die
naam is om nog een reden beter: een zalmschouw is eigenlijk geen
echte schouw, maar een aakje. Het typerende kenmerk van een
schouw is een vlakke of licht gebogen bodem met een platte voor- en
achterspiegel. Volgens Huitema79 komt in de buurt van Woudrichem
en Heerewaarden een tchte zalmschouw voor. Een vissersboot met
platte spiegels dus, met afmetingen van 6,10 lengte bij 2.10 breedte,
een holte van 1,04 meter en een grootste breedte op het vlak van 1,20
meter. De normale zalmschouwen waren van het aaktype, d.w.z. het
vlak liep voor naar boven toe op; de huidgangen waren bevestigd aan

de zijkanten van het oplopende vlak. In strikte zin was er dus geen
sprake van een voorsteven. Zalmschouwen hadden in het algemeen
een valse voorsteven, die tegen het oplopende vlak was vastgeklonken.
Tot de eeuwwisseling werden zalmschouwen van hout gebouwd,
meestal inlands eiken. Ze hadden toen ook geen bun,80 die kwam pas

in zwang bij de latere ijzeren en stalen scheepjes. Zalmschouwen wa-
ren dikwijls een kleine zeven meter lang en ongeveer twee meter
breed. Er bestond 66n grotere variant van 10.50 meter bij 2,70 me-
ter, die vis- of beunboot (van bun of beun, zie hierna) genoemd werd
en bedoeld was voor vistransport.

De steekvissers van het Bergse Veld voeren vrijwel zeker niet met
zalmschouwen. Hier wordt er toch even op ingegaan, omdat deze
zalmschouw geldt als het zalmvisserijschip bij uitstek in deze streken,
een titel die het scheepje alleen verdient als we ons beperken lot de
laatste 150 jaar zalmvisserij.

In de archieven worden de schepen van de steekvissers kortweg
aangeduid met de wat al te algemene term 'schuyt'. Nu is het met
scheepsnamen altijd oppassen. Een naam kan bijvoorbeeld alkomstig
zijn van een type tuigage en dan als pars pro toto voor het hele schip

gaan gelden, zoals dat bij 'sloep' het geval is. De vergelijkbare naam
'kotter', van origine ook een tuigvorm, illustreert dat zo'n term kan
overgaan op een scheepstype dat niets meer met de oorspronkelijke

79) Huitema, Ronde enplatbodemjachten, 185.
80)  Huitema, a.w., 186.
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naamgever te maken heeft. Tenminste, een moderne motor-viskotter
heeft weinig te maken met de oorsprong van de term, die in de zeil-
vaart ligt.81

'Schuyt' is een vergelijkbare term, vaak bedoelt men er boot zonder
meer mee en niet een bepaald type. Volgens Van Beylen82 is de term
schuit wel degelijk bedoeld als typebenaming. Hij beschrijft de schuit
als een tamelijk lang schip met weinig zeeg, een sterk vallende steven
en een rond achterschip. Daarnaast noemt hij andere schuittypen, die
een ronde kop hadden en wel wat op een poon leken. "Van schuiten
kan nauwelijks een uniforme definitie gegeven worden" besluit de
auteur en hij laat het bij de twee genoemde hoofdtypen.

De scheepjes op de hiervoor genoemde kaart sluiten wel enigszins
aan bij het schuittype met de rechte stevens, zoals Van Beylen dat ver-
meldt. De schepen hebben een zowel rechte voor- als achtersteven,
niet al te sterk vallend, maar weer wel de kenmerkende vlakke zeeg.
Als de schuiten in perspectief zijn weergegeven lijkt de voorsteven
soms rond, maar van opzij zijn ze zonder uitzondering recht getekend.
Er is ook sprake van een bun, die langsscheeps lijkt te zijn aange-
bracht, maar dat valt uit de afbeeldingen niet met zekerheid af te lei-
den. Het kan ook een'gewone' dwarsscheepse bun zijn, met een even-
eens gebruikelijke langs- en midscheepse verhoging, waarop zich een
deksel bevond. Dwarsscheeps zien we een soort doft. De schuiten voe-
ren weliswaar een spriettuig, maar ze konden ook geroeid worden. Bij
het binnenhalen van de fuiken streek de tweekoppige bemanning de
mast en legde zowel mast als spriet naar voren uit, om in het achter-
schip beter met het vistuig uit de voeten te kunnen.83 Uit de kaart blij-
ken de afmetingen van de schuit natuurlijk niet. Het moeten echter

81) Om een deel van de naamsverwarring te illustreren: een Frans watersporttijdschrift
schreef onlangs dat het Franse woord 'cotre' (kotter) in het engels 'cutter' betekent (ook
kotter), maar dat fransen er meestal een tuigvorm mee bedoelen, terwijl de Engelse term
slaat op een lange en smalle diepstekende rompvorm, die geacht werd de golven te door-
snijden (to cut). ( Voites et voiliers, nr. 236 Parijs oktober  1990 pag. 71). Getuige het feit
dat 'cutterrig', kottertuig ook een gebruikelijke Engelse term is, denk ik niet dat deze ver-

klaring geheel en al steekhoudend is.
82  Van Beylen, Schepen van de Nedertanden,  175 t/m  181. Van Beylen werkte jarenlang
voor het scheepvaartmuseum van Antwerpen en heeft zich intensief beziggehouden met
de traditionele zeilende visserschepen van de (zuid-)Nederlandse wateren.
83) ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv.  nr. 723).
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Afb. 21. De steekschuit zoals afgebeeld bij Van Konijnenburg.

niet al te kleine boten geweest zijn. Gewoonlijk werden ze jaarlijks ook
door de gezworen meters gebruikt om de visserijen te controleren, zo-
dat de percelen in behoorlijke toestand aan de pachters konden wor-
den uitgegeven. In een bepaald jaar84 was de waterstand zo laag dat
de meters met de steekschuiten niet overal konden komen. Op kosten
van de rentmeester huurden ze toen minder diep stekende bijboten
van vrachtschippers.

Meer dan met de zalmschouwen, lijken de steekschuiten verwant
met het Biesboschschuitje, volgens Petrejus "een klein vissersvaar-
tuigie, dat te Drimmelen en in de Biesbosch wordt gebruikt".85 Het
Biesboschschuitje zelf, vertoont weer de familietrekken van de Zeeuw-

se hengst, een wat forser vissersvaartuig, dat vroeger in de omgeving
van Willemstad aan het Hollands Diep toepassing vond.

Veel met betrekking tot de steekschuiten blijft in het ongewisse. De
enige afl)eelding die een zekere mate van technische nauwkeurigheid
lijkt te hebben, komt uit het werk van E. van Konijnenburg, De
scheepsbouw vanafzO n oomprong, daterend uit het begin van de twin-
tigste eeuw. De in dit werk voorkomende afbeelding van een

84)  Zie de rekening van de rentmeester over 1581; ARA, archief ND inventaris Hingman
(inv. nr. 7169).
85)   Petrejus, Oude zeitschepen en hun modellen, 244.
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Afb. 22. Voorbeelden van bunnen en karen. Afgebeeld zijn een houten kistvormige
palingkaar, een zgn. 'bootbun' en enkele ronde van wilgeteen gevlochten bunnen.
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steekschuit 6 is hier gereproduceerd (afbeelding 21). In de tekst van
dit werk vinden we er weinig over. De auteur meldt: "De steekschuit
gebouwd als een hoogaars is plomper van maaksel en heeft een min-

987der vallend voorschip. De steven is boven voor stomp weggezaagd.
Volgens de afbeelding zijn de schuiten 8,101ang bij een breedte van 2
meter en een diepgang van 0,35 meter, indien leeg. Op de tekening is
de constructie goed te zien. Het schip is duidelijk op steven gebouwd
en heeft niet het oplopende vlak van een aak. Van Konijnenburg
beeldt twee zwaarden af. De steekschuiten op de afl)eeldingen van de
kaart hadden er maar 66n, (evenals veellatere zalmschouwen), dat bij
overstag gaan van het ene boord naar het andere werd overgebracht.
Opvallend is dat er geen bun is weergegeven. Dit is vrijwel zeker niet
juist. De afl)eeldingen in het boek van Konijnenburg, dat lang gold als
de 'bijbel' voor de geschiedenis van onze kleinere inheemse vaartui-
gen, zijn helaas betrekkelijk onnauwkeurig. De indruk die ze maken,
een 'technische' tekening te zijn, is daarom misleidend.88 De schuiten
van de zalmvissers op het Bergse Veld hadden in ieder geval wel een
bun. Mogelijk hielden ze het midden tussen Petrejus' Biesbosschuitje
en Van Konijnenburgs steekschuit.

Tot slot van deze paragraaf dient nog een enkel woord te worden ge-
zegd over het bewaren en het transport van levende vis. In tijden waar-
in er van koeltechniek geen sprake was, vormde dat een urgent pro-
bleem. We noemden hiervoor de bun al, waarover de steekschuiten
beschikten. Een bun in een vissersschip is een van de rest van de boot
waterdicht afgesloten ruimte, die in verbinding met het buitenwater
staat en waarin de gevangen vis levend gehouden kan worden. Deze
bunnen of beunen konden ook los gebruikt worden, ongeveer zoals
moderne leefnetten, maar dan van groter omvang. Ze hadden dan
vaak de vorm van een vierkante kist of van een ronde, van tenen ge-
vlochten, mand. Ook kwamen er beunen voor in de vorm van een klein
bootje, zodat ze door het moederschip gesleept konden worden en
weinig weerstand gaven.89 Met het zogeheten waterschip zijn we dan
weer een stap verder. In feite is dit een grote zelfstandig varende bun,

86) Van Konijnenburg, De scheepsbouw vanafzijn oonprong, III, 90.
87) Van Konijnenburg, tiw., I, 90.
88) Dessens, Spieget der Zeilvaart,  nr.  9  1991  4-8 en nr.  10,1991,42-45.
89) Van Beylen, Spiegel derZeilvaan, nr.  10, 1982,6.10.
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speciaal gebouwd voor het vervoer van verse, levende vis. In de zeven-
tiende eeuw waren dat meestal grote schepen, zo'n zestien meter lang
en ruim vijf meter breed.90 Op het Bergse Veld kwamen veel water-
schepen vanuit Antwerpen om er verse vis te kopen.

§ 7.   Hoeveelvbwerd ergevangen?

Afgaande op de legendevorming die er hierover is ontstaan, moet er in
ieder geval in de beleving van de tijdgenoten, erg veel vis zijn ge-
vangen.

In  1654  al,  in zijn beschrijving van  de stad Geertruidenberg, deelt
Van den Oudenhoven mee dat het Biesbosch-water "seer visch-rijk"
was, want er waren "op eenen dagh wel 18000 steuren, salmen ende
elft" gevangen.w Naast de bekende geschiedenis van de Kamper
Steur,2 bestaat er iets dergelijks met betrekking tot de steurvangsten
in Geertruidenberg. Volgens de overlevering was het in een van de
laatste jaren van de zeventiende eeuw, dat er in deze stad veertig dui-
zend zalmen op de markt waren gebracht en 8.999 steuren. De com-
mandant van de stad loofde een grote som gelds uit als prijs voor dege-
ne die de negenduizendste steur zou vangen. Op oudejaar voer de he-
le bevolking te water om de steur te vangen, maar het lukte niet. Een
oud lied hierover besluit:

"Maar het mocht niet baten dieen dag
Hoe ze daar ook visten
Nu viel er, wa 'n zwaar gelag
Mee nieuwjaar niks te fisten

De gouverneur die had het land
Kwaad en slecht van zinne
De beloning bleef in zijnen hand
De vissers bleven binnen 9993

90) Van Beylen, Schepen van de Nedertanden, 150.
91)  Jacob van Oudenhoven, a.w., 129.
92)  De inwoners van Kampen hadden voor een speciale gelegenheid een grote steur ge-
vangen. Het zou echter nog enkele dagen duren, voordat men hem echt nodig had. Men
bond hem toen een soort koebel om en liet hem vervolgens weer los. Door het geluid van
de bel zou men hem later gemakkelijk weer kunnen vinden, zo dachten de inwoners.
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Zoals het goede legendes betaamt, zijn deze aantallen sterk overdre-
ven. Omdat de registers van de afslag vernietigd zijn, zullen we ons
voor een reconstructie van de cijfers moeten behelpen met ander ma-
teriaal.

In de archieven van de Nassause Domeinraad bevindt zich een
overzicht van de gevangen zalm, steur en elft, voor een deel van het
jaar 1563.94 "Staet ende receuil van alle den visch, soe elft, salm en-
de steur," door de vissers van Geertruidenberg, Sliedrecht, en Drim-
melen in dienst van de Prins van Oranje, Graaf van Nassau, op diens
wateren in de Verdronken Waard gevangen, "sedert den lesten febru-
ary 1563 totten 8en in maio daernaestvolgende beyde incluis". De
cijfers hebben dus betrekking op de maanden maart en april, en ruim
een week van mei. Per steek waren de volgende hoeveelheden ge-
vangen:

Adriaen Reynensteek (440 roeden): 957 elften, 75 zalmen, 6 hengs-
ten, 1 truyt.

Steek aan het noordeinde van de Cornelis Jan Noordensteek
(400roeden): 4968 elften, 296 zalmen, 8 hengsten, 1 truyt.

Grootkenssteek (Noorteynde; 400 roeden): 5355 elften, 301 zal-
men, 7 hengsten, 1 steurken.

De vissers van Geertruidenberg bevisten drie steken, t.w. de Ban-
ketsteek, ofte Lenaert Schouteth ofte Vossensteeck' (vijftig roeden),
daarnaast nog een steek van honderd roeden lang, die in de buurt van
de steek van Hoekenisse stond en door Faes Jansz werd bevist, en tot
slot nog een steek van eveneens honderd roeden, die daar ook in de
buurt stond, en werd bevist door Jan Anthonisz de Vogelaer. In totaal
had men op deze drie steken gevangen: 517 elften, 41 zalmen, 4
hengsten en 2 'truytkens'.

Op de steek van Hoekenisse, 1300 roeden lang, was door verschil-
lende vissers gevist. Opbrengsten: 5402 elften, 392 zalmen, 29
hengsten, 3 truyten, 2 steenzalmkens.

93)  De Hoogh, Geertruidenberg met een lach en een ti-cian keen paginanummering). Het
verhaal over de 9000e steur is onder meer te vinden in Van der Aa, Aardngbkundigwoor-
denboek der Nederlanden, onder 'Geertruidenberg'. Het komt vermoedelijk uit: Hout-
tuyn, M: Natuurlijke historie €fuitvoerige beschrijving der diereg planten en mineraten vol-
gens het samenstel van den heerLinneaus, deel VIII (1764), zie ook: Verhey, a.w., 143.
94  ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv.  nr.  723).
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Op de steek genaamd Jansz Gheyster (600 roeden): 3263 elften,
321 zalmen, 1 steur, 9 hengsten, 6 truytkens.

De Cornelis Jan Noordensteek, "lanck met seeker verschot ge-
naempt Kerckensloot ten Amer toe boven die vierhonderd roeden die
bij die van Sliedrecht aent noorteynde vanden selven steeck bevist
worden, noch duysent roeden": 16.484 elften, 1090 zalmen, 4 steur-
kens, 12 hengsten, 11 truyten.

Zuidwaarts van de Grootkenssteek lag nog een steek van driehon-
derd roeden, die door de vissers van Sliedrecht werd bevist: 5607 elf-

ten, 424 zalmen, 1 steurken, 2 hengsten, 1 truyt.
De Michiel Aertszsteek, inclusief de zestig roeden van de Put-

tensteek, lang vijfhonderd roeden: 8549 elften, 563 zalmen, 4 steu-
ren, 18 hengsten, 3 truyten.

Door de vissers van Drimmelen waren bovendien nog gevangen:
1076 elften, 23 zalmen en 2 hengsten.

Als we de hengsten en de truyten even buiten beschouwing laten, dan
ziet het algeheel totaal over deze paar maanden er als volgt uit:

elften 52178
zalmen 3526

steuren                 11

Bij het omzetten van deze cijfers naar schattingen op jaarbasis moet
rekening gehouden worden met de periodiciteit van de trek, vooral in
het geval van de elften; en met het feit dat er in de winter in het alge-
meen gedurende enkele maanden niet werd gevist. Zoals hiervoor bij
de behandeling van de vis al is gebleken, viel het hoogtepunt van de
elfttrek in april/mei. Na eind mei, begin juni hielden de vangsten op.
Bij de steuren gebeurde er iets vergelijkbaars. Hier lopen de vangsten
na augustus sterk terug, maar tot in oktober blijven ze wel voorkomen.

Als we met deze overwegingen in het achterhoofd de aantallen van
hierboven 'omrekenen' naar cijfers op jaarbasis, dan ontstaat het vol-
gende resultaat.

Vangsten per jaar:
elft ca. 60.000

zalm ca. 16.000
steur ca. 55
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Het aantal gevangen steuren lijkt opvallend laag. Voor het overige zijn
de cijfers in overeenstemming met wat een andere bron hierover zegt:
Tot en met de 8e september van het jaar 1619 waren er in Geertrui-
denberg 'ten affslage gecomen'  over de 60.000 elften, 11.900  zal-
men en 200 steuren.95 Die ruim 60.000 elften waren het jaartotaal,
op zalm kon nog zo'n anderhalf tot twee maanden gevist worden, zodat
de aantallen dan aardig in de richting komen van de schatting van
16.000 stuks op jaarbasis. Steur blijft wat teleurstellend: na augustus
liepen de vangsten altijd zeer sterk terug, dus veel meer dan deze 200
zullen het er niet zijn geworden. Dat zou wel kunnen. Een overzichtje
met kladaantekeningen geeft voor de jaren  1742 tot en met  1775 een
gemiddelde steuraanvoer in Geertruidenberg te zien van 470 exem-
plaren.
De betreffende lijst ziet er als volgt uit:

Tabe12: Ove,zicht van de aantallen aangevoerde steuren te Geertruidenberg in de

iaren  1742  tim  1775

1742 493 1754 682 1766 409
1743 660 1755 893 1767 356
1744 538 1756 478 1768 284
1745 577 1757 465 1769 389
1746 699 1758 348 1770 320
1747 604 1759 373 1771 333
1748 455 1760 323 1772 648
1749 358 1761 249 1773 611
1750 298 1762 420 1774 531
1751 280 1763 373 1775 559
1752 562 1764 447
1753 535 1765 442

bron: ARA, Archief ND inventaris Hingman (inv. nr. 7166e)

Zoals we zien was de laagste score  1761  met 249 exemplaren en de
hoogste   1755  met 893 stuks,  maar  dat  was toch enigszins  een  uit-
schieter,   want de naast-hoogste score  was  die  van   1746  met  699
stuks. Er zat dus nogal wat variatie in. Het aantal van 200 stuks tot
september 1619, lijkt hiermee evenwel niet onmogelijk laag.

95)  GAGB (inv. nr. 355), collectie Allard onder 'Varia'.
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Precieze cijfers ontbreken dus. We zullen ons tevreden moeten stel-
len met de gegevens waarover we wel kunnen beschikken. Alles bijeen
lijkt de hierboven gereconstrueerde schatting, die uitkwam op een
aanvoer van ongeveer 60.000 elften, iets in de buurt van 15 A 16.000
zalmen en een wisselend aantal steuren, zo tussen de 250 en 800 per
jaar, acceptabel.

Veel controlemogelijkheden hebben we hier niet. Het Verslag van
de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk geeft nog wat cijfers die
betrekking hebben op het einde van de achttiende en het begin van de
negentiende eeuw, toen de zalmvisserij vanuit Geertruidenberg al
minder aan het worden was.

Tabel 3: Aantalperjaar aangevoerde zalmen te Geertruidenberg, 1 798 t/m 1810

1798 9398 1805 8622
1799 18415 1806 9815
1800 12013 1807 8079
1801 12801 1808 7218
1802 7942 1809 5058
1803 6909 1810 3555
1804 8290

bron:  Venlag Staatscommissie voor het Zalmvmagstuk, III,  194.

De aantallen zouden nog verder teruglopen. In een rapport over slech-
te vangsten komen cijfers voor die betrekking hebben op het jaar
1827. Op het hele Bergse Veld (alle zes de verpachte partijen) waren
toen in totaal 2990 zalmen gevangen en 259 steuren. 96

Dat voorzichtigheid met betrekking tot opbrengstcijfers geboden is,

blijkt uit het feit dat de 7942 zalmen uit 1802 verkocht werden voor
f. 42.252,- en de 12013 exemplaren van 1800 voor f. 40.836,14.

Vergelijking met de cijfers van Kralingse Veergl levert niet veel op,
de omstandigheden en plaatsen waar gevangen werd wijken daarvoor
te veel afvan de situatie rond Geertruidenberg. In de laatste decennia
van de negentiende eeuw kwamen daar tussen de vijftien- en dertig-
duizend zalmen per jaar op de markt, afhankelijk van de kwaliteit van

96) ARA, Archieven Amortisatiesyndicaat Afd. Domeinen 1822- 1841 (inv. nr. 502,
8 augustus 1836).
97)   Veralag van de Staatscommissie voor het Zatmvraagstuk, I, bijlage I, 89.
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het seizoen. Wel gaven de jaren tachtig en negentig stevige uitschie-
ters naar boven te zien, maar dat was een gevolg van zalmuitzetting op
vrij grote schaal. Na de eeuwwisseling beginnen de aantallen terug te
lopen. In het laatste hoofdstuk zullen we daar nog kort op terug
komen.

Aan het einde van de negentiende eeuw raakt er steeds meer bekend
over vangstcijfers, al hebben die dan meestal niet op het Bergse Veld
betrekking. Ook als we kijken naar de aantallen gevangen steuren en
elften elders, dan blijkt dat de verhouding zalm-elft-steur zoals we die
hierboven hebben geschat, geen geweld wordt aangedaan.  In  1870
worden in Kralingse Veer 50.000 elften aangevoerd, vijfjaar later zijn
dat er 80.000 en in 1880 weer 75.000.98 Ook hier constateren we
een toename naar het einde van de eeuw, na 1900 nemen de aange-
voerde aantallen echter in snel tempo af tot nul. In Hardinxveld wor-
den in 1893 476 steuren aangevoerd en in Kralingse Veer 313. De
twee jaren die volgen, laten in Hardinxveld een kleine stijging zien
(546, 519) daarna beginnen de vangsten terug te lopen. In Kralingse
Veer vermindert het aantal aangevoerde steuren nog sneller. Na 1910
zijn er geen vangsten van betekenis meer. 99

Al met al waren het zeer behoorlijke hoeveelheden vis die in Geertrui-
denberg op de markt kwamen. Want naast de genoemde aantallen
zalm, elft en steur, was er ook nog eens de aanvoer van gewone rivier-
vis, die voor de nodige bedrijvigheid gezorgd zal hebben. Net als de
handelin zeevis, garnaal en schelpdieren (vooral mosselen), waarvoor
de stad een aparte afslager had benoemd.

§ 8. Hoeveel mensen waren er bij de visser  betrokken.2

Een schatting maken van het aantal mensen dat met en rondom de vis-
serij zijn brood verdiende, is een nog hachelijker onderneming dan de
reconstructie van de vangstcijfers. Vooral waar het gaat om mensen
die nevenactiviteiten bedreven: de telders, de corvers, visdragers,
schoonmakers, zouters, zulters, kuipers, rokers, vishandelaren en wie

98   Verhey, a.w., 251.
99) VerheY, a.w., 144.
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al niet. We zullen ons daaraan dan ook niet wagen. Maar een voorzich-
tige benadering van het aantal vissers dat werkzaam was op het Bergse
Veld, is wel mogelijk.

Een zestiende-eeuwse kladnotitie stelt dat men om honderd roeden
water te bevissen onder meer zal moeten beschikken over vijftig fui-
ken, duizend staken en het nodige rijshout. Er moest bovendien een
schuit beschikbaar zijn en verder: "den arbeyt van twee mannen op
elcke schuyt".100 In de periode waarin er sprake was van vastgestelde
plaatsen voor de steken (globaal eind zestiende tot halverwege/eind
achttiende eeuw), bedroeg de totale lengte van de percelen ongeveer
6400 roeden. Twee man per honderd roeden betekent dan dat er 128
mensen te water visten. Meer zelfs, want visserijen zoals de schut-

grond onder Drimmelen, de veenvloed, de kleine kant in Drimmelen,
de platen van de Hil e.d. werden niet middels steken bevist, en het
aantal mensen dat er werkte blijft onbekend. Het is niet onaanneme-
lijk dat er zo'n honderd tot honderdvijftig mensen betrokken waren bij

de vangst van zalm en andere vis. Als we dat aantal mensen confronte-
ren met vijftien duizend zalmen op jaarbasis en we gaan er van uit dat
ze 44 weken perjaar visten, dan betekende dat 340 zalmen per week.

Per man was dat dan 3,4 of 2,3 zalmen, uitgaande van respectievelijk
honderd en honderdvijftig mensen. Dat lijkt weinig, maar een zalm
vertegenwoordigde nogal wat geld. Volgens het rekenboek van Geer-
trui Claes,101 kostte een redelijke zalm in 1641 iets in de buurt van
twee tot drie gulden. Houden we een gemiddelde van fl. 2,50 aan (d.i.
50 stuivers) dan blijkt dat 66n zalm al meer was dan een behoorlijk
weekloon. De vissers vingen niet alleen maar zalm, er was dus ruimte
voor een zekere oververdienste voor de pachters. Risico's waren hier
echter zeker mee verbonden. In 1641 had Baert Bastiaensz de perce-

len 'honderddertig' en de naastliggende honderd roeden, later be-
kend als 'diepegat' gepacht voor respectievelijk 850 en 515 gulden.
Als we daar onze gemiddelden op loslaten (vijftienduizend zalmen per

100) ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv. nr.  723).  Het stuk zelf is ongedateerd,
maar het bevindt zich in een bundel die betrekking heeft op stukken m.b.t. de verpachting
voor de jaren  1547,  1562 en 1563, aldus de inventaris.  Aan het handschrift te oordelen
kan het daar nooit ver naast geweest zijn.
101) Zie hoofdstuk VIII, § 3.
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jaar betekent per honderd roeden gemiddeld 234,3 zalm) dan heb-
ben we 230 roeden, waarvoor in totaal 1365 gulden aan pacht betaald
werden. Die zouden dan op basis van onze gemiddelden een kleine
540 zalmen moeten opleveren, bij een gemiddelde prijs van 2,50 per
stuk, is dat 1350 gulden. Ten opzichte van de pacht is dat niet genoeg.
In werkelijkheid vrijwel zeker wel, trouwens. We hebben het over ge-
middelden. Er waren ook nogal wat percelen die niet of voor veellage-
re waarden werden verpacht, zodat duidelijk is dat Bastiaensz er zeker
uitgesprongen moet zijn.

Onze enigszins grofmazige schatting van hierboven levert een aantal
vissers op van tussen de honderd en honderdvijftig, werkend in de ge-
hele Verdronken Waard. We baseren ons dan op aantallen uit de
zestiende eeuw. Wat het werk zelf aangaat zal dat in andere eeuwen
(en zeker voor wat betreft de zeventiende en de achttiende eeuw) niet
veel hebben afgeweken, want de vangsttechniek bleef onveranderd.

In de vroege achttiende eeuw al, zien we hoe de klachten over
vangstverminderingen beginnen toe te nemen. Uit de pachtbedragen
en opbrengsten valt dat ook wel enigszins op te maken, maar omdat
exacte cijfers over de vangsten uit deze periode ontbreken is de juiste
omvang van de teruggang toch niet duidelijk in beeld te brengen. Uit
de rekeningen van de rentmeester uit deze periode,102 blijkt dat er
toen regelmatig bedragen aan de vissers werden terugbetaald in ver-
band met slechte vangsten. Teruglopende opbrengsten kan nauwe-
lijks iets anders hebben betekend dan dat er zich minder mensen met
de visserij gingen bezighouden. Tekenend in dit verband is bijvoor-
beeld het volgende gegeven:  In  mei  1730 werd  het dorp Drimmelen
(nu Oud Drimmelen) getroffen door een grote brand. Met uitzonde-
ring van zes huisjes en de kerk gingen alle gebouwen verloren. En wel
met alles er op en er aan. De meeste bewoners zagen geen kans om
huisraad en visgerei te redden. Enkele van hen verhuisden naar Made
en Geertruidenberg om daar een nieuw bestaan op te bouwen, maar
de meesten trokken naar Vlaardingen, waar ze zich met hun oude vak,
de visserij, bezig konden houden.103 Ze vertrokken uiteraard niet uit
hun oude en vertrouwde omgeving, om zich elders te gaan vestigen,

102) ARA, archief ND inventaris Hingman. Zie lijst Archivalia.
103)   Rehm, /n de Holtantsche Tuyn /, 26.
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omdat het zo goed ging met de visserij ter plaatse. Deze gang van za-
ken is een duidelijke indicatie van een teruglopende werkgelegenheid
voor vissers op het Bergse Veld.

Naar het einde van de eeuw toe werd dat er niet beter op. In een arti-
kel getiteld Pedagogische Nijverheid in diie vestingstadjes aan de
Maas104 schrijft Van den Eerenbeemt dat er in de jaren zeventig en
tachtig van die eeuw verschillende textielondernemers toestemming
krijgen om in Geertruidenberg onder gunstige voorwaarden fabrieken
te starten. Dit werd gezien als een uitstekend middel om de blijkbaar

',zwaar belaste armenkassen te 'soulageren'. Het was bovendien   zeer
voordeelig (...)voor de arme en onvermoogende ingezeetenen, vermits
in dezelve kinderen van 7 A 8 jaaren kunnen gebruikt worden en een
daggelt verdienen."105 In het artikel is verder te lezen hoe het ge-
meentebestuur zoveel mogelijk meewerkte om de bedoelde fabrieken
inderdaad binnen te halen. Deze dwingende noodzaak om werkgele-
genheid te scheppen, hing naar alle waarschijnlijkheid ook samen met
een toenemende bevolkingsdruk, en is daarnaast een duidelijke aan-
wijzing dat de visserij voor steeds minder mensen een logische be-
roepskeuze was.

De ontwikkelingsgang in neerwaartse richting die we hier op het
spoor zijn en die begin achttiende eeuw is ingezet, zal zich handhaven.
Dat blijkt overduidelijk uit een notitie van de administrateur der Do-
meinen aan de permanente commissie van het Amortisatiesyndi-
caat. 106 In hoofdstuk  VIII over particuliere inkomsten zullen  we  nog

op aard en inhoud van het betreffende stuk terugkomen. Hier is vooral
van belang dat de administrateur aangeeft hoeveel mensen er nog op
de visserijen werkzaam zijn. Hij maakt een vergelijking in de tijd. In
1811, schrijft hij, waren er nog vijftig vissers die "met hun grote ge-
zinnen een rijkelijk bestaan" hadden. Op het moment dat hij zijn ver-
slag doet (1836), is hun aantal al met de helft verminderd. Het aantal
vissers was dus in de eerste decennia van de negentiende eeuw dra-
matisch geslonken. Veranderingen in de wijze waarop werd gepacht
(zie hoofdstuk VI) hingen daar voor een klein deel mogelijk wel mee

104) Verschenen in 1/aria Historica Brabantica II, 1966, 153- 203.
105)  Van den Eerenbeemt, t.a.p., 166.
106) ARA, Archief Ministerie van Financien Amortisatiesyndicaat Afd. Domeinen
1823-1841, (3 augustus 1836 nr. 5).
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samen, maar hoofdoorzaak is toch de teruggang van de visserij zelf.
De neergang was overigens gestaag, maar niet altijd even geleidelijk:
in  de jaren  1785  tot 1795 waren er blijkens rapporten van de rent-
meester in Geertruidenberg 36 en in sommige jaren 37 'huishouden-
de personen' die zich met de visserij bezig hielden. 107 Dat aantal
steeg dus tijdelijk even naar vijftig, maar zakte toen weer snel in tot
vijfentwintig.

Die teruggang wordt ook duidelijk uit andere hoofdstukken, met na-
me die over pachtregelingen en opbrengsten, maar ook uit de laatste
paragrafen van het vorige hoofdstuk weten we al dat het in de achttien-
de en negentiende eeuw bergafwaarts begon te gaan.

De hierboven genoemde aanta]len van vijftig en later vijfentwintig
vissers die in de beginjaren van de negentiende eeuw in het gebied
werkten, zijn later blijkbaar weer wat toegenomen. In de studie De
Brabantse Biesbosch en ziln bewone,3, schrijft de auteur Sch6nhage dat
er omstreeks 1940 gedurende het zomerhalljaar nog ruim zestig per-
sonen een bescheiden inkomen verdienden in de visserij. Daarvan
kwamen er twintig uit Zwaluwe, elf uit Hank, acht uit Werkendam,
eveneens acht uit Raamsdonksveer, zes uit Hardinxveld en drie uit
Woudrichem. Vanuit Geertruidenberg waren er toen nog zes vissers
actief. Mogelijk oefende het gebied met zijn vele ki]len en geulen aan-
trekkingskracht uit op vissers van elders (met name Zwaluwe, Woudri-
chem) in een tijd dat de visserij op de rivieren zelf onder druk stond.
Wie het vak wilde blijven beoefenen, moest dan naar elders uitwijken.
"Florerend is het bedrijf niet", schrijft Sch8nhage, "er zijn onder de
jongeren slechts zeer weinigen die dit beroep kiezen".108 De vissers
werkten meestal alleen's zomers. Van het genoemde aantal viste maar
eenderde deel gedurende de winter door, tegen verdiensten die nog
lager waren dan in het betere seizoen.

§ 9. Korte samenvatting

Van de soorten vis die gevangen werden, zijn het vooral de trekvissen
zalm, elft en steur die hun sporen in de archieven hebben nagelaten.
Ook andere vis werd gevangen, aangevoerd en verhandeld, maar

107) ARA, Archieven Nassause Domeinraad Vervolg (inv. nr. 282).
108)  Sch6nhage, a.w., 122.
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daarvan is wat aantallen betreft veel minder bekend. Het waren vooral
de zalm, en in het voorjaar tijdens de teelt, de elft die het meeste geld
in het laatje brachten. Die opbrengsten overigens zijn onderwerp van
een volgend hoofdstuk. Steuren waren wel spectaculair groot, maar de
aangevoerde aantallen bleven beperkt.

Uitgebreid hebben we in dit hoofdstuk gezien hoe de vis werd ge-
vangen: met zalmsteken. Drijfnetten waarmee men op fint (elft was
toen al vrijwel van het toneel verdwenen), zalm en ook wel steur viste,
komen pas heellaat in gebruik. Aan het einde van de achttiende eeuw
wordt er een aarzelend begin mee gemaakt. Andere netten, die vooral
voor het kleinere werk aan de randen van het stekengebied werden ge-
bezigd, waren onder meer wargarens, pooknetten, schutnetten vooral
ook, en worpzakken naast de bekende beaasde lijnen. Over de ge-
bruikte schuiten is weinig meer bekend: van belang is dat ze een bun
hadden, waarin de vis levend kon worden gehouden zodat deze ook le-
vend op de markt kon worden aangevoerd, indien gewenst. In een tijd
dat er van koeltechniek geen sprake was, gebeurde dat op betrekkelijk
grote schaal. Men beschikte wel over conserveringstechnieken: roken,
zouten en gekookt inleggen in azijn, het zogeheten zulten. Vooral zalm
en steur werd op die manier ingemaakt. Als verse vis gewenst was,
moest men hem levend houden.

Aan het slot van het hoofdstuk hebben we een schatting gemaakt
van de aantallen aangevoerde vis. Dat bleek alleen voor zalm, elft en
steur op enigszins betrouwbare wijze mogelijk. Jaarlijks moeten er in
Geertruidenberg zo'n 60.000 elften, 15 tot 16.000 zalmen en ergens
tussen de 200 en 800 steuren zijn aangevoerd. Die cijfers zijn vooral
gebaseerd op gegevens uit de zeventiende eeuw. Vanaf de achttiende
eeuw begonnen de aantallen vermoedelijk wat af te nemen; voor som-
mige jaren waren er ook wel cijfers beschikbaar, maar grosso modo
ontbreekt hier toch betrouwbaar materiaal. Dat geldt eigenlijk ook
voor het aantal mensen dat op de visserijen werkte. In de hoogtijdagen
van de zeventiende eeuw moeten er ongeveer 150 vissers hebben ge-
werkt. We zagen hoe er vanuit Geertruidenberg en Drimmelen in de
vroege negentiende eeuw nog vijftig vissers werkten en enkele decen-

nia later nog maar vijfentwintig. In de hele waard zullen dat vermoede-
lijk meer vissers zijn geweest toen. Kort voor de Tweede Wereldoorlog
verdienden nog zo'n zestig mensen een karig loon met de visvangst.
Zalm, elft en steur kwamen toen nauwelijks meer in de netten.
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HOOFDSTUK IV

TOEZICHT TE WATER

§  1.   Inleiding

In een van de vorige hoofdstukken hebben we gesproken over conflic-
ten tussen vissers onderling en over onregelmatigheden, om niet te
zeggen fraudes, zoals het niet, of op verkeerde perceelnamen, laten
registreren van vangsten. Dit alles deed de autoriteiten besluiten tot
het uitoefenen van controle en toezicht te water. Er kunnen hier steeds
twee aspecten aan worden onderscheiden: onregelmatigheden tegen
vissers en tussen vissers onderling enerzijds, en anderzijds frauduleu-
ze handelingen van vissers tegenover de autoriteiten. Bij de in dit
hoofdstuk te bespreken toezichthouders, kunnen we beide aspecten,
verenigd in 66n functie, ontmoeten.

We zullen toezichthouders op zich tegenkomen, zoals de uitlegger,
de controleur van de afslag en in zeker opzicht ook de meters, in wier
functie de beide genoemde aspecten gelijkelijk zijn vertegenwoordigd.
Daarnaast zullen we kennismaken met beschermers die de vissers
moeten vrijwaren van externe onheilen. Dat kunnen soldaten zijn. Tij-
dens de Tachtigjarige Oorlog was er lange tijd een oorlogsschip in de
omgeving van Geertruidenberg gestationeerd om de vissers tegen
kwade Spaanse bedoelingen te beschermen. Er loerden ook andere
gevaren: zeehondenjagers waren actief om deze dieren af te schieten
omdat ze zich tegoed deden aan de zalmen in de fuiken en daarbij zo-
wel vangst als tuig vernielden. Verder hielden vissers soms zelf
's nachts de wacht om te letten op stropers en dieven.

§ 2.   Toezichthoude,3

a.  Controleur van de afslag

'Controleur van de afslag' is eigenlijk een wat misleidende naam voor
deze functionaris. Weliswaar oefende hij een groot deel van zijn werk
inderdaad in de stad op de afslag uit, maar hij had ook een aanzienlij-
ke taak te water.
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In 1559 volgde Laurens Vogel een zekere Dirck Gerritsz. in die
functie op. Bij die gelegenheid werd een uitgebreide ambtsinstructie
opgesteld, zodat we inhoud en omvang  van  zijn taak kennen. 1   Zijn
werkzaamheden liepen voor een deel parallel met die van de in-
meester,2 want die moest ook de afslager controleren, maar het werk
van de controleur was toch meeromvattend. Net als de inmeesters
moest hij een lijst maken van alle vis die de vissers aanvoerden, met
naam en perceel; de rentmeester verstrekte hem daarvoor een over-
zicht. Alle vis, staat er expliciet, "zowel steur, zalm, elft, carpers,
snoeck ende allen anderen riviervisch, gheenen ongesondert noch
vuytgesteken." Verscheidene artikelen van de regeling zijn weer ge-
wijd aan het ontduiken van belastingen door de vissers. "Op dwater
ofte Lande" moest de controleur er op letten dat er geen vis van wat
voor soort ook, niet bij dag en niet bij nacht, buiten de afslag om ver-
kocht werd. Vis gevangen op het water van de prins mocht niet elders
worden aangevoerd als er daar lagere vroonrechten3 golden. De con-
troleur moest daarop toezien. Ook moest hij in de gaten houden of de
vissers geen "zalm, elft, palinck oft andere visch", thuis zoutten of
rookten, buiten de afslag om zonder dat er vroon was betaald. Paling
staat hier expliciet vermeld, terwijl dit in feite vis was die traditioneel
door de vissers zelf verkocht mocht worden, buiten de afslag om. Ge-
woonlijk werd er voor iedere nieuwe controleur een nieuwe ambts-
instructie gemaakt, die dikwijls wel gelijkluidend zal zijn geweest,
maar niet altijd. Op die manier was het mogelijk om regelingen over
wat de vissers nu wel en niet voor eigen gebruik mochten verkopen, te
versoepelen ofjuist aan te scherpen.

Voor de uitoefening van zijn ambt bevond de controleur zich zeer
regelmatig op het water. Hij moest er daar op letten dat de vissers de
steken "wel ende loffelijck" bevisten, want de opbrengst moest v66r
alles gewaarborgd zijn. De controleur van de afslag was daarom ook
een soort kwaliteitscontroleur; het behoorde tot zijn werk er op toe te
zien dat de vissers te water voeren "met goede getouwen van schuy-

')   ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv. nr. 725).
2)  Zie voor de taak van de inmeesters hoofdstuk V, § 3.
3) Dit 'vroon' was een soort opbrengstafhankelijke belasting, die toenam naarmate een
perceel meer vis opleverde. Voor een nadere bespreking van het vroon zie: hoofdstuk VI,
§ 3.
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ten, netten, fuycken, schuttingen, staecken ende alderhande instru-
9,menten en gereetschap daartoe dienende . Zowel naar steur, zalm als

elft "den geheelen teelt en zo lange als den visch loopt". Zijn functie
omvatte dus veel meer dan alleen het controleren van de boeken van
de inmeester en de afslager. Ieder jaar na de winter, als de gezworen
meters uitvoeren, vergezeld van de rentmeester en de inmeester om
de visserijen te gaan opmeten, was ook de controleur van de afslag van
de partij. Als er problemen, 'questies', waren, dan hakte de contro-
leur de knoop door. (Hij moest dan 'decideren'). Daarvoor kon men
het hele jaar door bij hem terecht. Iedere maand inspecteerde de con-
troleur persoonlijk de steken van de Verdronken Waard, zodat even-
tuele probleemsituaties hem van eigen waarneming bekend waren. In
zulke gevallen moest hij bij voorkeur schriftelijk de rentmeester inlich-
ten, mondeling mocht ook, maar dat had toch niet de voorkeur. Als
het echt te erg was, kon hij, geheel naar eigen oordeel, de schout van
Oosterhout corrigerend laten optreden.4 Opgemerkt zij hier dat in la-
tere jaren, vooral in de zeventiende eeuw, de functie van inmeester en
rentmeester vaak samenviel.

Net als de inmeesterss moest de controleur in verband met de hef-
fing van de pacht sterfgevallen onder vissers en vissersen schriftelijk
melden aan de rentmeester, zodat die dan zijn maatregelen kon tref-
fen. (Die hadden dus niets met de zorg voor de overledene te maken,
maar alles met continuYteit in de bevissing en vooral de daaruit voort-
vloeiende pachtinkomsten). Maandelijks moest de controleur zijn con-
troleboek inleveren, hij mocht daar met niemand behalve de rent-
meester over praten, en vooral de inmeesters mochten het niet inzien.
Ook in dit geval onderstreepte men het belang van de functie door het
verplicht afleggen van de eed. De controleur liep het risico van ontslag
en vervolging wegens meineed, als hij in gebreke bleef.

Laurens Vogel, voor wie deze instructie bedoeld was, voldeed aan
dit alles en hij ontving voor zijn werk per jaar een betaling van hon-
derd ponden van veertig groten Vlaamsch het stuk, die de rentmeester

van Oosterhout in twee termijnen aan hem zou betalen.

4)  'Schout van Oosterhout' staat er in het stuk. Niet duidelijk is, waarom de schout van
Geertruidenberg niet genoemd wordt. Waarschijnlijk houdt dit verband met het feit dat
Geertruidenberg toen nog geen eigen rentmeester had, en de visserijen nog onder het
rentmeesterschap van Oosterhout vielen.
5)  Zie noot 2.
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b.  De uitlegger

De uitlegger oefende een functie te water uit die wel wat leek op die
van de controleur van de afslag. Zijn taak was echter meeromvattend.
Zoals uit zijn taakomschrijving zal blijken stamde de functie uit de tijd
dat er nog op vroon gevist werd.

De naam uitlegger6 had van origine betrekking op een scheepstype.
Uitleggers of wadconvooiers waren een klasse van kleine vaartuigen,
die gebruikt werden om in de zeegaten "ter wachte" te kruisen, en om
de vaart tussen Zuiderzee en Elbe te beveiligen tegen vijandelijke oor-
logsschepen. Volgens deze omschrijving zou de naam dus betrekking
hebben op een scheepstype. De naam van een schip is wel vaker een
afgeleide van de functie die het heeft. Met 'uitlegger' was op de wate-
ren van de Verdronken Waard zowel de persoon, als het schip waarop
hij werkle bedoeld. 7

In een concept voor een ambtsinstructie worden de hoofdlijnen van
zijn functie uiteengezet. De doelstelling was oorspronkelijk uitsluitend
om de vis, gevangen op de wateren van de prins van Oranje "commo-
dientelyck ten affslach tot Sinte Geertruydenberge" te brengen. Als
de vissers "geheven hadden" d.w.z. als ze hun fuiken hadden gelicht,
moesten ze eerst naar de uitlegger toe, waar zich de 'opschrijver van
de vis' aan boord bevond. "Elck meester van elck schuyten" moest
daar precies het aantal zalmen, elft etcetera laten noteren dat hij ge-
vangen had, op zijn eigen naam. De opschrijver verstrekte dan een bil-
jet, een schriftelijk bewijs, waarmee de vissers naar de afslag konden.
De uitlegger moest er voor zorgen zich daar op het water te bevinden,
waar er voor de vissers het minste verlet zou ontstaan, op een plaats
dus, waar iedereen langs kwam als hij richting huis voer. Beman-
ningsleden van de uillegger hadden de bevoegdheid om aan boord
van de vissersschuiten te komen om te controleren of de opgegeven
hoeveelheden klopten. Met een schepnet of op andere wijze mochten
ze in "elcke binne (bun) van elcke schuyte" nagaan wat er in zat. De

6)  De hierna volgende reglementen voor de uitlegger, waarin zijn taakomschrijving ver-
meld staat, zon te vinden in ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv. nr. 725).
7) Reinier Nooms, bekend 17e eeuws Amsterdams etser en schilder, maakte diverse af-
beeldingen van schepen, waaronder de enig bekende van een 'uytlegger of watte con-
voyer'. De hier gegeven omschrijving is ontleend aan een uitgave van zijn prenten Ver-
scheyde schepen en gesichten van Amstetredam, uitgegeven te Alphen aan den Rijn,  1970.
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'9 9,vissers moesten dat dan zonder contradictie gedogen. Er was ook
overwogen om de vis bij de uitlegger over te laden vanuit de steek-
schuiten in een groter schip, om ze dan na de controles en masse naar
de afslag te brengen. Dat kon, omdat dan toch de aantallen bekend
waren die iedere visser gevangen had, zodat achteraf een goede ver-
deling van de opbrengst mogelijk was. Van deze methode was toch af-
gezien, omdat door het overladen en weer uitladen in de stad de vis
" " 9,

quetsinge ende moetten zou oplopen, waardoor hij seer ongedaen
ende verschraept" zou worden en naar alle waarschijnlijkheid dus ook
wat minder zou opbrengen. Door de massale aanvoer zouden er bo-
vendien meer kosten ontstaan voor dragers, telders en corvers, en dat
was ook niet de bedoeling.

Na de controle gingen de vissers met hun vangst naar Geertruiden-
berg. De afslager controleerde dan de hoeveelheid aangevoerde vis
met de opgave van de opschrijver en als er iets niet klopte, kon hij van
de vissers onmiddellijk genoegdoening en een verklaring eisen.
Er was nog sprake van een nevendoelstelling:

,'Ende bij topscrijven van elck visscher ende sijne overleveringe
doende soo voorseyt es, salmen mogen weten int eynde hoe vele
op elck hondert roeden gevangen sal wesen."

Door op deze manier te werken kreeg de rentmeester een goed inzicht
in de vangsten per perceel. Dat kwam hem goed van pas bij de jaarlijk-
se verpachtingen, want hij kon dan de geboden bedragen precies op
waarde schatten.

Andere taken voor de uitlegger staan ook omschreven in de
ambstinstructies van Thomas Lauwereysz en Joachim Ghijselijns, da-
terende van 1560 en 1561. Beide waren ze 'uitlegger'.

In januari 'Anno 59' schrijft Thomas,8 "uytlegger geweest zijnde

gedurende den lest voorleden elft en salmteelt in de Verdronken
Waard" een notitie met daarin een aantal bevindingen en een aanbe-

veling.
Hij verklaarde dat hij gedurende de teelt diverse schepen en schip-

pers, zowel van Dordrecht, Lage Zwaluwe als vanuit andere 'quar-
tieren', Geertruidenberg had binnengebracht, omdat ze dwars door

8)  Waarschijnlijk is dit de genoemde Thomas Lauwereysz, die in 1560 uitlegger was. Bij
de genoemde datum wordt niet vermeld of er sprake is van de paasstijl.
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de schuttingen gezeild hadden, die daardoor ernstig beschadigd wa-
ren geraakt. Verder waren er schippers die op de afslag vis kochten en
dan 's nachts met de vissers op het water afspraken om daar vis te
laden, die niet op de afslag gebracht was. Er viel dan weinig meer te
controleren. Dagelijks ook, kwamen er 'waterscheepkens' van Ant-
werpen naar Drimmelen. "Onder tprotext van gecoicht te hebben
riviervisch", hadden deze schepen ook zalm en elft geladen. En dat,
zonder dat deze steur en andere vis ten afslag gekomen was, staat er

nog bij. Blijkbaar hoefden de Drimmelse vissers toen hun riviervis nog
niet aan te voeren in Geertruidenberg, voor zalm, elft en steur gold dat
wel.9

Naast deze gevallen van belastingontduiking waren er vissers uit
Sliedrecht en omstreken die zo brutaal waren ('zich vervorderden')
om dagelijks op de aanwassen van Drimmelen te komen schutten, dus
bij hoog water ondergelopen aanwassen af te zetten met een net, zodat
bij laag water de vis achterbleef. Natuurlijk zonder pacht betaald te
hebben. Die van de Zwaluwe en Drimmelen 'vervorderden' zich zelfs
om dagelijks "grote menigte van carpers en andere riviervisch te co-
men vangen op zijn genades wateren", met werpnetten. Ze vonden
dat nog de gewoonste zaak van de wereld ook: "Ende dat zij te ver-
staen geven den coiplieden nyet gehouden te wesen den riviervisch
ten affslach te brengen". Pacht betalen was er natuurlijk ook niet bij:
ze hadden immers geen steken of delen daarvan in gebruik.

Om paal en perk te stellen aan dit soort praktijken, stelde Thomas
voor dat iedereen die op de afslag vis gekocht had, daarvan een 'billet'
moest kunnen tonen, waar precies op vermeld stond wat hij had ge-
kocht en in welke hoeveelheid. Wie vis aan boord had die hij niet kon
verantwoorden, moest dan rekenen op inbeslagname door de uit-
legger.

Er was b]ijkbaar goed geluisterd naar deze notitie, want in de
ambstinstructie (of wat daar voor door gaat) voor de jaren 1560 en
1561 komen we de bedoelde problematiek weer tegen.

,9De instructie voor Thomas Lauwereysz ende sienen bootsgesel-
len," is gedateerd februari 1560. Alle getijden, dag en nacht, moest
hij op het water zijn om de schepen te 'geleyden', die met de getijden
op en af kwamen,  "doir die gaeten die jaerlicx volgen het diep tussen

2  Zie hoofdstuk V, § 2, de regelingen met betrekking tot het ingeld.
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de schuttingen" (de zeilgaten). De uitlegger fungeerde dus ook als een
soort loods voor de schippers die tussen de steken door moesten lave-
ren. De langere steken hadden 'zeilgaten' waar de vrachtschippers
doorheen konden, en de plaatsen van deze gaten konden van jaar tot
jaar wel wisselen. De vloedstroom die tweemaal per dag naar binnen
liep, schuurde geulen, en vanwege de losse zandbodem konden diep-
tes en ondieptes makkelijk van plaats veranderen. Er was blijkbaar
ook sprake van volcontinu-dienst: het schip van de uitlegger moest dag
en nacht aanwezig zijn. Onder de bootsgezellen moest er dus een
plaatsvervanger zijn die de taak van Thomas geheel kon waarnemen.

Drie of vier keer per week moest de uitlegger 'in persoon'  met twee
of drie van zijn bootsgezellen, met een roeischuit naar de steken. En
als er aanleiding toe bestond vaker. De ene keer naar de bovensteken,
dan weer naar de middelsteken of ondersteken, in ieder geval daar
waar de vissers hem het minst verwachtten. Hij moest er dan scherp

"op toezien dat de vissers op het water geen vis verkochten aan   coop-
99

vaarders, zeeuwen oft waterschepen   of aan iemand anders. En ze
9,mochten hun vis ook niet in de schuyt gooien van een collega die   op

-minder vroon viste. Als de vissers naar huis gingen na hun werk,
moest hij ze van verre volgen met zijn roeischuit, om te zien of ze de
genoemde streken niet onderweg nog eens uithaalden.

Ook moest de uitlegger er op toezien dat die van Sliedrecht, of van
andere 'quartieren' de hoogten, ruigten en aanwassen, niet zouden
besteken met "dieffnetten ofte andere schutnetten, poijeren, slaen of-

9,
te met eenighe worpsacke ofte netten worpen  . Er wordt hier een ver-
wijzing gemaakt naar een plakkaat van de Koninklijke Majesteit van
1559, waarin bepaalde vistechnieken verboden werden.10 Alle vistui-
gen die daar genoemd zijn, waren voortaan ook hier verboden.

Alle waterschepen of schuiten die van Geertruidenberg, Drimmelen
of Zwaluwe kwamen, moest de uitlegger "aenleggen ende abborde-

9,

ren, om te zien of ze niet meer vis aan boord hadden dan volgens hun
'biljet' was toegestaan. De aanbeveling op dit punt was dus overgeno-
men. Apart vermeld werd een uitdrukkelijke opdracht, namens de
prins van Oranje, dat alle schippers, schuytvoerders en coopvaarders,
die via het water vis uit Geertruidenberg wilden vervoeren, een 'biljet'
moesten hebben, waarop aantallen en soort stonden aangegeven. Dat

'0) Mollenberg, Onuitgegeven bronnen voor de geschiedenis van Geertruidenberg, 378.
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gold voor iedereen die vis gemijnd, gekocht of overgenomen had. Wel
moest hij, om oponthoud voor de schippers te voorkomen, tijdens zijn
onderzoek met de schepen meezeilen. Dat was van belang, omdat in
het gebied gezien de waterstanden terdege rekening gehouden moest

worden met het tij: een controle op een verkeerd moment kon zes uur
wachten betekenen en dat wilde men de schippers kennelijk niet aan-
doen. De uitlegger mocht ze hun 'getijde niet beletten'.

Schippers die meer vis aan boord hadden dan volgens hun biljet
kon, werden opgebracht naar Geertruidenberg en daar overgedragen
aan de schout. De strafzaken dienden voor het Hof van Holland. Om
er voor te zorgen dat de uitlegger over een goede motivatie beschikte,
gold er een soort provisiesysteem: van de opgelegde boetes ging een-
derde naar het Hof, eenderde naar de schout en de rest naar de uitleg-
ger, of, eventueel een andere aanbrenger. Een in die tijd gebruikelijk
systeem trouwens: wie iemand aanbracht kon rekenen op een deel van
de boete.

De uitlegger moest voor zijn soms zware taak goed uitgerust zijn,
naast voldoende manschappen moest hij kunnen beschikken over een
9,

goed scip ende roeyschuyte, (...) wel gefurneert van geschut, cruyt-
poeder loot ende andersz." Hij en zijn bootsgezellen moesten voor de
rentmeester van Oosterhout de eed afleggen en verder alles doen wat
een goede en getrouwe uitlegger schuldig en gehouden is te doen, zo-
als het stuk besluit. 11

Hoewel de uitlegger vooral een taak te water had in de periode dat
er nog'op vroon' gevist werd (waarbij de te betalen pacht mede afhan-
kelijk was van de gevangen hoeveelheid vis), bleef na de pachtherzie-
ningen van de jaren kort na 1560 (zie hoofdstuk VI), zijn functie nog
geruime tijd gehandhaafd. Blijkbaar was er toch behoefte aan toezicht
te water. Blijkens de rekeningen van de rentmeester blijft men geld
uittrekken voor een uitlegger tot in de eerste decennia van de zeven-
tiende eeuw, zo'n zestig jaar na het van kracht worden van de nieuwe
voorwaarden.

c.  De meters

De 'gezworen meters' of 'waterscheyders' zoals ze oudtijds ook wel

11) ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv. nr.  725).
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heetten, vervulden een enigszins merkwaardige functie. Niet voor wat
de inhoud ervan betreft, maar wel voor de vraag hoe sommige verant-
woordelijkheden nu precies lagen. Helaas hebben we niet de beschik-
king over een taakomschrijving, zoals dat voor enkele andere functies
wel het geval is, maar waaruit hun werk bestond is duidelijk genoeg.

Het belangrijkste deel van de taak speelde zich af in het vroege voor-
jaar. De pachtzittingen waren in het najaar gehouden en de rent-
meester had dus de hele winter nog de gelegenheid gehad om bepaal-
de percelen die hij niet op de gewone manier aan de man had kunnen
brengen, onderhands uit te geven aan deze en gene. In ieder geval
was na de winter bekend wie waar zou gaan vissen. Het was dan de
taak van de meters om de percelen gereed te maken voor de opleve-

ring aan de vissers, en er aldus voor te zorgen dat iedereen de lengte
kreeg waarvoor hij betaald had. De vissers zelf controleerden dat na-
tuurlijk ook. Ontstonden hierover moeilijkheden dan waren het de me-
ters die toe moesten zien op een oplossing. Verschillende bronnen ma-
ken melding van het feit dat de vissers bij problemen over de afmetin-
gen van de percelen, of over eventuele andere zaken die daar mee te
maken hadden, eerst contact op moesten nemen met de meters, die
dan naar de rentmeester konden. In die zin waren ze een soort vraag-
baak en voorkwam de rentmeester dat hij voor ieder wissewasje per-
soonlijk werd lastig gevallen. Beslissingsbevoegdheid hadden de me-
ters niet: die bleef berusten bij de rentmeester in eerste instantie,
maar uiteindelijk bij de raad van de prins te Breda, die de bestuurlij-
ke laag vormde waaraan de rentmeester rapporteerde. De vissers kon-
den met hun moeilijkheden op meer plaatsen terecht: we zagen al hoe
de controleur van de afslag een soortgelijke clausule in zijn taakom-
schrijving had. Of er sprake was van een bepaalde taakafbakening in
die zin, dat sommige kwesties bij de controleur aangekaart moesten
worden, terwijl andere weer tot de competentie van de meters behoor-
den, blijft onduidelijk. Naar alle waarschijnlijkheid was de taak van de
controleur er toch een van een hoger niveau, voor zover we daarvan
kunnen spreken in dit verband. Hij controleerde immers ook de boek-
houding van de afslager en moest daarover rapporteren, onder ge-
heimhouding, aan de rentmeester. De meters deden veel van het fy-
sieke werk op het water.

Traditioneel was de winter de tijd waarin de vissers hun 'gereed-

schap' klaar maakten voor het komende seizoen, en waar nodig repa-
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raties aanbrachten. Fuiken en schuiten werden nagekeken en eventu-
eel gerepareerd; van rijshout maakte men de schuttingen, die tussen

de palen van de steek werden getrokken, op de wijze zoals beschreven
in hoofdstuk III. De palen van de steek zelf, waar deze rijshouten
vlechtwerken tussen moesten komen, vormden de maat aan de hand
waarvan de meters de perceellengte vaststelden. Men kan zich voor-
stellen dat in de wintermaanden, als het water geteisterd werd door
storm, sneeuw en ijsgang, een groot deel van die palen 6f gewoon ver-
dwenen was 6f niet meer op de plaats stond waar dat eigenlijk hoorde.
Vooral (soms zware) ijsgang, in combinatie met de getijdebeweging
kon zo ware verwoestingen aanrichten. Het was dan de taak van de
meters om de juiste plaatsen van de palen weer op te zoeken en er
nieuwe in te slaan, als dat noodzakelijk bleek. Aan het begin en het
eind van iedere steek waren zware, oude molenstenen afgezonken, zo-
dat die plaatsen in ieder geval terug gevonden konden worden. Ook
dat lukte niet altijd en dan moesten de meters nieuwe molenstenen af-
zinken, die de rentmeester in de omtrek van Geertruidenberg bij de
molenaars kocht. In 1591 bijvoorbeeld, hadden de meters twee volle
dagen naar de steen van de Kerksloot gezocht, die al meer dan een
jaar niet meer te vinden was geweest.12 De steek zal dus niet zeer
nauwkeurig op zijn plaats hebben gestaan. Zo goed en zo kwaad dat
ging, bepaalde men op die manier jaarlijks opnieuw de plaats en leng-
te van de percelen. Weliswaar kenden de meters het water en de om-
geving heel goed, maar hun landmeetkundige kennis was beperkt, of
zelfs geheel afwezig. Het is daarom ook geen wonder dat de plaats van
de steken wel globaal, maar nooit echt precies bekend was, en dat er
in de loop van de eeuwen verscheidene keren hermetingen hebben
moeten plaatsvinden door 'echte' landmeters. 13

Duidelijk is, dat de meters op deze manier een bepaalde vertrou-
wenspositie hadden. Ze konden een perceel belangrijk 'verbeteren'

12) ARA, archief ND inventaris Hingman, rekening rentmeester over 1591.
13) De bedoelde hermetingen hadden niet zozeer met de visserijen te maken als wel met
het optredende verlandingsproces. Daardoor begonnen de polderlanden in het noordelij-
ker liggende stroomgebied van de Merwede een overstromingsrisico te lopen. omdat de
waterafvoer via het Bergse Veld door de nauwer wordende kreken minder snel ging. Al
vroeg in de achtliende eeuw begint beleidsvoorbereiding ter zake. In 1756 vindt officiele
hermeting plaats (zie hoofdstuk II). De steken vormden daarbij geen referentiepunt; hun
plaatsen waren daarvoor veel te onzeker.
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door het bijvoorbeeld  net  even  om te leggen,  weg van, of juist in  de
richting van een ondiepte. Omdat het gebied als een soort vloedkom
werkte en er krachtige tijstromen liepen, wisselden de stroomgeulen
nog wel eens. Ongetwijfeld hielden de meters daar rekening mee bij
het jaarlijkse palen slaan. Grote afwijkingen waren daarbij niet moge-
lijk; immers, de steken hadden 'eigenlijk' een permanent karakter,
maar het is natuurlijk doodzonde om een goed perceel te bederven
door de steek of schutting enkele meters 'verkeerd' te plaatsen. Zo
verschoven de plaatsen en dit verschijnsel is mede oorzaak van het feit
dat de de 'vaste' plaatsen van de steken in de praktijk minder vast wa-
ren dan bedoeld.

§ 3.   Beschermers

a.  Soldaten en de rol van 's Lands Vloot

De strijd tegen Spanje, waar de rechthebbende op het viswater van de
Verdronken Waard, Willem van Oranje, graaf van Nassau, zo nauw
bij betrokken was, kon voor de vissers soms grote problemen ople-
veren.

Deze strijd had rond Geertruidenberg een merkwaardig verloop. In
de vroege jaren zeventig van de zestiende eeuw naderden de geuzen
vanuit het noorden de stad. Op 31 augustus 1573 werd de vesting
door Willem van Oranje's hopman Poyet ingenomen en kwam onder
Staats bestuur. Alles wat aan de paapse godsdienst herinnerde werd
uit de kerk verwijderd. Op 8 september vond daar de eerste calvinisti-
sche eredienst plaats. Willem van Oranje liet in Geertruidenberg een
huis bouwen, het Prinsenhof, en verbleef daar ten tijde van de overga-
ve van Breda.  Na de moord op Willem van Oranje in 1584, bestond

de bezetting van de stad uit 1500 voetknechten en 300 ruiters, meest

Engelsen. In het voorjaar van 1588 begonnen de problemen: het gar-
nizoen, dat al geruime tijd geen soldij meer had ontvangen, sloeg aan
het muiten. Soldaten verscheurden hun vaandels, plunderden de om-
geving van de stad en beroofden schepen die langs Geertruidenberg
voeren, zodat het verkeer tussen Zeeland en Holland geheel onveilig
werd. In juli boden de Staten van Holland het garnizoen geld (21.600
gulden) en vergiffenis, mits het trouw beloofde aan prins Maurits.
Daar leek het aanvankelijk op, maar Maurits vertrouwde de zaak niet
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en belegerde in maart 1589 de stad. Op de 31e van die maand schoot
hij grote bressen in de muur, maar de bezetting wist die te dichten en
door het plotseling sterk wassende water, moest Maurits zijn beleg op-
breken. Op 10 april leverden de Engelse troepen de stad uit aan de
'echte' vijand, Parma, in ruil voor vijftien maanden soldij. De Staten
van Holland verklaarden bij plakkaat deze 'Bergverkopers' tot "des
doods schuldige schelmen". Tot 1593 bleef Geertruidenberg in
Spaanse handen. Eind maart van dat jaar verscheen Maurits met zeven-
enzestig vendels (vijfduizend man) voor de stad en er begon een zwa-
re belegering. Op 24 juni gaf de stad zich gewonnen onder de voor-
waarde dat de bezetting en de rooms-katholieke geestelijkheid vrije
uittocht zouden krijgen. Drie 'Bergverkopers' bleven in de stad. Op 30
juni werden hun lijken door Jan de Dief, scherprechter uit Dordrecht,
van de galg gesneden. De stad bleef daarna in Staatse handen. 14

Al deze gebeurtenissen gingen niet ongemerkt aan de vissers voorbij.
Bij de belegering van  1593 had Maurits  met een halve-maanvormige
kring van schepen de toegang vanaf het water tot de stad afgesloten en
ook in andere jaren voeren er oorlogsschepen rond. Vermoedelijk
hadden die niet altijd gelegenheid om de steken te vermijden.

In deze oorlogsjaren, van 1573 tot 1589, was Peter van Clootwijck
schout van Geertruidenberg.  Tot en  met  1585  was hij tevens rent-
meester van de Nassause Domeinen.  In 1586 volgt zijn zoon Matthijs
hem in die funtie op. Die houdt het vol tot en met 1610. In hun reke-
ningen doen de rentmeesters verslag over de gebeurtenissen in oor-
logstijd, althans, voor zover dat voor hen van belang is. En dat is het
vaak genoeg.

Over de periode tot 1580 beschikken we helaas niet over rekenin-
gen, daarna wel. 15 In die oorlogsjaren betaalde de rentmeester jaar-
lijks een bedrag van omstreeks twaallhonderd gulden aan Capiteyn
Cuyper van Breda, die met zijn schip, schuiten en bemanning de vis-
wateren bewaakte, meestalin de periode van 1 maart tot en met 31 ok-
tober, de duur van het visseizoen. In 1582 was hij een paar weken lan-

14
) Zijlmans Geertruidenberg Holtands oudste stad, 79 e.v. en Kroniek van Geemuiden-

berg, 82.
15) Het hierna volgende betoog is gebaseerd op de rekeningen van de rentmeesters vanaf
1580 (ARA, archief ND inventaris Hingman, inv. nr. 7168 e.v.).
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ger op het water geweest, vanaf 23 februari zegt de rekening. In het
voorjaar, toen de meters gebruikelijk de percelen gingen controleren
op lengte en ligging, waarbij eventueel in de winter verdwenen palen
moesten worden vervangen, was het nodig dat ze door tien soldaten
werden begeleid, omdat de vijand dagelijks "opt water" was. Dat gaf
aanleiding tot enige onrust, want de rentmeester liet in maart een extra
bewakingsschip komen, "een jachtschuyte, met geschut, cruyt ende
loot".

Het jaar daarop, was dit nog steeds nodig. Het waren toen zes solda-
ten die de meters 'convoyeerden', omdat de vijand iedere dag in de
buurt was. De soldaten kregen daarvoor zes stuivers per dag. In 1584
was het oorlogsschip van Cuyper gedurende acht maanden op het wa-
ter geweest. De rentmeester verantwoordde ook een bedrag aan reis-
kosten in verband met een bezoek aan de admiraliteit in Rotterdam,
waar zaken met betrekking tot het begeleidingsschip besproken wa-
ren. Vier vissers uit Drimmelen verzochten hem om restitutie van
pacht, want Capiteyn Cuyper had hun schuiten in beslag genomen en
naar Geertruidenberg gebracht, "omdat de vijand daarmede niet van
Drimmels land komen zoude in den Verdroncken Waard van Suydt-
hollant". Ze hoefden maar tweederde van hun oorspronkelijk gebo-
den pachtsom te betalen. Op 10 juli 1584 werd Willem van Oranje
door Balthasar Gerards vermoord. Van Clootwijck had op 21 mei nog
een steur naar Delft gestuurd, als geschenk ter gelegenheid van de
doop van Frederik Hendrik, die in januari geboren was. Een grote
steur vermoedelijk, want hij kostte 22 gulden en het vervoer ervan nog
eens vier.

In de enkele jaren die dan volgen gebeurt er weinig bijzonders, behal-
ve dan de inmiddels gewone aanwezigheid van Jan Adriaensz, alias

Cuyper van Breda, Capiteyn en bewaerder van de visscherijen, met
schip, schuiten en soldaten. Hij had vier bevelhebbers tot zijn be-
schikking, te weten twee busschieters en twee kwartiermeesters, die
ieder "7 stuyvers daeghs" kregen, tegen de gewone soldaten maar
zes. In 1587 overleed Cuyper en werd hij opgevolgd door zijn schoon-
zoon, Willem Jacopsz Koenen. Een jaar later begon de spanning rond
Geertruidenberg op te lopen en nam de directe oorlogsdreiging toe. In
dat jaar was kapitein Koenen regelmatig met de rentmeester naar
Delft gevaren voor overleg over de situatie. De vissers waren verplicht
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om tot'bamisse' te blijven vissen volgens het reglement, maar het was
hun brood en ze gingen dus door totdat ijsgang hen het werken onmo-
gelijk maakte. Ze hadden gevraagd of Koenen ook gedurende de
maand november nog bescherming zou kunnen bieden. Dat was hen
bij de verpachtingen beloofd zeiden ze. Het werd toegestaan.

Een jaar later was het mis. 's Winters maakten de vissers in de stad
hun rijswerk, schuttingen, staken etcetera klaar voor het komende vis-
seizoen. Met name de half maart beginnende elftteelt was belangrijk.
Het was een slecht voorjaar geweest in 1589. Eind maart nog moest
Maurits zijn beleg voor de stad opbreken in verband met extreem hoge
waterstanden. De bressen die hij kort daarvoor in de muur had ge-
schoten waren door de belegerden gedicht. Die hadden dat gedaan
met het in de stad nog aanwezige rijshout en ander visgereedschap
van de vissers. Gezien het slechte voorjaar hadden die nog niet alles te
water staan, en wat nog in de stad was ging op deze manier verloren.
De vissers misten toen een groot deel van de voor hen zo belangrijke
elftteelt.

"Door het overgaan van de stad Geertruidenberg konden de vis-
sers de gehuurde visserijen niet bezetten ende gebruiken, soo
meest al haere vischgereedschap als fuycken, staecken, schuttin-
gen ende rijs in de stad gebleven was, ende in de bressen gewor-

"
pen was  ,

zo meldt de rentmeester.16 Met Nicolaas Pijll, curator in het sterfhuis
van de prins was daarom een nieuw akkoord afgesloten, om de visse-
rijen te bevissen met het visgereedschap dat de vissers "uyt de stad
noch int waeter hadde staen (...)die weinich was". Er werd een rege-
ling gemaakt waarbij de vissers van 1 april tot 6 mei voor de helft of
voor de derde penning zouden vissen. Voor de rest van het jaar zou-
den ook de vierde, vijfde, zesde, zevende en tiende penning in aan-
merking komen. De zaken werden geregeld vanuit het kantoor van de
afslag in Dordrecht. Er was hierover een contract gemaakt, gesloten
tussen de curator voornoemd, Willem Stoop Dirckxsz, oud burge-
meester van Dordrecht en Mathijs van Clootwijck, rentmeester, "ter
eenre ende zeven diverse vissers ter ander sijden."  Dat van  die  twee-
de en derde penning tot 6 mei hield verband met het feit dat Thomas

16
)   Rekening van de rentmeester over  1589: ARA, archief ND inventaris Hingman (inv.

nr. 7177).
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Thomassen en Jan Jacobsz Paul, afslagers binnen Dordrecht, de vis-
sers al voor die bedragen op hun aanvoer gekort hadden. Die vonden
dat natuurlijk wat veel en voor de rest van het jaar sloten ze een voor
hen voordeliger contract. 17

Geertruidenberg was onbereikbaar; de rentmeester was er gevlucht.
Nog in maart 1589 had hij voor de "Joncfrou van Orangien" een kin-
deke zalm laten zouten (voor veertien gulden),

9,ende is door de belegeringe van Geertruidenberghe in der stadt
gebleven, ende de soldaeten in mijn huis leggende, hebbent on-
der andere mijne goederen mede verteert ende vernielt, soo ick
mijn huys door t schieten most abbandoneren en tot mijn vaeder
vluchten"

schrijft Mathijs van Clootwijck. 18 In de jaren die volgden, tot de be-
vrijding in 1593, werd de gang van zaken rond de visserij dus vanuit
Dordrecht bestuurd.

Zoals te verwachten valt in dit soort omstandigheden, maakten som-
migen van de situatie gebruik om er hun voordeel mee te doen. Op 28
april 1589 al, was de rentmeester weer eens naar Delft gereisd om
met de curator te overleggen over de visserijen. Die verwees hem door
naar de vloot van Admiraal Duivenvoorde om te bewerkstelligen dat
Kapitein Koenen's kleine vloot versterkt zou worden met een 'jacht-
schuyte' (snelzeilend klein oorlogsschip) met tien of twaalf man, om de
vissers beter te kunnen dwingen met hun vis naar de afslag van Dor-
drecht te komen. Daarna was Van Clootwijck met Koenen naar Slie-
drecht gegaan om de vissers hierover persoonlijk te informeren. Als ze
weigerden mee te werken zouden ze "ten exempel van anderen"
gestraft worden. In Dordrecht werd beweerd dat de Sliedrechtenaren
aan de dijk ter plaatse illegaal zalm en elft verkochten. Dat was kwa-
lijk, want de belastinggelden waren zeer hard nodig voor de oorlogs-
inspanning. In 1589 was Van Clootwijck al eens ter plaatse wezen kij-
ken en hetjaar daarop ging hij weer, samen met zijn broer Govaert. Ze
wilden er ook getuigen horen om "de regte waarheit" te vernemen.

17)  De informatie uit het voorgaande gedeelte komt steeds uit de rekeningen van de rent-
meester over de betreffende jaren.
19 Hij schrijft dit in de rekening over 1588 (ARA, archief ND inventaris Hingman, inv.
nr. 7176).

167



De rentmeester had zijn redenen. In vergelijking met vroegere jaren
werd er veel te weinig vis in Dordrecht aangevoerd; de opbrengsten
liepen dus terug. Om dezelfde reden had hij de oorlogsvloot voor
Geertruidenberg bezocht, om er achter te komen of daar niets illegaal
werd verhandeld. Ook in de jaren die volgden kregen de Sliedrechte-
naren nog wel eens controle. Vervelende bijkomstigheid was ook, dat
Dordrecht net in die tijd besloten had om in de omgeving nieuwe dij-
ken te gaan aanleggen, in verband met de waterstanden op de Merwe-
de. In 1592 ging de rentmeester naar Sliedrecht om te zien hoe de
nieuwe dijk kwam te liggen. Het bleek dat de vissers geen vaarweg
meer naar Dordrecht zouden hebben als de plannen in hun oorspron-
kelijke vorm werden uitgevoerd. De afspraak was dat er een gat van
achttien voeten breed in de dijk gelaten zou worden, net genoeg voor
de schuiten om er doorheen te kunnen. Van Clootwijck toog naar Den
Haag om dat te bewerkstelligen, maar hij was te laat: inmiddels lag de

dijk er al, zonder gat. De Nassause Domeinen leden hierdoor grote
schade, omdat men zo de opbrengsten van de vis uit Sliedrecht
misliep. De zaak liep hoog op en de curator was zelf met een schuit in
de 'Bassayen Kille' gaan kijken hoe het er bijstond. Hoe het afliep we-
ten  we  niet;  na 1592 maakt de rentmeester geen kosten  meer  in  dit
verband en enkele jaren later was het niet meer nodig, omdat Geer-
truidenberg toen weer in Staatse handen was.

De ongerustheid over de opbrengsten was wel enigszins terecht. Als
we 1589 buiten beschouwing laten  -  dat jaar  is  door de oorlogsom-
standigheden en het mislopen van de elftteelt in verband daarmee niet
representatief - dan blijkt dat er over de jaren  1590 tot en met  1593
in vier jaar gemiddeld voor 19.017 gulden per jaar werd aangevoerd.
Vooral 1590 scoorde daarin nog laag, 14.714 gulden. Daarvoor, in
dejaren tachtig van de zestiende eeuw, was er gemiddeld voor 30.461
per jaar gevangen (cijfers over acht jaren). Reden tot ongerustheid was
er dus wel. Merkwaardig is dat in de jaren na de terugkeer van de af-
slag in Geertruidenberg de vangsten op een laag niveau blijven han-
gen: 1594 was zelfs een 'geheel quaet vischjaer'. De vissers vingen
voor 1054 gulden 'tekort', de overeengekomen pachtbedragen wer-
den dus niet gehaald. De opbrengsten herstelden zich in de jaren die
volgden geleidelijk. Over de periode 1595 tot en met 1602 (ook acht
jaren) was de opbrengst gemiddeld 20.976 gulden. Een gemiddelde
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dat niet veel meer afwijkt van hetgeen er in de Dordrechtse oorlogspe-
riode bijeen werd gevist.

De jaren daarna geven pas weer een stijging naar het oude niveau te
zien. Het blijft in het ongewisse of de vangsten echt zo slecht waren, of
dat de vissers in deze periode afzetkanalen buiten de afslag om in

19stand wisten te houden.

Intussen was kapitein Willem Jacobsz Koenen met zijn schuiten en
bootsgezellen nog steeds actief als 'bewaerder' van de visserijen, en
dat zou nog wel even zo blijven ook. Hij moest de vissers beschermen
tegen vijandelijke acties, maar ook waken tegen "dieverijen ende
schaeden die de visschers souden moghen lijden in haer want ende
getouwen door t seylen van de schepen".20 Eveneens begeleidde hij,
als vanouds, ieder voorjaar de meters als die hun taak uitoefenden, en
zorgde hij voor vervoer van de rentmeester en diens medewerkers als
dat nodig was. Tijdens de kwestie met Sliedrecht bijvoorbeeld hadden
Koenen, de rentmeester en de meters daar een maand gelogeerd bij
waard Cornelis Cornelisz. Voor dezelfde kwestie (de dijk en de illegale
aanvoer) verbleef de hele groep ook nog een tijdje in Dordrecht bij
Hans van Nimwegen, waard in de 'drie oraengie appelen'. In dat jaar
kostte dat totaal bijna 230 Carolus guldens. Men maakte dus nogal ho-
ge kosten om de zaak op te lossen. Ongebruikelijk was dat trouwens
niet. In 1593 had Koenen blijkbaar geen tijd om de meters te begelei-
den, want toen werden ze geconvoyeerd door kapitein Pieter Willemsz
met zijn bootsvolk. Dat duurde de hele maand maart, gedurende wel-
ke het bootsvolk en de meters bij Peter Janssen, waard in'de Moriaen'
te Dordrecht verbleven, en daar 191 maaltijden (21 zes stuivers), 155
ontbijten (A vier stuivers) en 338 vaemen Pharo bier (A zes stuivers)
consumeerden, in totaal voor bijna 288 Carolus gulden.

Koenen deed waarschijnlijk goed werk, want in de rekening over
datzelfde jaar, 1591, staat dat Willem Jacobsz Koenen, 'Chappiteyn
vant schip van Oirlogh' voor zijn verdiensten in het "heffen ende ne-
men van den visch ende oock voor het seylen dat de visschers in haer

9  Zie voor opbrengsten e.d. verder hoofdstuk VII.
20) Rekening rentmeester  over   1589: ARA, archief ND inventaris Hingman  (inv.   nr.
7177).
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wandt ende getouwen geen schaede en souden comen te lijden"
geeerd werd met een gouden medaille.21

Koenen voelde zich blijkbaar thuis in de wereld van de visserij, want
hij had voor een termijn van vier jaren de schutgrond onder Drimme-
len gehuurd. In 1591 krijgt hij van de rentmeester restitutie van
pacht, omdat hij er door het overgaan van Geertruidenberg geen ge-
bruik van had kunnen maken. Het zat hem niet mee: in 1597 krijgt hij
zijn pacht weer terug. Toen kon er niet gevist worden omdat het vissen
met schutwant bij algemeen plakkaat werd verboden, in verband met
het feit dat het kleinmazige schutwant ook het jonge broed doodde.
Blijkbaar vond men een oplossing (wijdmaziger net?), want in de jaren
daarna blijft de schutgrond gewoon verpacht worden. Aan Koenen,
maar  in  1600  aan de weduwe van Willem Jacobsz Koenen zaliger.
Daarna weer aan zijn opvolger, de nieuwe kapitein.

Bescherming tegen de vijand was 66n ding, ook tegen de mensen van
de eigen oorlogsvloot, die nog steeds op de wateren aanwezig was,
konden de vissers wel wat protectie gebruiken. Luitenants of schip-
pers van kapitein Willem de Cloyes hadden in 1591 met geweld drie
zalmen uit de schuit van Jan Laureysz gestolen. De rentmeester was
daarover zelf met de admiraliteit gaan praten. Er waren ook veel
klachten over het lichten van fuiken door het bootsvolk. Kapitein Tho-
mas, commandeur van de vloot voor Geertruidenberg, was uitgeno-
digd om naar het etablissement 'De Pauw' in Dordrecht te komen,
waar men onder het nuttigen van twee stopen wijn, afsprak dat deze
het bootsvolk beter in de gaten zou houden.

Men hechtte er grote waarde aan dat het vissen onder de oorlogsom-
standigheden gewoon doorgang kon vinden. Het economisch belang
ervan was blijkbaar groot.

Als er ergens gevaar dreigde, werden er burgerwachten opgetrom-
meld, waaraan alle weerbare mannen moesten deelnemen. In 1593
had Mathijs de Brouwer, 'Cappiteyn vant Borgervendel opten Riet-
dijk' de vissers vrijgesteld van een 'borgertocht onder tvendel naar
Bergen op ten Soom'. Deze Rietdijk was waarschijnlijk de buurtschap
waar de vissers geacht werden hun domicilie te hebben. De rent-

21 ) De kosten daarvan bedroegen 70 Car. gld.; ARA, archief ND inventaris Hingman
(inv. nr. 7179).
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meester had er een huis gehuurd van waaruit hij zijn zaken regelde.
Alle andere burgers moesten uittrekken op uitdrukkelijk bevel van
'sijne excellentie', maar de vissers dus niet; "ende dat vermits sij niet
voceren en soude van hunne visscherijen". In de besprekingen had
Mathijs voor zijn welwillendheid een 'degelijcken' zalm en twee of
drie elften bedongen, die hij ook prompt ontving. Zo'n vrijstelling lag
niet makkelijk: bij een vergelijkbare tocht naar Willemstad, moest de
rentmeester ook mee. Omdat hij op de afslag moeilijk gemist kon wor-
den, mocht hij zich wel laten vervangen daar door een ander 'vroom'
man. En aldus geschiedde.

Vanaf augustus   1593  was de situatie weer enigzins genormaliseerd:
Geertruidenberg was terugveroverd op de Spanjaarden en vanaf die
maand werd er in de stad weer op de gebruikelijke wijze afslag ge-
houden.

Wat de oorlogshandelingen betreft bleef het toen enige tijd rustig.
Na het twaalfiarig bestand vond in 1625 plotseling weer de verpach-
ting in Dordrecht plaats. In dat jaar werd er ook weer geld uitgetrok-
ken voor het'convoyeren' door bootsgezellen van de meters en de vis-
sers. Er woedde strijd rond Breda in die jaren en mogelijk is er een
verband daarmee. De verplaatsing van de openbare verpachting naar
Dordrecht in het bedoelde jaar kan ook te maken hebben gehad met
de pest, die toen hevig huishield onder de Geertruidenbergse bevol-
king.

De oorlogsdreiging nam af. Wel bleven in de jaren die volgden de
meters assistentie houden van een capiteyn met 'jacht ende chaloupe'.
Na 1638 waren het Pieter Smeulders en Jacob van de Corput, de zee-
hondenjagers, die met hun schietgeweren de meters begeleidden door
het "perickel van de vijant". Groot zal dat perickel niet meer geweest
zijn. Na 1640 was het afgelopen.

b. Zeehondenjagers

Op het eind van de jaren veertig van deze eeuw gaf de ANWB een aan-
tal boekjes uit met landschapsbeschrijvingen, een soort reisgidsen. Ne-
derland ons alkr tuin heette de serie. Ook over de Biesbosch ver-
scheen een deeltje, getiteld Tussen Merwede en Amer.22 Op pagina 53
22  Auteurs: Schanhage en Verhey, 1949.
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van dat werkje staat een all)eelding van een zeehond, met daaronder
de opmerking:

.. Ook zeehonden komen hier voor. Eigenlijk zijn het bewoners
van het zoute water in Noordzee, Zeeuwse en Zuid-Hollandse
stromen. Tot op het Hollandsch Diep komen ze op de platen bij eb
voor, hogerop zijn het steeds verdwaalde exemplaren. Tot Wer-
kendam en Woudrichem toe zijn ze op zulke dwaaltochten gesig-
naleerd."

In die tijd bewoog de zoutgrens zich op en neer met het tij, en lag on-
geveer in de buurt van Strijensas.23 Inderdaad vertoonden zich in de
eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog nog wel eens zeehonden in
de buurt van de Moerdijkbruggen, volgens bewoners van de streek. Of
die verhalen juist zijn weten we niet, maar enkele eeuwen eerder kwa-
men ze er op grote schaal voor. Op een vroeg zeventiende eeuwse
kaart zien we, even beoosten de droogte die Ouden Dijk heet een zand-
rug met de naam 'Zeehondenplaat' (zie afbeelding 5, hoofdstuk I).
Omdat het zeegat van het Hollands Diep toen veel breder was, is het
niet onwaarschijnlijk dat de zoutgrens evenredig verder naar het
oosten lag. Noodzakelijk was dat voor de zeehonden niet. De vele zal-
men in de fuiken van de vissers vormden een uitnemend fourageerge-
bied. De dieren gebruikten het dan ook als zodanig, tot groot verdriet
van vissers en pachters, want niet alleen waren ze hun vangst en daar-
mee inkomsten kwijt, maar bovendien ontstond er grote schade aan
het visgerei. Dat was ook niet in het voordeel van de heer, want die zag
zijn pachtopbrengsten dalen. Reden genoeg voor de rentmeester om
in te grijpen.

Volgens zijn rekeningen24 deed hij dat voor het eerst in 1615. De
zeehonden zullen eerder ook wel schade veroorzaakt hebben, maar
misschien werden de vissers toen nog niet betaald voor hun jacht er-
op, of vermeldde de rentmeester de kosten die er mee samenhingen
onder een post 'algemeen' o.i.d. In dat laatste geval kan het nooit veel
geweest zijn. Hoe dit ook zij, in ieder geval kwamen in 1615 elf namen
van vissers, pachters en mededoenders voor, die bedragen ontvingen
voor het doden van zeehonden. Per zeehond kregen ze drie gulden.
Peter Dircksz en Corst Geeritsz hadden er dat jaar ieder drie gescho-

23)  Verhey, Een bos Biesbosch, 137.
24) ARA. archief ND inventaris Hingman (v.a. inv. nr. 7201).
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ten, de anderen ieder maar een, in totaal vijftien zeehonden. Het jaar
daarop vingen zeven vissers samen twaalf zeehonden. Hoe de besluit-
vorming rond deze kwestie precies heeft plaatsgevonden blijft onze-
ker, maar enkele jaren later, in 1619, had de rentmeester ineens twee
vaste zeehondenjagers in dienst: Jan Willemsz en Willem Jansz (vader
en zoon waarschijnlijk), die daarvoor samen per jaar een bedrag van
150 gulden ontvingen, plus voor iedere geschoten of gevangen zee-
hond nog eens dertig stuivers. Het blijft de vraag of dit voor de rent-
meester zo'n voordelige transactie was, want Jan en Willem vingen in
de jaren 1619 t/m 1621 respectievelijk zes, vier en negen zeehonden.
In 1622 staat er niets vermeld en in  '23 en '24 wordt alleen Jan Wil-
lemsz nog maar genoemd, die ook alleen (was vader overleden?) hon-
derdvijftig gulden kreeg. Wellicht hadden de jagers ook andere taken.
Er zal wel meer schadelijk wild hebben rondgelopen c.q. gezwom-
men: otters bijvoorbeeld.

Het blijft dan een tijdje stil, althans volgens de rekeningen. Pas in
1632 komen we weer een zeehondenjager-in-vaste-dienst tegen,
Dirck Stappers, die ook honderdvijftig gulden per jaar kreeg. Hij hield
het uit tot '37. In dat jaar volgden Pieter Smeulders en Jacob van de
Corputh hem op, beiden weer voor hetzelfde bedrag. Vanaf 1641
wordt in de rekening alleen de naam van Pieter Smeulders nog maar
vermeld. Wel blijkt dat hij in dat jaar twee helpers had. Samen hadden
ze in het voorjaar van'41 de gezworen meters begeleid en beschermd,
toen die bezig waren met het vernieuwen van palen en het in orde ma-
ken van de steken. Mogelijk hadden de Spanjaarden ook belangstel-
ling voor de visvoedselvoorraden van het Bergse Veld, want het was
blijkbaar noodzakelijk dat de (gewapende) zeehondenjagers de me-
ters "convoyeerden (...) door het perickel van de vijandt". Hiervoor
zagen we, dat toen er echt oorlogsgevaar dreigde, er een schip van
oorlog te water aanwezig was. Als hier de gewapende zeehondenjagers
met zijn tweean de gevaren aankonden, zullen het niet veel Spanjaar-
den zijn geweest die het bedoelde gevaar veroorzaakten. Vermoede-
lijk hadden Smeulders en zijn mannen zich hier toch zeer verdienste-
lijk gemaakt, want het jaar daarop is de wedde verhoogd naar 200 gul-
den 'sjaars. Dat blijft daarna nog tien jaar zo. In al die tijd zijn er
overigens geen vermeldingen van aantallen gevangen zeehonden.
Vanaf 1653 ontbreekt de post zeehondenjager in de rekeningen weer.
In de jaren 1663 tot en met 1677 zijn Maarten Swaen en Isaeck Volle-
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man zeehondenjager.  Ook zij ontvangen samen per jaar tweehonderd
gulden. Hoeveel ze er vingen staat weer niet genoemd. Na 1677 is het
afgelopen. Vanaf dat jaar verantwoorden de rentmeesters geen kosten
meer in dit verband.

Hoe het probleem van de rovende zeehonden daarna is aangepakt
vermelden de rekeningen helaas niet. Gezien het feit dat de dieren tot
in de twintigste eeuw voor bleven komen, vermoeden we dat de last
die ze veroorzaakten wel meegevallen zal zijn. In de jaren waarover we
de aantallen die gevangen zijn kennen, waren er dat meestal niet zo
heel veel. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, dat enkele van
deze dieren zeer grote schade konden aanrichten. De jagers oefenden
daarnaast ook andere taken uit. In welke mate weten we niet, maar het
verdwijnen van de jagers houdt dus niet ook het verdwijnen van de
zeehonden in.

§ 4.  Stropers en dieven

a. stropers

Onder stropen viel, vroeger zowel als nu, het vangen van vis zonder
over een vergunning te beschikken, of, zonder daartoe strekkend wa-
ter gepacht te hebben. Als dat op commerciele basis gebeurde en dus
van enige omvang was, kon het zeer in het nadeel van de vissers/pach-
ters werken. Maar onder de arme bevolking was de nood soms hoog,
en wie voor het eigen gezin wat extra voedsel ving, kon wellicht op eni-
ge clementie en begrip van de zijde van de vissers rekenen. Zij zelf
vingen immers ook de 'witvis' (in dit geval slaat de term op de gewone
zoetwaterstandvis) voor eigen gebruik. Veel vissers stonden bekend
als 'schamele gesellen' en mogelijk was er regelmatig sprake van enig
onderling hulpbetoon, zoals dat tot in moderne tijden ook op het plat-
teland niet ongebruikelijk was. Naast de geldeconomie, de werking
van de markt, was er zeker buiten de steden nog lang sprake van de
braudelliaanse 'materi*le cultuur .'25

Zeker is dit alles overigens niet, wel zeker is dat beide soorten stro-
pers voorkwamen, en dat al in een betrekkelijk vroeg stadium strenge
verbodsbepalingen golden. Blijkbaar waren er stropers die de zaken

25)  Braudel. Beschaving, economie en kapitalisme, I, 18,548.
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groot aanpakten. Een plakkaat 'bij den coninck' uit 1559 zegt dat
"...eenighe leechgangers, ghene vreese hebbende van de pach-
ters ende oyck gheenen pacht van visscherijen naar vroonvisch
toecomende, gevonden ende gepractiseert hebben te maicken
zeeckere nauwe netten, genaempt diefsnetten ende schutnetten
met zeer kleine maesschen, daer men nyet dan tvoorste lit van
eenen cleijnen vingher doorsteken zoude moghen, twee duijsent,
drie duijsent ofte meer vademen langh wesende, daermede sij bij
tijde van vloede ende van hoochsten watere, als die witvisch
compt uijt den gronde ende diepten ende begeeft op ten hoochten
ende in den ruijchten om te weijden ende aessen, mit die netten
dezelve hoochten ende ruijchten geheel om te setten ende beset-
ten sulcx dat se, metten vallenden watere bevangen ende vanghen
allen den visch, daer binnen wesende, groot ende cleen ende al-
leen den cleijnen ende jonghen visch, daer gheen prouffijt noch
aff comen en mach, bij gebreecke van watere gedoot ende ver-
dempt wert; andere met drijfnetten ende gerucht ende andere
met poijeren, twelck sijn langhe touwen hebbende veel cleene
toukens ofte coordekens mit haecken ofte houcxkens ende dierge-
lijcken...".26

Het stropen met behulp van leglijnen komt ook tegenwoordig nog veel
voor, men vangt er voornamelijk paling mee. Ook de eerder genoem-
de methode, het plaatsen van schutwant, is in het gebied blijven han-
gen zolang er tij liep. In de jaren tot 1970 zetten stropers in de Bies-
bosch wel kreken af met staande netten (schutwant) om dan, als het
laagwater werd, de vis die niet meer terug kon te gaan rapen. Bij het il-
legaal vissen op deze schaal is er duidelijk sprake van een commercie-
le basis: zwarte handel. Handel van soms grote omvang. Het plakkaat

9, "
vervolgt dat de vis op deze manier in zoo grote menichte  werd ge-

" "vangen, dat de uijtheemsche coopluijden die gewoonlijk hun vis
kochten op de afslagen van Geertruidenberg, Dordrecht, Gorcum en
andere plaatsen, nu in plaats daarvan met waterschepen op de stroom
gingen liggen, "coopende ende ladende allen den visch, die in der
manieren voorscreven gevangen ende gestolen worden". Op deze ma-
nier leden zowel de pachters zelf als de steden waar gebruikelijk afslag

26) Mollenberg, aw.,378. Het citaat is letterlijk uit deze bronnenpublikatie overgeno-
men, ondanks enkele duidelijke onvolkomenheden in de gehanteerde spelling.
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"
gehouden werd, zeer grote schade, waardoor onsen ondersaten van
gewoonlicke alimentatie gepriveert" werden.

Het op deze wijze stropen werkte in het nadeel van zowel de pach-
ters als in dat van de rentmeester. Maar de gewone pachters en vis-
sers zelf lichtten ook wel eens de hand met de voorschriften, vooral
door vis buiten de afslag om te verkopen. Deze in de ogen van de
rentmeester ongetwijfeld slechte gewoonte was ontstaan uit een oud
recht. In de 'pachtloze' tijd, eind vijftiende eeuw, was het normaal dat
mensen bij vissers thuis vis gingen kopen, nog voordat die officieel was
aangevoerd. Volgens een Geertruidenbergse keur uit die tijd, mocht

"een poorter gaan  tot een visschershuijs ende copen vissche tot 2
stuijver toe sonder ingelt te geven".27 Later is dat maar ten dele afge-
zwakt.

Al in de vroege zestiende eeuw is waarschijnlijk het hiervoor ge-
noemde recht voor de Geertruidenbergse vissers al opgeheven, want
in 1507 is er al een keur die stelt

'' ...dat gheen visschers, burghers oft buijtenluijden geen vercoop
van visch copen oft vercopen en sal, hij en is afgeslagen en een
ieder sijn ingelt dair aff betaelen. (...) Item, dat niemandt, van wat
conditie hij sijn, sal mogen coopen oft vercopen stoer, salm elft
houtinck ofte andere vissche, hoe die genaempt mogen sijn, dan
op den behoorlijcken affslach, die daertoe geordineert is.

' 28

Zalm, elft en steur moest in ieder geval op de afslag worden aange-
voerd. Als het ging om witvis, riviervis, spiering e.d. hoefde dat niet
onder alle omstandigheden. Deze soorten leverden dan ook aanzien-

lijk minder op. Dezelfde vroeg-zestiende eeuwse keuren, waarvan
hiervoor sprake is, maken al melding van het feit dat niemand de vis-
sers tegemoet mocht varen om op het water vis te kopen zonder dat die
in de stad op de afslag was geweest. Ook aan de kade vis overnemen
was niet meer toegestaan.

b. dieven

Het verschil tussen stropen, illegaal vissen, en gewone diefstal is vaak
maar gradueel. Wie illegaal op enige schaal vist met de bedoeling te

27)  a.w., 373. (Citaat uit de Geertruidenbergse keuren van 1484 en 1487).
28)  a.w., 374. (Keuren Geertruidenberg).

176



verkopen, berokkent daarmee zowel de pachters als de verpachter
schade. In feit eigent men zich aldus wederrechtelijk andermans
eigendom toe en dat is diefstal.

Naast dit stropen waren er echter ook 'echte' dieven actief, die niet
zelf visten, maar zich vergrepen aan het vaak onbewaakt te water
staande vistuig van de reguliere pachters. Een oud euvel, naar alle
waarschijnlijkheid. We zagen hiervoor al, hoe de beschermers uit de
Tachtigiarige Oorlog, de soldaten van 's Lands Vloot, zich schuldig
maakten aan het roven van zalm. Met geweldpleging ook nog. Daar-
naast was er in de vijftiende en zestiende eeuw en daarna zeker ook,
op grote schaal sprake van vaak ernstige armoede onder de volksklas-
se, hetgeen leidde tot pauperisme en een zwervend proletariaat.29 Het
viswater trok 'leeggangers' aan, op zoek naar voedsel. Het verlan-
dingsproces hielp ze daarbij een handje: de opkomende aanwassen en
ruigten, begroeid met biezen, riet en griend, boden schuilplaatsen ge-
noeg.

Van 1710 dateert een plakkaat tegen het lichten en beroven van
zalmfuiken onder Geertruidenberg en de Zwaluwe.30 Voordat het zo-
ver was, hadden de vissers en pachters'veelvuldig' moeten klagen. De
dieven roofden niet alleen de fuiken leeg, maar sneden ze ook stuk en
lieten vervolgens het vistuig drijvend achter. De vissers liepen dus ook
nog het risico hun gereedschap door de werking van wind en tij kwijt te
raken. Wie de dieven in de kraag kon grijpen, kreeg een beloning van
tweehonderdvijftig gulden per geval. Dat was niet gering en een indi-
catie voor de omvang van het kwaad. Echt helpen deed het vermoede-
lijk niet, het plakkaat werd in de tijd die volgde regelmatig herhaald.

Ruim honderd jaar later bleek het euvel nog niet uit de wereld. In
april 1818 schreef de Geertruidenbergse grootpachter Van den
Teen,31 dat zalmdieven zijn fuiken hadden geledigd, zelfs "in presen-
tie van onze waakers die zij braveerden". De pachter verzocht de rent-
meester om de orde beter te bewaren en verwees daarbij naar de grote

29)  Van den Eerenbeemt, /n het spanningsveld der am:oede, met name de hoofdstukken
1 en II.
30)  Cmot Placcaetboek, V, 1578.
31)  Van den Teen was een van de drie vishandelaren die na 1810 het hele Bergse Veld in
pacht hadden gekregen, tot ergernis van de vissers. Zie hoofdstuk VI, § 3e. Voor de hier
bedoelde brief zie: ARA, Ministerie van Financien  Afd. Domeinen, Archief van de raden
en meesters van de rekeningen 1814-1825 (inv. nr. 67).
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pachtsommen die hij betaalde (veertienduizend gulden per jaar), en
dit ondanks de "extra ordinaire slegte vangst". Dit soort diefstallen
kwam blijkens plakkaten en andere documenten in de achttiende en
negentiende eeuw op grote schaal voor. De orde handhaven bleek niet
altijd even eenvoudig, vooral niet na 1810, toen delen van de Bies-
bosch onder Dordrecht, Werkendam etc. vielen. De pachters vroegen
herhaaldelijk om meer toezicht, maar surveillanten kostten ook toen al
geld. In 1816 schreef A.W. Philipse, procureur-generaal van het
hooggerechtshof in Den Haag, dat hij niets voelde voor een speciale
behandeling, het ging immers om gewone diefstallen, en die waren in
het "thans vigerende lijfstraffelijk wetboek" behandeld. Hij wees er
verder op dat de officieren van de rechtbanken in Brie]le, Dordrecht,
Rotterdam, Gorinchem en Utrecht, op deze misdrijven nauwkeurig
moesten doen surveilleren.32 Zo'n groot gebied met de hulpmiddelen
van toen, (zeil- en roeiboten) adequaat surveilleren is moeilijk, zo niet
ondoenlijk, zelfs als men bereid is hoge kosten te maken. En dat was
twijfelachtig.

Omdat de machthebbers blijkbaar niet in staat waren er iets aan te
doen, hebben de vissers van Drimmelen zelf een soort burgerwacht
ingesteld: In 1817 betrappen ze een dief, rekenen hem in en leveren
hem uit aan de justitie te Breda.33 Ten tijde van de Belgische opstand
houden ze bij toerbeurt 's nachts te water de wacht, om "op de stroo-
pers te waken".34 In het dagelijks spraakgebruik is hier het onder-
scheid tussen stropers en dieven vervaagd. Op beide werd gelet.

§ 5. Korte samenvatting

We hebben in dit hoofdstuk verschillende toezichthouders ontmoet.
Lang niet al die functies zijn gedurende de hele tijd dat er gevist werd
uitgeoefend. Dat geldt wel voor bijvoorbeeld de controleur van de af-
slag en zeker ook voor de gezworen meters. De uitlegger daarentegen,
had een functie die betrekkelijk nauw was verbonden met de wijze
waarop gepacht werd in de periode voor 1560, toen er sprake was van

32)   t.a.p. De brief had betrekking op een groter gebied dan alleen het Bergse Veld, zoals

ook blijkt uit de opgesomde plaatsen.
33) t.a.P.

34)  Rehm, /n de Hollantsche Tuyn, I, 24.
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verschi]lend 'vroon' voor percelen van verschillende kwaliteit. Hij had
ook andere taken, zoals het letten op het illegaal verkopen van zalm
aan ventjagers en verdere langsvarende schepen. We zien zijn functie
dan ook nog enige tijd gehandhaafd nadat het vissen op vroon al verle-
den tijd was. Deze illegale verkopen benadeelden meer de stad Geer-
truidenberg, die haar inkomsten aan ingeld er door misliep, dan de
heer van Nassau. Medio zeventiende eeuw zien we de uitlegger van
het toneel verdwijnen. Ook tijdelijk aanwezig waren de soldaten even-
als de zeehondenjagers. Dat laatste is merkwaardig want zeehonden
zijn tot in de twintigste eeuw in de Biesbosch voor blijven komen. Mo-
gelijk fluctueerde hun aantal, of berokkenden ze niet altijd evenveel
last; misschien waren er andere methoden om de schade beperkt te
houden. Tot slot hebben we de stropers en de dieven ontmoet en ge-
zien dat het niet altijd mogelijk is een strakke scheidslijn tussen deze
twee categorieifn te trekken.
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HOOFDSTUK V

AANVOER VAN VIS, HANDEL
EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN

§  1.    Inleiding

Tot nu toe zijn er vooral activiteiten op het water aan de orde geweest.
Het is daarom de hoogste tijd om eens te gaan kijken wat er zoal ge-
beurde als de vissers met hun vangst naar Geertruidenberg togen. We
zullen daar de afslager ontmoeten en ook weer de controleur van de
afslag, die naast zijn taak te water ook hier een deel van zijn activitei-
ten uitoefende. Ook op de afslag was er weer veel toezicht en controle.
We zullen er de inmeester van het ingeld ontmoeten, naast uiteraard
degenen waarom het allemaal begonnen was: de kopers. Dat kunnen
zowel particulieren als handelaren zijn.

Wat die handel betreft komt in dit hoofdstuk vooral de manier waar-
op die in elkaar zat aan de orde, de opbrengsten ervan zijn onderwerp
van een volgend hoofdstuk. Naast reguliere handel was er illegale han-
del. In het vorige hoofdstuk met betrekking tot de toezichthouders
kwam dat al even aan de orde. Vanwege dat i]legale karakter is er nog
minder over bekend dan over de legale handel. Het vermoeden rijst
dat de omvang wel eens groot geweest kan zijn.

Aan het slot van het hoofdstuk is er een paragraaf over nevenactivi-
teiten, over met de visserij samenhangende werkgelegenheid.

§ 2.  Huiswaarts na het lichten van dejiliken

Volgens Van Doomi werden eb- en vloedfuiken alleen bij laag water

gelicht, zoals in hoofdstuk III al vermeld. Dat was op het Bergse Veld
niet anders; voordat Nieuwe Merwede en Bergsche Maas voor meer
doorstroming zorgden, functioneerde het gebied als een gigantische
vloedkom, met een vaak aanzienlijke rijzing bij hoogwater.

Deze omstandigheden waren er verantwoordelijk voor dat de vissers

1)  Van Doorn, Terminologie van de riviervissers in Nedertand, 58.
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soms letterlijk bij nacht en ontij moesten gaan varen om de fuiken te
lichten. Het was de gildeknecht die dan tot taak had ze uit hun bed te
porren. Volgens de voor hem geldende instructie was hij gehouden,

,, des morgens vroech op te staen, zoo wanneer de getijden vroech
comen, om den schouteth (...) ende de dekens op te cloppen, als
het bequaam weder is om te varen. 29,

Nadat vissers, mededoenders en knechten wakker waren toog men
naar de haven, waar de steekschuiten gereed lagen. Aihankelijk van
de wind zeilde of roeide men richting Bergse Veld. De steekschuiten
konden met hun spriettuig niet bijzonder hoog aan de wind lopen.3 Bij
de meestal heersende westenwinden waren de steken aan de Zwaluw-
se kant dus niet direct te bezeilen. Maar een blik op de kaart leert, dat
dat vaak genoeg ook nogal meegevallen moet zijn, zodat men meestal
wel gezeild zal hebben. Een 'ploech' voer in veel gevallen met meer-
dere schuiten. Aangekomen bij de steken, lichtten de vissers de fuiken

en deden de zalmen in de bun.
Alle vis en niet alleen zalm, ging mee in de steekschuit, de bijvangst

soms voor eigen verkoop of gebruik. In de jaren dat er nog een uitleg-
ger (zie hoofdstuk IV) op het water aanwezig was, moest men daar
eerst langs om op te geven hoeveel er gevangen was, alvorens de tocht
terug naar huis kon worden ondernomen. Als de uitlegger even niet
keek of in ieder geval ver genoeg uit de buurt was,  kon er vis verkocht
worden aan passerende schippers en ventjagers. Ook brachten de vis-
sers hem soms ergens aan land, op afspraak met bekenden uiteraard,
met de bedoeling de vangsten buiten de afslag om te verkopen en al-
dus de te heffen rechten te vermijden. Het mes sneed dan min of meer
aan twee kanten: er hoefde geen ingeld te worden afgedragen en bo-
vendien, hoe minder vis er op een bepaald perceel was afgeslagen,
hoe minder van kwaliteit zo'n steek leek te zijn, zodat er het volgend
jaar wat minder geboden kon worden bij het pachten, zonder dat zo-
iets meteen opviel. Maar het was natuurlijk niet alles fraude en bedrog
wat de klok sloeg.

Nadat de fuiken waren gelicht, vertrokken de vissers weer richting
Geertruidenberg. In de vroege zeventiende eeuw moesten ze dan

2) Mollenberg, Onuitgegeven bronnen voor degeschiedenis van  Geertruidenberg,  388.
3)  'Hoog aan de wind': zeilterm. zo scherp mogelijk tegen de wind in zeilen om, aldus la-
verend of kruisend, een bovenwinds liggende plaats te bereiken.
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soms, tot hun grote ergernis, vis meenemen die door vissers van Slie-
drecht of Drimmelen was gevangen, en die verplicht in Geertruiden-
berg moest worden aangevoerd.4 Blijkbaar was er in dat soort geval-
len toch sprake van enige naijver.

.,Den rentmeester Van Beveren met de deeckens vant visschers-
gildt tot Geertruydenberch, aenmerckende de groote disordre en-
de weijgeren, die daer geschiet bij de visschers van Geertruyden-
berch op het medebrengen van steur en salm voor de visschers
van Slydrecht ende Drimmelen, soo is bij denselven rentmeester
ende deeckens geordonneert, dat van nu voortaen die persoonen,
dewelcke weijgerich vallen, omme voor de visschers van Sly-
drecht ofte Drimmelen eenige steur ofte salm mede te brenghen,
deckeweijle als hetselve geschiet daeraen sullen verbeuren twee
Rhijnsguldens. Wort oock mede als boven geordonneert, gelijck
van allen ouden tijden gebruijckelijck is geweest, dat de visschers
van Slydrecht en Drimmelen sullen betaelen aent visschersgilde
tot Geertruydenberch van yeder steur, die mede wort gebracht,

vier stuyvers ende van yeder salm eenen stuyver. De gildebroe-
ders dewelcke de steuren ende salmen medebrenghen, sullen de-
selve voor den tweeden afslach aen de deeckens aenbrengen op
de boete van twaelff stuyvers. 9,5

De strekking is duidelijk genoeg: geen flauwe kul, gewoon meebren-
gen en niet achterhouden op de afslag, althans niet te lang. Blijkbaar
vond men het wel gewoon en acceptabel dat de Geertruidenbergse vis-
sers eerst hun eigen vis aanvoerden en aflieten slaan, alvorens die van
de concurrenten te laten veilen. Het gildereglement, dat in hoofdstuk
IX aan de orde zal komen, kende hierover bepalingen van gelijke
strekking.

Wanneer hij de steekschuiten terug zag komen, had de al eerder ten
tonele gevoerde gildeknecht inmiddels de rentmeester en de contro-
leur van de afslag gewaarschuwd dat er vis in aantocht was. Net als de

4)  De verplichte aanvoer te Geertruidenberg hield verband met het privilege op het hef-
fen van ingeld aldaar. De Sliedrechtse en Drimmelense vissers hadden vermoedelijk be-
zwaar gemaakt tegen de lange extra reistijden die aldus ontstonden. Vandaar deze ver-
plichte dienstverlening door de Geertruidenbergenaren.
5)   Mollenberg. a.w., 391. Het stuk is gedateerd 5 december 1639.
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afslager en de inmeester van het ingeld; die laatste functie werd overi-
gens meestal door de rentmeester zelf vervuld. Op de afslag werd in
de dagen toen er nog een uitlegger was, gecontroleerd of de aantallen
zalm, steur etc., die de vissers aanvoerden, klopten met de hoeveelhe-
den die ze te water hadden opgegeven.

Van een race naar de afslag, zoals dat elders in de visserswereld wel
voorkomt, was hier geen sprake. Om te beginnen vond men dat ieder-
een op de afslag gelijke kansen moest hebben. Als de fuiken gelicht
waren (dat gebeurde bij laag water, door iedereen tegelijk op hetzelf-
de tij) en de vissers kwamen terug met hun vangst, dan verzamelden
ze zich aan de haven en togen vervolgens richting afslag. Daar werden
dan 'kavelstokken' getrokken, waarschijnlijk genummerde of anders-
zins gemerkte stokken, die bepaalden wanneer een visser aan de beurt
was. Het lot bepaalde op die manier wiens vis eerst verkocht zou wor-
den. Om te zorgen dat een en ander eerlijk verliep, waren er door het
gilde regels opgesteld.6

De gildebrief zegt niet hoe dat stokken trekken precies in zijn werk
ging, maar blijkbaar was het mogelijk om van tevoren naar de afslag te
gaan om daar alvast een paar stokken mee te nemen voordat de ande-
ren aankwamen. Zoiets werd de dader zeer kwalijk genomen: er stond
een boete van zes volle Rijnsguldens op. Een groot bedrag. Eenderde
daarvan ging naar de stad en de Heer, de rest naar het gilde. Ook de
gildeknecht had, zoals bij alle overtredingen en bijbehorende boetes,
recht op zijn aandeel, in dit geval twee stuivers. Die zes gulden boete
stond op alle overtredingen die betrekking hadden op de aanvoer. Zo
mocht niemand nadat de stokken getrokken of geworpen waren nog
extra zalm of vroonvis bijbrengen. Wie aan het hoofd of in de haven
met zijn zalm of vroonvis bleef wachten tot er werd afgeslagen, liep
hetzelfde risico. Bovendien gold in zo'n geval dat die vis op dezelfde
dag niet meer afgeslagen zou worden. Ook mocht niemand een zalm
van een ander laten afslaan. In de periode waarin deze gildebrief on-
staan is, zijn de fraudes uit de tijd toen er nog op vroon gevist werd,
wel achter de rug,7 maar de rentmeester wilde nog wel precies weten
hoeveel vis van ieder perceel kwam, om de kwaliteit van de percelen te
kunnen beoordelen. Gesjoemel met namen en percelen moest dan

9  Zie ook hoofdstuk IX, § 4.
1)  Zie hoofdstuk VI, § 3.
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achterwege blijven. Om die reden was ook bepaald dat er een boete
van zelfs twintig Rijnsguldens zou worden uitgedeeld aan degenen die
op twee namen hun vis lieten afslaan. Dat mocht alleen als twee ver-
schillende ploegen, die verder niet samenwerkten ('die geen gemac-
kers ende waren'), hun vangsten verkochten. Zij mochten uiteraard de
op 66n perceel gevangen vis op eigen (dus twee) namen afslaan. Even-
tuele extra onkosten die daardoor ontstonden kwamen ten laste van de
betreffende vissers. Waarschijnlijk zijn hier extra administratiekosten
bedoeld, alles werd per perceel geregistreerd en op deze wijze kostte
dat meer inspanning.

Het systeem van om beurten afslaan op basis van het werpen met
kavelstokken werkte niet zo goed als bedoeld. In 1620 was een aan-
vullende bepaling hierover nodig, "aenmerckende de groote disordre
ende confusie, die daer geschiet bij de visschers, als wanneer deselve
haer beurte volgende, haere getrocken kavelstocke int affslaen laten

9,

voorbijgaen... . Mogelijk gingen vissers soms na het kavelstokken
trekken eerst even naar huis, omdat ze wel wisten dat ze voorlopig toch
niet aan de beurt waren en kwamen vervolgens te laat, of helemaal
niet, terug. Ze waren er dan niet bij als hun vis aan de beurt was om te
worden afgeslagen. Dat kon natuurlijk later problemen geven als de
vangst naar het oordeel van de visser te weinig had opgebracht. Ble-
ven ze toch weg, dan moesten ze van de opbrengst van hun elften per
rijnsgulden, twee oort belasting 'voor de armen' betalen. (De betref-
fende ordonnantie dateert van 10 april, midden in de elftteelt, daarom
staat er waarschijnlijk 'van hun elften', het gold ook voor zalm en an-
dere vis). Ook mocht, om verwarring te voorkomen, tijdens het afslaan

geen vis meer van de ene visser naar de andere worden overgeheveld,
zoals blijkbaar gebeurde "...maer dat deselve sullen moeten blijven
legghen ter plaetse, daer die eerst bij den visscher sal sijn geleijt, op
eene boete van twee Caroli gulden, de twee delen voor tgilde en het

"een deel ten prouffijte van de armen.
Als de vis verkocht was, zat het werk voor de vissers er op. Afhanke-

lijk van tijd en uur moesten ze soms nog een keer uitvaren. Of de vis-
sers ook 's nachts uitvoeren is niet bekend, maar midden in de zomer
was het natuurlijk heel goed mogelijk dat er twee keer laag water bij
licht was; 's morgens om zes uur en 's middags dan weer om zes uur
bijvoorbeeld.
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§ 3.   Op de afdag

Nadat de kavelstokken getrokken waren, werd de vis afgeslagen. Dat
gebeurde in principe op dezelfde manier als waarop dat nu nog steeds
gaat. We komen op de afslag een aantal inmiddels bekende figuren te-
gen: de afslager zelf, de inmeester van het ingeld, de controleur van
de afslag, de rentmeester. Maar er waren er natuurlijk meer. Toe-
schouwers bijvoorbeeld en natuurlijk de kopers. De garnizoensstad
Geertruidenberg herbergde binnen haar muren veel militairen van
verschillend soort. Zij zullen wel eens vis hebben gekocht. Behalve de
gewone viskopers, leden van het viskopersgilde konden ook particulie-
ren er vis betrekken. De vissers en hun knechten kwamen er zelf ook,
om te zien wat hun vangsten opbrachten.

a.  De afslagers

In Geertruidenberg waren twee soorten afslagers actief. Behalve de
zoetwatervis die op het Bergse Veld werd gevangen, kwam er in de
stad ook veel zeevis op de markt. Het is logisch dat de omvangrijke
handel in zalm, elft, steur en andere zoetwatervis, ook aanleiding gaf
tot handelin zeevis. Veel handelaren zullen zich wel hebben gespecia-
liseerd in zalm, steur en elft, maar hun klanten vroegen hoogst waar-
schijnlijk eveneens naar haring en kabeljauw. Vandaar dat er ook nog-
al wat zeevis vanuit de kustvissersplaatsen naar Geertruidenberg
kwam. Hoeveel is niet bekend, maar de stad benoemde er wel een
aparte afslager van zeevis voor.8

Voor de vis die uit de Verdronken Waard kwam, golden andere re-
gels. In 1563 waren Gielis Vrancx en Peeters Jansz Clootwijck beide
afslager. Er waren er steeds twee, die ieder om de andere week dienst
deden. Ze moesten dan a]le aangevoerde vis afslaan, "zowel de salm,
elft, steur, houting, spiering als allerhande anderen Riviervisch". De
afslagers hielden registers bij met de namen van de viskopers en de
hoeveelheden van iedere vissoort die ze kochten. Aan het einde van

8)  Behalve het feit dat er een afslager van zeevis namens de stad werd benoemd is hier
niets meer over terug te vinden; waarschijnlijk is al het materiaal dat erover bestond ver-
dwenen in de 19e eeuw. toen het Oud Archiefvan de stad is vernietigd. (Zie Verantwoor-
ding).
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hun dienst, uiterlijk op zondag of maandag moesten deze lijsten zijn
ingeleverd bij de rentmeester, opgeteld en ondertekend. Op die ma-
nier was precies bekend wat er besomd was en ook wat 'zijne genade'
toekwam aan de twintigste penning over de houting, spiering en ande-
re riviervis.9 Belangenvermenging was niet toegestaan. De afslagers

,'

mochten zelf geen vis kopen, niet mijnen en niet het coopmansschap
hanteren" of daar via anderen aan deelnemen.

b.  De inmeester en de controleur van de afslag

Dat verbod om zich in te laten met de handel in vis gold ook voor de in-
meesters. Ze mochten ook zelf niet mijnen, noch een aandeel hebben
in de handel van anderen.

Daarnaast was het de taak van de inmeesters om alle namen te boek
te stellen van vissers die steken bevisten en die de vis, gevangen op
hun percelen naar de afslag brachten. Alweer werd aldus gere-
gistreerd wie vis ving, hoeveel en op welk perceel. Iedere drie maan-
den moesten deze boeken bij de rentmeester worden ingeleverd, ter-
wijl er dan ook met hem afgerekend moest worden. Voor de komende
drie maanden moest de inmeester dan nieuwe boeken aanleggen. Zo-
als in die tijd gebruikelijk, kochten de inmeesters hun ambt. Ze
moesten er voor zorgen behoorlijke borg te stellen, tot genoegdoening
van de rentmeester. Uiterlijk anderhalve maand na afloop van het
kwartaal (dus half mei, half augustus, half november en half februari)
moesten de vroonpenningen bij de rentmeester binnen zijn. Als nade-
re eis gold nog, dat de gestelde borgen moesten resideren binnen Bre-
da, Oosterhout of tenminste binnen het Land van Breda. En wat die
kwartaalbetalingen betreft: de regeling was wel zoals hiervoor om-
schreven, maar als de inmeesters een (rond) bedrag van honderd,
tweehonderd of driehonderd Carolus guldens hadden, dan zag de

',rentmeester graag dat ze dat meteen kwamen afdragen, zonder op
het slot van de drie maanden te wachten". Zeker is zeker.

Het stuk waaruit deze informatie komt is duidelijk een concept. 10

9) Blijkbaar kreeg de prins van Oranje (in  1563) de 20e penning over deze vissoorten.
Dezelfde heffing over zalm, elft en steur ging naar de stad. (Zie het volgende hoofdstuk
m.b.t. het 'ingeld').
10) ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv. nr. 725). Het hier behandelde regle-
ment/instructie voor de inmeester is een ontwerp met veel doorhalingen.
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Een bijgevoegd rapport aan de prins van Oranje zegt dat alles redelijk
en billijk was, maar dat de termijn waarop betaald moest zijn, ander-
halve maand, veel te kort was. Als ze gedwongen werden te snel te be-
talen, dan zouden de viskopers (die kochten op krediet, zie de betref-
fende paragraaf) minder kopen, ten nadele van zowel de prins als de
vissers. In de maanden mei tot en met augustus waren de viskopers ge-
wend grote hoeveelheden zalm te kopen en te zouten, die ze dan pas
maanden later betaalden. Een veellangere betalingstermijn was daar-
om noodzakelijk. In overleg met de rentmeester besloot men op dit
verzoek in te gaan. Vis gekocht in de maanden januari tot en met april
moest in augustus betaald zijn, vis gekocht in de periode mei - augus-
tus kon in november worden afgerekend.

Evenals anderen die betrokken waren bij het min of meer'ambtelijke'
werk rond de visserij, legden de inmeesters de eed af, dat ze alle arti-

9,kelen van hun instructie goed zouden naleven en uitvoeren,   op pee-
,.ne van als meeneedich gecorrigeert te worddene  . In zo'n geval kre-

gen ze ontslag, werden van hun 'officie' verbannen.
Tot hun taak behoorde het ook om er op toe te zien dat "nyemandt

'9

egheene vissche en versteecke , heimelijk noch openbaar; vis zou
verkopen buiten de afslag om, zonder dat er vroon betaald was. Als dit
soort gevallen hen ter ore kwam, moesten ze onverwijld bij de rent-
meester aangifte doen. Naast de gewone vroonvis moesten ze ook
vreemde vis, die dus niet op de wateren van de Prins was gevangen,
behandelen alsof het gewone vroonvis was.

Enigszins merkwaardig doet de eis aan dat de inmeesters in het
voorjaar, als de gezworen meters op het water de percelen bij de ste-
ken 'opleverden' aan de vissers, ter plaatse aanwezig moesten zijn. De
bedoeling ervan was, dat ze bij die gelegenheid het register dat de
rentmeester bij de openbare verpachtingen gemaakt had, op juistheid
konden controleren. Eventuele afwijkingen kon hij zo noteren, boven-

dien wist hij dan uit eigen waarneming welke visser bij welk perceel
hoorde. Door allerlei oorzaken konden deze wijzigingen optreden. Bij-
voorbeeld als iemand van de 'visschers of visscherschen' gestorven
was, dan stelde de inmeester daarvan meteen de rentmeester op de
hoogte, zodat die maatregelen kon nemen over de bevissing van het
betreffende perceel. Want het werk moest, ook toen al, doorgang
vinden.
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In het vorige hoofdstuk hebben we de controleur van de afslag al
ontmoet onder de toezichthouders te water. Uit het voorgaande blijkt
nu dat zijn taak met die van de inmeester grote parallellen vertoont.
Daarnaast is bekend dat, zeker vanaf de zeventiende eeuw, de taak
van de inmeester veelal door de rentmeester zelf werd vervuld. Een
deel van het werk dat de inmeester eigenlijk moest doen, ging dan
naar de controleur van de afslag, om 'dubbelingen' in de taken te ver-
mijden. Het bronnenmateriaal is te fragmentarisch om precies te kun-
nen vaststellen welke taken in welke jaren actueel waren. Veel van het
materiaal waarin de taakomschrijvingen staan, stamt bovendien uit
het einde van de zestiende eeuw, de tijd waarin er nogal wat verander-
de ten aanzien van de gang van zaken op de visserijen. Een tijd dus
ook, waarin er grotere behoefte bestond om bepaalde functies en ta-
ken te beschrijven, dan onder meer normale omstandigheden het ge-
val geweest zou zijn. Los van de vraag wie het precies deed, is er in
ieder geval duidelijkheid over wat er allemaal kwam kijken bij de aan-
voer van de vis in de stad.

c.  de kopers

Ongetwijfeld waren de kopers op de afslag de belangrijkste actoren.
Er was in Geertruidenberg een viskopersgilde actief.11 De leden daar-
van, overigens gering in aantal, hadden niet het monopolie tot kopen.
Wel waren alleen zij gerechtigd te 'scheyden', dat wil zeggen op de af-
slag bij gelijktijdig mijnen vast te stellen naar welke koper de partij
ging.

In principe mocht iedereen dus kopen op de afslag. Dat gebeurde
ook. En, zoals dat voor viskopers gebruikelijk was, op krediet. De re-
keningen van de rentmeester laten dan ook regelmatig vorderingen
zien wegens 'op de afslag gekochte vis', die gezien de kleine bedragen
niet anders dan van particulieren geweest kunnen zijn. De rekening
over 1594 meldt dat een ruiter, Peeter Franssen op 30 maart van dat
jaar 5 elften had gekocht, voor twee gulden en negen stuivers, "ende
alsoo desen ruyter daer nae is doot gesteecken", moest de schuld als
oninbaar worden afgeboekt. 12

11) Zie hoofdstuk IX, § 4.
12  ARA, archief ND inventaris Hingman (inv. nr. 7182).
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Particulieren zullen toch hoofdzakelijk voor eigen gebruik gekocht
hebben. Niet in zulke grote hoeveelheden dus. Dat houdt in dat de vis-
kopers op de afslag de grootste en belangrijkste klanten geweest moe-
ten zijn.

Wat in deze tijd voor de hele wereld van de handel gold, gold ook voor
de viskopers: ze kochten op krediet. In hoofdstuk II hebben we al even
melding gemaakt van het feit dat er in de periode kort na 1560 nogal
wat veranderingen zijn opgetreden in de juridische kaders waarbin-
nen de visserij plaatsvond. Dat ging toen vooral over wijzigingen in de
pachtvoorwaarden, met name het zogenaamde vissen 'op vroon', het-
geen aanleiding had gegeven tot fraudes, omdat vissers dan moesten
betalen naar rato van de kwaliteit van het perceel waarop ze hun vis
hadden gevangen. Bij de autoriteiten leefde de opvatting dat ze op die
manier nog wel eens wat te kort kwamen. Daar werd toen paal en perk
aan gesteld en in de beleidsontwikkeling ter zake, zijn toen ook voor-
stellen besproken en doordacht die achteraf niet zijn ingevoerd. Een
daarvan had betrekking op het opheffen van het 'kredietstelsel' op de
Geertruidenbergse afslag.

De viskopers komen daar uiteraard tegen in het geweer. Ze wijzen
er op dat contante betaling niet echt nodig is, want een derde deelvan

de opbrengstgelden werd toch gereserveerd ten behoeve van de'scha-
mele vissers' die 's winters, als ze met hun netten en visgereedschap in
de weer waren, niet visten en dus niets verdienden. De viskopers wa-
ren gewend om vis die ze 's zomers hadden gekocht en laten zouten en
zulten in de vasten te verkopen. Als ze dan 'promptelijck' zouden
moeten betalen, zouden ze geld moeten lenen 'op interesse'. Dat zou
tot hogere kosten leiden en dan zou ook de vis op de afslag minder
gaan opbrengen. Gevolg daarvan was weer, aldus het betoog van de
viskopers, dat de vissers, die het toch al niet breed hadden, minder
pacht zouden kunnen betalen. Het profijt voor 'zijne excellentie' zou
dan ook verminderen.13 Het pleidooi klinkt in moderne oren niet echt
overtuigend, maar het werd wel geaccepteerd. Misschien waren er
ook andere redenen. Hoe dan ook, de handelaren bleven kopen op
krediet.

Een voorbeeld kan deze gang van zaken misschien verduidelijken.

13) ARA, archief ND inventaris Hingman (inv. nr. 7166d).
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In het visseizoen 1662 had de Geertruidenbergse handelaar Van Flit-
terwijck in de periode van 3 april tot en met 29 september voor 405
gulden en 11 stuyvers aan zalm, elft en steur gekocht op de afslag. De
negende penning daarover bedroeg 44 gulden en 16 stuyvers, in to-
taal was hij dus schuldig 450 gulden en zeven stuyvers. Daarvan werd
een officeel stuk opgesteld, waarop ook de regelmatige afbetalingen
werden vermeld. Op 14 maart 1663 kwiteert M. Swaen de "huis-
vrouw van hendrick ilitterwijck" voor de eerste aanbetaling van 250
gulden. In januari 1664 betaalt ze vijftig gulden  en acht stuivers  en
een maand later nog eens vijftig gulden. In oktober van dat jaar rekent
"deselve" weer vijftig gulden af en de laatste betaling doet Flitter-
wijck's huisvrouw Judith, op 13 maart 1665: zevenenveertig gulden
en 19 stuyvers. Iedere betaling wordt op het stuk vermeld, en Swaen
tekent voor ontvangst. In dit geval duurde het dus ruim tweeBneenhalf
jaar voordat de schuld was betaald. Dat was niet altijd zo. In 1643 bij-
voorbeeld, werden alle aankopen nog in hetzelfde jaar afgerekend,
maar in andere jaren is er toch ook vaak een behoorlijke spreiding te
zien. Contante betaling vond nooit plaats.

In het gegeven voorbeeld betaalt Judith, Hendrick's vrouw. Er zijn
ook kwitanties waaruit blijkt dat de betalingen werden verricht door
Hendrick zelf, of zijn 'compaenen'. Maar ook uit een rekenboek dat
hierop betrekking heeft en dat we in een volgende paragraaf wat nader
onder de loep zullen nemen, valt af te leiden dat de vrouwen van de
viskopers een belangrijke rol in de handel speelden. Van Flitterwijck
was niet alleen viskoper maar ook voerman en als zodanig vaak lang
van huis, terwijl de aanvoer van vis dagelijks plaatsvond. Natuurlijk
kochten zijn compaenen voor hem in, maar er waren wel eens proble-
men met deze relaties, zoals nog zal blijken, en het ligt voor de hand te
veronderstellen dat de vrouwen ook op de afslag aanwezig waren om
er vis te kopen. Uit andere stukken blijkt die aanwezigheid eveneens.

Bij de behandeling van de reglementen van het viskopersgilde zullen
we zien dat de viskopers beboet konden worden als ze hun vrouwen op
de afslag voor zich lieten schelden!

d.  De vissers

Op de afslag werd de vis verkocht. We zagen wie er hier zoal figureer-
den: afslagers, inmeesters, controleurs en natuurlijk de kopers, parti-
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culieren zowel als handelaren. Uit het voorgaande is duidelijk gewor-
den dat veel van de aankopen op krediet plaats vonden.

Dat roept de vraag op hoe de vissers aan hun geld kwamen. Tenslot-
te waren het hun vangsten die werden verkocht. Het is merkwaardig
vast te moeten stellen dat nergens expliciet uit de stukken blijkt hoe de
vissers werden betaald. De afslager verkocht de vis, maar het waren
vooral de inmeesters die met de vissers te maken hadden. Als de han-
delaren hadden betaald, hield de inmeester het ingeld van die beta-
ling af en kon het resterende bedrag worden doorgegeven aan de vis-
sers. We zagen hiervoor hoe de inmeesters het toezicht hadden op de
vissers en hoe ze er speciaal op moesten letten dat er geen vis door de
vissers buiten de afslag om verkocht werd. Die verleiding moet groot
geweest zijn. Als handelaren hun vis pas hoefden te betalen maanden
nadat die was geleverd, betekende dat ook dat de vissers zo lang op
hun geld moesten wachten. Zoals we in het volgende hoofdstuk nog
zullen zien, beschikten de vissers wel over mogelijkheden om naast de
vangsten aan zalm, elft en steur wat bij te verdienen door de verkoop
van vis die 'vrij', d.i. buiten de afslag om mocht worden aangevoerd,
maar in de loop van de tijd probeerden de autoriteiten dit verschijnsel
toch terug te dringen.

Overigens hoeft het feit dat de vissers hun geld pas laat (soms tot
maanden na de aanvoer) kregen, niet per se een groot probleem op te
leveren. Integendeel, het kon wel handig zijn om de moeilijke winter-
tijd, als er weinig tot geen aanvoer was, te overbruggen. In de winter
betaalden de handelaren dan de vis die in het najaar was aangevoerd.
Omdat er in de winter zelf weinig werd gevangen, zouden er aldus in
het voorjaar inkomensproblemen kunnen ontstaan, maar dat was juist
de tijd van de elftteelt. Een korte periode van zeer overvloedige aan-
voer, met een hoge omzetsnelheid, die mogelijk aanleiding was tot een
snellere afrekening.

Maar, zoals gezegd, dit alles blijven veronderstellingen. Het is ook
goed mogelijk dat de inmeesters namens de rentmeester met voor-
schotten voor de vissers werkten.
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§ 4.  De handel in vis

a. Algemeen (legale handel)

Ook voor de St. Elisabethsvloed werd er in en om Geertruidenberg al
vis gevangen, aangevoerd en verhandeld. Het kartuizerklooster ter
plaatse, voor wiens monniken een verbod gold op het eten van vlees,
stimuleerde de visserij in het stadswater, nog los van de gewone be-
hoefte van het volk aan voedsel: in dit geval vis.

Al van 1396 dateert een stedelijke verordening ('keur') die stelt dat
alleen levende riviervis of zeevis verkocht mag worden, tenzij de dode
exemplaren gekeurd zijn door stedelijke keurmeesters. "Voortaen en
sal niemant gheen visch, die van der zee compt oft riviervisch verco-
pen, die doot sijn en sijn gecoert op 10 stuyver.  (...) Item, soe wie vis-
sche vercoopt binnen onszer poirte, dien die merct verboden is van
den coermeesters, dat waer op 10 stuyver. -14

Er zijn keuren van 1484 en 1487 die melding maken van ingeld, de
Geertruidenbergse stedelijke belasting op aangevoerde vis: het was
burgers toegestaan bij vissers vis voor eigen gebruik te kopen tot een
maximumbedrag van twee stuivers, zonder ingeld te hoeven betalen.
Diezelfde regelingen verbieden het aan vissers om zelf op de afslag vis
te kopen voor de handel. Dat was immers geen taak'des vissers', doch
voorbehouden aan de handelaren of viskopers. Zoals we in een vol-
gend hoofdstuk nog zullen zien, lag in dit oude recht van de vissers om
een (klein) gedeelte van hun vangst voor eigen gebruik te mogen ver-
kopen, veel stof voor conflicten.

Het keuren van de vis door de keurmeesters heeft betrekking op de
al vroeg opgedane ervaring dat het eten van bedorven vis de meeste
mensen slecht bekomt. In feite zijn het vroege warenwetbepalingen.

Ook uit het boek van Slootmans, Paas- en Koudemarkten te Bergen op
Zoom 1365-1565, komt naar voren dat er al vroeg in de zestiende
eeuw van handel in zalm en andere vis vanuit Geertruidenberg sprake
was. Zoals uit die studie blijkt, was Bergen op Zoom in de bedoelde
periode een belangrijke markt- en handelsstad, die in sommige op-
zichten zelfs Antwerpen naar de kroon stak. Zeker is dat er een eeuw

14)  Mollenberg, a.w., 373. Zie ook Hoofdstuk III, § 3.
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later vanuit Geertruidenberg een omvangrijke handel in vis bestond
op Antwerpen en andere Zuidbrabantse steden, zoals Leuven, Brus-
sel en Mechelen. Dat gebeurde over de weg, met paard en wagen. De
geleverde zalm en steur was dan verpakt in tonnen, geconserveerd
met azijn en/of zout. Vissers verkochten in die tijd ook al illegaal, dus
voordat ze er mee op de afslag waren geweest, zalm aan waterschepen
die uit Antwerpen kwamen. Dat gebeurde nog op het water van de
Verdronken Waard; de waterschepen vervoerden de vis levend, en
dus vers.

Uit het boek van Slootmans blijkt dat dit laatste een oud gebruik
was, waarschijnlijk stammend uit de tijd voordat er pacht geheven
werd en voordat de vis verplicht eerst in Geertruidenberg naar de af-
slag moest. De weg over water van Geertruidenberg naar Antwerpen
voerde langs Bergen op Zoom, het traject week niet veel af van de
vaarweg nu, via de Rijn-Schelde verbinding.15 In 1508 al had een ze-
kere Lysbeth Costers uit Geertruidenberg een waterschip gekocht van
Cornelien Jacobsdr, een viskopersweduwe.16 Die transactie was in
Bergen op Zoom afgehandeld. Waterschepen waren speciaalingericht
voor het vervoer van levende vis en het bezit ervan duidt op een om-
vangrijke handel. Er zaten blijkbaar veel vrouwen in de vishandel,
want in 1519 machtigt Margriet Michielsdr, eveneens uit Geertruiden-
berg, twee mensen uit Bergen op Zoom om ter plaatse bij iemand twin-
tig Rijnsguldens te incasseren, die ze nog tegoed had in verband met
de levering van gezouten zalm.17 In 1524 treffen we ook nog een der-
gelijke melding aan van een aflossing op een betaling in verband met
de levering van gezouten zalmen. 18

We zien hier hoe er, net als dat in later eeuwen gebruikelijk zou blij-
ven, gehandeld en geleverd werd op basis van krediet. Blijkbaar wa-
ren de markten te Bergen op Zoom belangrijk om leveringen af te
spreken, zaken af te handelen en contacten te leggen. Gezien de wa-
terschepen waar sprake van is, moet er dus in de late vijftiende en
vroege zestiende eeuw al een omvangrijke handel vanuit Geertruiden-
berg in vis hebben plaatsgevonden.

15)   Een  kaartje  met deze vaarwegen  kort  voor  het jaar  1500  is te vinden  in  Slootmans,
a.w.,239.
16)  Voor acht pond en tien schellingen; zie Slootmans, a.w., 1362.
17) aw., 1362.
18) a.w.,1414.
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Deze handel in verse vis met waterschepen op Bergen op Zoom en
Antwerpen, is ongetwijfeld in later eeuwen blijven bestaan. Maar, zo-
als we hiervoor al even aanstipten, was er ook sprake van handel in ge-
conserveerde vis over land.

Door een gelukkig toeval zijn er een aantal losse archiefstukken met
betrekking tot een zeventiende-eeuwse vishandel uit Geertruidenberg
bewaard gebleven. Aan de hand daarvan is het mogelijk om een idee
te geven hoe de handel in die dagen in elkaar zat, wat de aard van de
contacten was en hoe ze werden onderhouden.

Een belangrijke getuige daarbij is een van de stukken uit het archief
van de Stedelijke Godshuizen, dat bewaard wordt in het Gemeente-
archief. "Rekenboek van een viskoopman te Geertruidenberg 1633-
1650" vermeldt de inventaris.19 "Waarschijnlijk van Gherit Claes"
staat er nog bij. Het is duidelijk een boek met aantekeningen van een
soort die wij nu 'kladaantekeningen' zouden noemen. Deze kwa]ifica-
tie echter suggereert dat er nog verdere boekhoudkundige verwerking
plaats gaat vinden en dat was hier zeer waarschijnlijk niet het geval.
Het is een aantekenboek, waarin de dagelijkse gang van zaken in het
bedrijf werd genoteerd. Er staan allerhande aantekeningen door el-
kaar heen, en achter elkaar aan opgeschreven; bijvoorbeeld: "Jan de
Koninck heft 2 tonnen elft ider ton 22 gl somma 44 gl". Dit soort aan-
tekeningen zijn dan later met een kruis doorgehaald, ten teken dat de
vis betaald was. Vlak daarna kan bijvoorbeeld weer aangetekend
staan "den 18 yanuewari gehalt 2 half broden 6 st."; of: "na antwor-
pen gesonden an antoni vander gouw een en vertich tonnekens en een
half gesouten salm om te vercopen", en "met onse knecht cornelis af-

9,

gereckent Kortom, aantekeningen van zeer divers gehalte, gernaakt

in een spelling die wel eens wat interpretatie nodig maakt. Dat geldt
voor namen, maar ook wel voor andere termen, de schrijfwijze van 'ja-
nuari' hiervoor, maakt dat duidelijk.

Het boek heeft overduidelijk betrekking op de onderneming van
Hendrick Cornelisz van Flitterwijck, een viskoper die we al eerder ont-
moet hebben en die we nog vaker tegen zullen komen. Heel regelma-
tig komen aantekeningen voor van hetgeen Van Flitterwijck op de af-
slag aan vis had gekocht, en de betalingen aan licendo uit dien

1 GAGB. Archief Stedelijke Godshuizen (inv. nr. 566).

20)  Licent is een belasting, zie hoofdstuk VII, § 4.
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hoofde. Ook wor(len de namen van zijn 'companen' en handelspart-
ners, zoals die ook uit de andere stukken met betrekking tot zijn
onderneminfl naar voren komen, genoemd in een zodanige context

dat vergissing is uitgesloten. Het rekenboek is niet van 'Gherit' maar
van Geertrui Claes, Van Flitterwijck's eerste echtgenote. De oudste
aantekeningen in het boek dateren uit de vroege jaren dertig en hoe-
wel het volgens de inventaris in 1650 op zou moeten houden, komen
er toch ook nog aantekeningen in voor die gemaakt zijn in 1655, '54,
'53, '52. Waarschijnlijk gebruikte Geertrui's opvolgster, Judith het
dus ook. 22

Het boek bevat aantekeningen van allerlei aard, die bovendien vol-
komen ongestructureerd door elkaar gemaakt zijn. Meestal hebben ze
betrekking op verkoop uit de hand, waarvan aantekening wordt ge-
houden. Er zijn verschillende schippers die regelmatig zalm meene-
men. Voor eigen gebruik en voor doorverkoop elders, gezien de hoe-
veelheden. Er zijn ook vermeldingen van gekocht hooi en stro voor de
paarden, afrekeningen met de knecht, aankoop van brood zoals we za-

gen. Maar ook collega-viskopers kwamen wel eens wat halen als ze zelf
zonder zaten: "Wilm rinen heft een tonneken steur van 10 gl." (Wil-
lem  Reynen was viskoper).  0 f: "damis yosten heeft van ons gecoft  13
tonnekens hodt stucken steur tot 2 gl. 10 st. ider tonneken" En daar
zijn meer voorbeelden van. Veel namen zeggen zonder verder infor-
matie weinig, zoals 'antoni den rotterdamschen mertschipper' en 'cor-
nelia in de kalckmaet' die gerookte zalm kocht. Was de 'Kalckmaet'
een herberg, 23 De naam 'berrebel van leyen' (Barbara van Leyden)
komt zeer veel voor. Berrebel zat duidelijk zelf in de vishandel: ze
kocht betrekkelijk grote hoeveelheden zalm en elft (regelmatig tien tot
vijftien zalmen tegelijk) verder 'sneppen', gevogelte (snip), die naast

21) GAGB, Archief Stedelijke Codshuizen (inv. nr. 474): "Stukken van Hendrick Corne-
lisz van Flitterwijck, viskoper en voerman te Geertruidenberg met betrekking tot diens on-
derneming 1632-1677."
22) Voor uitvoerige informatie over de handelaar Van Flitterwijck, zie hoofdstuk VIII,
§3.

23) Zijlmans geeft op pag. 60 van Geertiuidenberg Hottands oudste stad, een opsomming
van een aantal Geertruidenbergse herbergen uit de vijftiende tot en met de achttiende
eeuw. Daarin komt de Kalckmaet niet voor, de bedoelde opsomming is echter niet uitput-
tend. Het pand 'In de Calckmaet' was volgens het artikel over pottenbakkers en pijpma-
kers in Geertruidenberg van Zijlmans in De Dongebode, nr. 4/1991,97 e.v. gelegen aan
de Haverdijkstraat en is in het betreffende artikel (t.a.p., 98) op een kaartje aangegeven.
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vis vrij veel worden verkocht. Vissen en vogelen ging vaak samen. Er
zijn niet veel aanwijzingen dat de vissers van het Bergse Veld ook
vogelaars waren. Een van de zalmsteken ontleent zijn naam aan ene
Anthony de Vogelaer, hetgeen in die richting wijst. Ook Van Doorn
meldt het feit dat er samenhang is tussen vissen en vogelen.24 Hoe
dan ook, hier blijkt in ieder geval dat de Geertruidenbergse vishande-
laren ook in vogels deden.

Het rekenboek bevat ook aantekeningen van viszendingen aan de
handelspartners van Van Flitterwijck, zoals 'sinyor' Hendrick Bullens
in Brussel. Er zijn elders brieven van Bullens waarin hij tonnekens
zalm en steur bestelt en er speciaal op wijst die "wel vol peekel" te
doen. "Eerzamen discreten Sr. hendrick van flitterwijck salut"
schrijft Bullens in 164725 en hij vraagt weer om levering van tonnen
zalm en steur, terwijl hij er op aandringt deze tonnen goed te sluiten en
de vis goed te conserveren ("laten dito tonnekens wel conditioneren,
wel versien van hoppen ende wel vol peekel doen"). De vis moet via
een zekere Cornelis de Riemer de jonghe "cito" op Rotterdam wor-
den gezonden, althans de kleine tonnen, de grote konden naar Ant-
werpen. De groothandelaar dringt ook aan op kwaliteit: alles moest
9,

puyck van goet achtervolgens ul. belofte" zijn. Bullens besluit met
" 9,

de groeten aan uw huisvrouw  .
Dat aandringen op kwaliteit en versheid was waarschijnlijk geen

overbodige luxe. Koken, zout en azijn maakten de vis immers niet on-
beperkt houdbaar. In mei 1652 zond Bu]lens een aantal tonnen steur
terug, die niet meer te verkopen waren. "Niemant en wilter aen"
schreef hij. Hendrick Kints, eveneens uit Brussel, was een han-
delspartner van zowel Van Flitterwijck als van Bullens. Hij bestelde
steur en zalm ("vuyt de partije van Sr. Bullens") en liet het goed ook
gedeeltelijk via Rotterdam verzenden. Er is een door Kints getekende
kwitantie, waarin hij afrekende voor "24 dordtse tonnekens steur; 40
dordtse tonnekens salm" en nog eens "18 smaltonnen met salm",
maar die betalingen gaven toch ook nog wel eens problemen. In sep-
tember 1655 schreef de "huisvrouw van Kints" aan Van Flitterwijck
een verzoek om zoveel mogelijk zalm en steur te leveren. Ze vroeg zich
af ofer wel geleverd kon worden, omdat ze op vorige brieven nog geen

24) Van Doorn. Mensen vissen vogets. Riviervisserij vergane gtorie, 3.
25)   De brieven bevinden zich in CAGB, archief Stedelijke Godshuizen (inv.  nr. 474).
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antwoord had gehad. Er stond blijkbaar een schuld open, want ze
schreef dat "mijnen man" binnen twee of drie dagen zelf over zou ko-
men om te betalen.  Uit een brief van januari'56, blijkt dat het om een
bedrag van om en nabij de achthonderd gulden ging, geen geringe
som geld in die tijd. Ze schreef verder: "mijnheer...die secht dat hij
ul. heeft doen betaelen ende dat ul. gelt al hebt ontfangen". Het stuk
is beschadigd zodat de naam van degene die zei dat er betaald was
niet meer is te lezen, maar dat zou goed Bullens geweest kunnen zijn.
Vrouw Kints vroeg om verse vis te zenden en klaagde vervolgens dat
de voorraad die ze nu heeft niet te verkopen is: "...den salm is soo be-
loopen dat sij seggen dat het oudt goet is (...) hij blijft mij op de
hant..."

Ook een andere partner, Joannis Bernaerts uit Antwerpen, had
klachten over de kwaliteit. Hij had extra azijn moeten kopen op de
"perdemerckt" in Antwerpen.26 Hij deelde mede te hopen op verbe-
tering in de toekomst en vroeg ook weer de groeten aan de huisvrouw
te doen. De vis moest doorgezonden worden naar Brussel, zoals blijk-
baar was overeen gekomen. Uit een latere brief blijkt dat hij er daar
ruzie over had gekregen in verband met de kwaliteit, en dat ze hem er
geen stuiver voor hadden willen geven.

Deze brieven zijn waarschijnlijk niet exemplair voor de kwaliteit die
Van Flitterwijck gebruikelijk leverde. Daarvoor zette hij veel te veel
om. Het hiervoor al geciteerde rekenboek maakt melding van grote
hoeveelheden zalm en steur in tonnen die verzonden werden aan de
Antwerpse en Brusselse partners. Deze enkele brieven met klachten
staan tegenover grote geleverde hoeveelheden vis van goede kwaliteit.
Wel illustreren de brieven aardig het conserveringsprobleem dat op-
trad.27

Uit de correspondentie valt verder op te maken dat de leveranties
plaats vonden op krediet. Geleverde tonnen zalm en steur werden pas

lang na de verzenddatum betaald. Dat was in die tijd geen ongebruike-
lijke gang van zaken. Krediet was regel, contante betaling uitzonde-
ring. Karig omspringen met krediet werd gezien als een teken dat men

26  Zie hoofdstuk III, § 3a.
27) Zie hoofdstuk III.
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"om geld verlegen en schaars van cassa" was28 en dus een niet al te
betrouwbare handelspartner. Van Houtte meldt dat volgens Amster-
dams gebruik in de groothandel vaak werd gewerkt met betalingster-
mijnen van zes weken, terwijl men in Antwerpen ze]fs tot zes maanden
ging, en dan ook nog korting gaf voor "prompte betaling".29 Overi-
gens kon deze gang van zaken ook problemen geven, er was wel spra-
ke van 66n munt als rekeneenheid (de carolus gulden bijvoorbeeld),
maar de daadwerkelijke, 'fysieke' betaling vond plaats in een groot
aantal verschillende muntsoorten, die dikwijls van ongelijke kwaliteit
waren en dan werden "gebicquetteerd", na weging achtergehouden,
of gesnoeid.30 Bovendien konden aanzienlijke koersverschillen optre-
den. In Van Flitterwijck's administratie vinden we dan ook regelmatig
aantekeningen die van verliezen hierdoor veroorzaakt melding ma-
ken, maar ook wel van "profijtte vant gelt".

Over de gang van zaken bij de vishandelaren in later eeuwen is he-
laas weinig bekend, omdat materiaal ontbreekt. Er is niet veel reden
om te veronderstellen dat zich grote wijzigingen hebben voltrokken
gedurende de achttiende eeuw. In de techniek van conserveren veran-
derde weinig, men bleef roken, zouten en zulten. De verplichting de

vis in Geertruidenberg aan te voeren bleef van kracht;  er was dus han-
del ter plaatse.

lets nieuws was later in de achttiende eeuw mogelijk de vangst van
prikken (lamprei) die vroeger wel gegeten werden, maar later toch
vooral naar de haringvissers van Middelharnis ging, die er hun beug
mee aasden. Het kan zijn dat dit via de gebruikelijke handelskanalen
ging, maar vis als aas is toch iets anders dan vis voor menselijke con-
sumptie en mogelijk ontstonden er nieuwe handelsrelaties.

Pas in de vroege negentiende eeuw doen enkele Geertruidenbergse
viskopers weer krachtig van zich spreken. In negatieve zin ditmaal.
Toen in 1810 Nederland bij Frankrijk werd ingelijfd, trok het Franse
bestuur bepaalde toezeggingen inzake de pacht (zie het betreffende
hoofdstuk), die door Lodewijk Napoleon waren gedaan, weer in en
verpachtte het hele Bergse Veld aan drie viskopers, voor een periode
van twaalfjaar. Deze 'machtsgreep' van het viskopersdriemanschap,

28)  Geciteerd in Van Houtte, Economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen.
162.
29) a.w.,162.
30)   aw..163.
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was met veel geheimzinnigheid omgeven. De vissers voelden zich ver-
kocht, want niet alleen waren hun (gunstige) pachtvoorwaarden inge-
trokken, maar ze konden hun vak nu nog uitsluitend uitoefenen in
loondienst van de heren Lamers, Smolders en Van den Teen, de drie
viskopers, de speculanten, die ervan verdacht werden zich ten koste
van de vissers te willen verrijken. Hun protesten hielpen niet. De han-
delaren bleven de volle termijn van twaalfjaren pachter. In de praktijk
betekende dat ook een monopolie ten aanzien van de vishandel, ter-
wijl ze op die manier ook economisch heer en meester waren over de
bestaande nevenactiviteiten die met de visserij te maken hadden. Een
van hen was niet alleen handelaar, maar beschikte ook over een zalm-
rokerij. De handelaren omgaven vooral de aanvoer, maar ook de rest
van hun handel met grote geheimzinnigheid. Een klein tipje van de
sluier wordt opgelicht in 1830, in verband met de Belgische Opstand.
De drie vishandelaren waren toen allang geen pachters meer, maar in
verband met de oorlogsomstandigheden, stagneerde de handel in
zalm. De administrateur der Domeinen rapporteerde daarover. Er
was een grote en lucratieve handel in zalm op Frankrijk ontstaan;
transporten moesten door Belgie en dat kon dus niet meer. "Gezouten
zalm heeft in Holland geen prijs" schrijft de ambtenaar. Die viel hier
dus niet te verkopen. De handel op Frankrijk was begonnen door de
drie Geertruidenbergse monopolie-pachters. Iemand op het Ministe-
rie van Financian, waaraan de brief gericht was, heeft in de marge ge-
noteerd: "hier blijkt waarom deze drie menschen op onrechtmatige
wijze door de Fransche regeering hier te lande de pacht was ge-
gund".31 De vissers hadden natuurlijk goed in de gaten dat de drie
pachters-handelaren veel verdienden, hun ergernis zal daardoor niet
zijn afgenomen. Ze protesteerden tegen het monopolie van de pach-
ters bij de rentmeester maar kregen pas na het aflopen van de regulie-

re termijn hun zin.
De teruggang van de visserij op het Bergse Veld had natuurlijk re-

percussies voor de handel in de stad. In de laatste decennia van de ne-
gentiende eeuw verplaatst het centrum van de zalmhandel zich naar
Kralingse Veer. Zalmen gevangen op de Bergse Maas worden in
Woudrichem aangevoerd. Voor Geertruidenberg gold: geen vis, geen

31) ARA, Archieven Amortisatiesyndicaat Afd. Domeinen, 1822- 1841 (inv. nr. 502, 8
augustus  1836).
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handel (meer). Daar komt nog bij, dat na 1823, toen de verpachtingen
na het avontuur met het driemanschap weer openbaar waren, de vis-
serijen vooral werden gepacht door vissers uit Drimmelen (vijf van de
zes partijen). Die hoefden hun vis niet meer in Geertruidenberg aan te
voeren zoals in de tijd van de Nassaus het geval was, en deden dat dus
ook niet.

Symbolisch voor de teruggang van de handel in Geertruidenberg is
misschien de nog steeds aanwezige vismarkt: die werd gebouwd in
1772 en toont nogal klein. Vroeger moet de vismarkt groter zijn ge-
weest: volgens de stadsrekening van 1612 had Jacob Willemsz de lui-
fel van de vismarkt geverfd en beschilderd met steuren, zalmen en elf-
ten, 'naar het leven' en verder alles versierd naar de eis van het werk.
Dat kostte de stad toen 48 gulden. De luifel moet dus een flinke om-
vang hebben gehad.

b. Illegale handel

Naast de hiervoor omschreven normale, d.i. legale gang van zaken

met betrekking tot de handel in vis, was er ook sprake van illegale han-
del. Naarmate die beter werd aangepakt, is er minder van terug te vin-
den in de archieven, dat ligt voor de hand. Maar gelukkig liepen er wel
eens mensen tegen de lamp, of kregen de autoriteiten op andere wijze
lucht van deze praktijken. Dat er sprake was van illegale handelis dui-
delijk; voor wat betreft de mate waarin, en dan vooral waar het gaat om
de verhandelde hoeveelheden vis, kunnen we helaas veel minder ex-
pliciet zijn.

Illegaal in dit verband betekent vis die verkocht werd buiten de af-
slag om, dus zonder er de verschuldigde twintigste penning aan
ingeld32 over af te dragen.

Vermoedelijk zullen de vissers deze illegale handel niet altijd als zo-
danig hebben ervaren. In de vroege zestiende eeuw was het toege-
staan dat ze voor eigen gebruik vis in bezit hadden die niet op de afslag
was geweest, ook was het toen toegestaan om bepaalde soorten (paling
bijvoorbeeld) voor eigen gebruik te verkopen. In het volgende hoofd-
stuk, bij de ingeldregelingen en pachtvoorwaarden komen we daar na-
der op terug. We zullen dan zien hoe de autoriteiten pogingen in het

32)  Voor dit ingeld, zie Hoofdstuk VI, § 2.
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werk stellen om deze oude rechten terug te dringen. Daar was ook
aanleiding toe, want het was toegestaan dat vissers betrekkelijk onbe-
paalde hoeveelheden vis buiten de afslag om aan kennissen en derge-

lijke mochten verkopen, "ter leniging van de nooddruft". Weliswaar
gaat het daarbij om hoeveelheden die direct voor consumptie zijn be-
doeld, kleine hoeveelheden dus, maar er zijn grote en kleine eters en
sommige mensen hebben veel kennissen.

Voordat we al te snel besluiten dat het hierbij om kruimelwerk ging,
is het goed te bedenken dat de vele verboden terzake een andere rich-
ting duiden. Regelmatig treffen we ordonnantien aan waarin het de
vissers wordt verboden om op het water vis te verkopen aan vent-
jagers. Een dergelijke bepaling uit 1699 meldt dat de visafslag zeer is
teruggelopen door de verkoop op het water door vissers aan vent-
jagers.33 In diezelfde bepaling vinden we nog iets van de hiervoor
besproken oude rechten terug: vissers brachten alleen elft op de afslag
die een'tussenmaat' had. De hele grote en de kleine verkochten ze ten
eigen bate. In feite was dat alleen voor de kleinere echt toegestaan.
Beneden vijftien duim 'Wezelse' maat hoefde de elft niet officieel te
worden aangevoerd blijkens deze ordonnantie, waarin de viskopers
klaagden over de al te ruime interpretatie van die maat door de vis-
sers. Blijkbaar was het belang van de viskopers groot, anders klaag-
den ze niet bij het stadsbestuur. De verkoop aan ventjagers wijst ook in
die richting. Die kwamen natuurlijk niet voor een paar visjes. Bij de
behandeling van de functie op het water van de 'uitlegger' in hoofd-
stuk IV, zagen we al dat er ook veel schippers vis kochten, maar waar
het gaat om de omvang van de illegale handel zegt de aanwezigheid
van de waterschepen uit Antwerpen aanzienlijk meer. Deze schepen,
bedoeld voor het vervoer van levende vis, kwamen vanuit Antwerpen
naar de Verdronken Waard om op het water vis te kopen, rechtstreeks
van de vissers. Voor gewone riviervis mocht dat aanvankelijk, maar
voor zalm en steur niet. De uitlegger moest daar op toezien, maar dat
lukte dus niet altijd. We zagen hoe deze scheepjes in sommige seizoe-
nen dagelijks voor Drimmelen te zien waren, hetgeen duidt op een be-
trekkelijk omvangrijke handel.

De bron waarin van deze waterschepen wordt gesproken, komt uit

33  GAGB, Ordonnantien 1686/1709, fol. 92-94. Zie ook de Index op de ordonnantien
en resoluties van de magistratuur onder 'vismarkt' en 'visafslag'.
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het einde van de zestiende eeuw. Verbodsbepalingen om aan vent-
jagers te verkopen rechtstreeks vanuit de schuiten, blijven we echter
aantreffen, ook veel later nog. We kunnen er daarom gevoeglijk van
uit gaan dat er naast de officiale handelskanalen altijd sprake is ge-
weest van een i]legaal circuit. Uit de verbodsbepalingen terzake blijkt
dat de autoriteiten de omvang daarvan soms groot inschatten. Hoe
groot wisten ze niet precies en ook nu valt daar geen slag meer naar te
slaan.

Voor deze illegale handel zoals tot nu toe besproken, geldt dat zij
werd uitgeoefend door de vissers of de pachters zelf. Zoals we echter
in het vorige hoofdstuk in de paragraaf over stropers en dieven heb-
ben gezien, werd er nogal wat vis gestolen. Vooral in de achttiende en
negentiende eeuw nam dit euvel grote vormen aan. Ook die gestolen
vis werd natuurlijk verhandeld. We zeiden toen ook al dat stropers en
dieven niet altijd gemakkelijk te scheiden waren: Van Doorn verhaalt
hoe het kwaad van de stropers op de rivieren rond de eeuwwisseling
wijd verbreid was. Van 1886 tot aan de Eerste Wereldoorlog bestond
er in Woudrichem zelfs een stropersvereniging, met een onderlinge
kas, waaruit vrouw en kinderen van leden die in de gevangenis waren
beland werden onderhouden.34 De 'Woerkommers' stonden wel als
stropers bekend, maar zij waren niet de enige. Het kwaad zal ook
niet overal dit soort vormen hebben aangenomen, maar de stukken zo-
als die in het vorige hoofdstuk aan de orde waren, suggereren toch op
zijn minst dat er medio negentiende eeuw (en vroeger) ook op het
Bergse Veld veel gestolen werd. Die vis werd via illegale kanalen ver-
handeld.

Concluderend kunnen we stellen dat, evenals dat tegenwoordig het
geval is, ook vroeger het zicht op juiste vangstcijfers vertroebeld wordt
door het bestaan van een 'zwart', een illegaal circuit. Naar de omvang
daarvan kunnen we slechts gissen. De vele verbodsbepalingen die er
in dit verband zijn, wijzen er op dat we de bedoelde hoeveelheden niet
moeten onderschatten.

34  Van Doorn, Mensen vissen vogels. Riviervisserij vergane glorie,  19.
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§ 5. Andere nevenactiviteiten

Behalve de uitvoerders van functies, die rechtstreeks te maken had-
den met het werk op de afslag en waarover min of meer toevallig stuk-
ken bewaard zijn gebleven, moeten er in de stad meer mensen betrok-
ken zijn geweest bij de dagelijkse aan- en afvoer van de vis.

Terloops hebben we de dragers en de telders al ontmoet, verder de
corvers, die de vis in mandjes moesten doen.35 Deze dragers waren
geen leden van het reguliere zakkendragersgilde, maar vormden een
aparte groep, de visdragers, die tot taak hadden de vissers te helpen
bij het uit de schuiten naar de afslag brengen van vis.36 Tijdens de
drukke elftteelt, stonden er speciale manden klaar, de 'elftbennen' die
vanwege de stad werden verstrekt.37 Juist in die tijd was er aan dit
werk grote behoefte. Dat geldt in die periode evenzeer voor de telders:
zij hielpen inmeesters, afslagers en controleurs bij het tellen van de
vis, omdat die, zeker in perioden van grote drukte anders al snel het
overzicht kwijt geweest zouden zijn. Dat gebeurde toch al vaak ge-
noeg. Als een aantal vissers tegelijk van de steken terugkwam - en ze
kwamen meestal tegelijk terug, omdat ze steeds bij laag water gingen
lichten - dan konden die paar inmeesters, afslagers en controleurs on-
voldoende in de gaten houden welke vis bij welke visser hoorde, om
van precieze aantallen maar te zwijgen. Enige hulp kon dus geen
kwaad. Gezien de veelheid aan bepalingen die allemaal tot doel had-
den te voorkomen dat de vissers hun vangsten illegaal sleten aan de
burgerij, buiten de afslag om, rijst het vermoeden dat dit verschijnsel
zich op grote schaal voordeed. Dat moet ook zo geweest zijn. Tenslotte
ging het hierbij voor een deel om oude rechten van de vissers, die ze
zich door nieuwe vooorschriften waarschijnlijk niet zo snel af lieten
nemen.

Een niet onbelangrijke nevenfunctie op de afslag moet die van schoon-
maker geweest zijn. Al die vis zorgde voor veel vuil en viezigheid, en

3,)   ARA,  archief ND inventaris Drossaers (inv.  nr.  725), ze worden genoemd in een con-
cept over de taak van de uitlegger (zie hoofdstuk IV, § 2.)
36) GAGB, index Resoluties Magistratuur, onder 'zakkendragersgilde', 'vismarkt', en
'visdragers'.
37) GAGB, stadsrekeningen zestiende en zeventiende eeuw, verschillende jaren.
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hoewel men andere opvattingen over hygiene koesterde dan thans het
geval is, moest er toch worden opgeruimd. In een speciale paragraaf
van hoofdstuk X zullen we de hygiene in de stad nog behandelen.

In de winter vlochten de vissers de rijshouten schuttingen, die ze let-
terlijk als schutwant aan de palen van de steek bevestigden. Hoogst
waarschijnlijk deden ze dat halverwege de zomer nog een keer, omdat
dan het rijshout, van wilgetenen, vergaan was, en sterk vervuild, re-
den waarom vervanging nodig werd.38 00k zal er tussendoor wel eens
iets kapot zijn gegaan, zodat regelmatige aanvoer van rijshout nodig
was. Dat roept de gedachte op dat de griendcultuur in de Biesbosch
een oude traditie kent.39 Dat is de vraag. Natuurlijk, al vanaf de eerste
jaren na de Grote Vloed ontstonden er aan de randen van het gebied
aanwassen, begroeid met biezen en later riet. Het volgende stadium
na de rietgorzen is het ontstaan van grienden en vloedbos.40 Sedert
het midden van de negentiende eeuw, toen de visserij al enige tijd op
haar retour was, was de griendcultuur de dominante economische ac-
tiviteit in de Biesbosch. Toen na 1970 vooral bij dijkaanleg de griend-
matten die daarbij toepassing vonden, steeds vaker vervangen werden
door kunststof matten en allerhande manden e.d. al eerder in41

plastic producten waren veranderd, was het teenhout niet meer nodig
en verdween de griendcultuur. Ongetwijfeld waren er in de hoogtij-
dagen van de visserij ook griendwerkers actief. Het hout dat ze lever-
den kon gebruikt worden voor de steekschuttingen, maar ook voor de
elftbennen en zalmmanden, naast andere toepassingen. Maar in die
tijd kenden alle polders wel gedeelten met 'geriefhout' voor de boe-
ren. Het natte laagland leverde wilgenhout in overvloed, niet alleen op
de aanwassen in de vroegere Verdronken Waard. Bovendien stond
het grootste deel van het gebied nog onder water, zodat de griendcul-
tuur, die zeker wel aanwezig was, nog niet die omvang gehad zal heb-
ben die ze later kreeg. Dominant was ze in elk geval niet: dat bleef tot
een eind in de negentiende eeuw de visserij.

38) Van Doorn, Tenninotogie, 58.
39) Zie de verschillende Biesbosch literatuur; vrijwel ieder geschrift over de Biesbosch
maakt melding van deze griendcultuur. Een goed voorbeeld is het boekje samengesteld
door H. den Tuinder: Leef en werkomstandigheden in de Biabosch rond 1900.
45   Verhey, De Biesbosch, land van het levende water, 51.
41) Den Tuinder, a.w; 1.
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Behalve met boeren en griendwerkers die hen het noodzakelijke
rijshout leverden, hadden de vissers ook te maken met de mensen die
werkten aan en rondom een van hun belangrijkste stukken gereed-
schap: de steekschuit. Geertruidenberg kende vanouds een scheeps-
werjje waar deze en andere schuiten werden gebouwd, gerepareerd
en onderhouden. Regelmatig zullen de vissers daarom contact gehad
hebben met werfbaas en timmerlieden. Niet iedereen had een eigen

schuit, sommige vissers moesten die dus huren. Misschien deden ze
dat bij de werfbaas of bij rijkere collega-pachters.  Hoe dan ook, er zal
regelmatig onderhoud aan de schepen nodig geweest zijn en zoals dat
in kleinere vissersplaatsen nog steeds gebruikelijk is zal de plaatselijke
werf wel tegelijkertijd als tagrijn zijn opgetreden: de winkel waar de
vissers hun teer, beslag, hout, touwwerk etcetera kochten. Hoewel,
dat laatste konden ze natuurlijk ook betrekken bij de zeilmaker, waar
ze de tuigjes voor hun schepen lieten maken en repareren, voor zover
ze dat niet zelf deden. Uit de stadsrekening van 1583 blijkt dat er in
dat jaar binnen Geertruidenberg een lijnbaan was. Daar werd touw
geslagen voor zowel gebruik aan boord van de schepen als voor het re-
pareren van netten e.d. Alin de vijftiende eeuw kenden vele Geertrui-
denbergse huizen op hun erf zgn. 'boothuizen' ("boethuys off visch-
huys genaempt hagenhuys"),42 waarschijnlijk ging het hierbij om
schuren en schuurtjes waarin de vissers hun fuiken, staken, vischge-
reedschap etc. opborgen, en die ze als werkplaats gebruikten om hun
netten te repareren. Soms waren deze loodsen bestemd voor collectief
gebruik, zoals het 'mandemaeckersboethuys', later in gebruik door
een samenwerkingsverband van vishandelaren.43

Het regelmatig noodzakelijke tanen van de netten in een taanketel,
gebeurde collectief, zoals dat ook later in bijna alle vissersgemeen-
schappen het geval was.44 Aan de haven, op de hoek van het Ster-

49  Geciteerd bij Margry, Sinte Geertniydenberghe onvolgroeide stad in de middeleeuwen.
Een nederzettingsgerchiedenis in het gren,gebied van Holland en Brabant, doctoraalscrip-
tie (typeschrift, aanwezig in het Gemeentearchief van Geertruidenberg), pag 48. Margry

zegt dat de functie van deze 'boethuysen' niet duidelijk is, maar dat ze wel voor scheeps-
berging gediend zullen hebben. Dat zou kunnen, maar meer waarschijnlijk lijkt mij dat
het ging om schuurtjes waarin de vissers hun fuiken en ander gereedschap opsloegen.
43) Zie hoofdstuk IX, § 3.
44)   Taanketelhuur, ARA. archief ND inventaris Drossaers (inv. nr.  723).
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restraatje bevond zich een dergelijke taanketelschuur voor gemeen-
schappelijk gebruik.45

Onbekend is ook, of de vissersvrouwen hun mannen behulpzaam
waren met het boeten van netten en eventuele andere klussen, zoals
dat in vissersplaatsen aan de kust en het IJsselmeer wel gebruikelijk

46was.

Naast de hiervoor genoemde werkzaamheden, die min of meer
rechtstreeks te maken hadden met de bezigheden van de vissers zelf,
waren er nog activiteiten die daar wat verder vanaf stonden.

Vis die was verkocht moest 6f meteen worden geconsumeerd, 6f ge-
conserveerd. We zagen al dat daarvoor verschillende methoden in
aanmerking kwamen. Ze gaven alle aanleiding tot werkgelegenheid.

Zeer bekend was het roken van zalm. De Geertruidenbergse zalm-
rokerijen zullen ook wel andere vis verwerkt hebben dan alleen deze.
Paling waarschijnlijk, maar gezien de handel in zeevis wellicht ook ha-
ring en andere soorten. Wat voor mensen de rokerijen bevolkten, is
niet meer te achterhalen. In feite geldt dat ook voor degenen die ande-
re conserveringstechnieken toepasten: de zouters bijvoorbeeld. Steur
en zalm die ingelegd werd in gekruide azijn, werd meestal eerst ge-
kookt. We weten ook niet meer hoeveel mensen hierbij betrokken ge-
weest zijn. Deden ze het werk in nevenfunctie? Waren het vooral vrou-
wen, van vissers wellicht,  die op deze wijze wat bijverdienden,  of wa-
ren er gespecialiseerde bedrijven die zich bezig hielden met
activiteiten als deze.

De tonnen waarin zowel de in te leggen als de gezouten vis verpakt
en vervoerd werd, kwamen van kuiperijen. In de meeste plaatsen van
enige omvang waren wel kuiperijen te vinden. Ook Geertruidenberg
kende een actief kuipersgilde. Voor het vervoer van de vis konden zo-
wel schippers als voerlieden zorg dragen. Een van de handelaren
waarover we nog te spreken zullen komen was zelf voerman: hij trans-
porteerde zijn tonnen vis met eigen paard en wagen(s). Schippers ver-
voerden de vis ook meestal in tonnen; het gebruik van waterschepen
met bun kwam alleen in aanmerking voor levende vis. Dat kwam regel-
matig voor, veel vis werd levend aangevoerd. Meestal was die dan voor

45)  Zijlmans, De Dongebode, jrg.  17, nr.4, 100.
46)  Voor de rol van de vrouw in deze en andere omstandigheden, zie hoofdstuk X.
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onmiddellijke consumptie bedoeld. Vis die geconserveerd moest wor-
den, middels azijn (gezult) of middels zout, ging in tonnen.

Helaas geldt hier wat al zo vaak heeft gegolden: de bronnen zijn te
beperkt om een betrouwbaar beeld te geven van de omvang van al dit
soort activiteiten. Zelfs in het hoofdstuk waar de economische aspec-
ten ervan aan de orde komen, zal de behandeling niet meer dan een
summier karakter kunnen hebben. Laat staan dat we diep in kunnen
gaan op de mensen die er werkten, hun leefwereld of hun kontakten
met de vissers.

§ 6. Korte samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar de manier waarop de vis
werd aangevoerd en de handel in vis die daar noodzakelijkerwijs op
volgde.

We zagen hoe de beurt op de afslag bepaald werd door het trekken
van kavelstokken; we maakten kennis met de afslager, de controleur
van de afslag en de inmeester van het ingeld. Het bleek dat zowel par-
ticulieren als handelaren rechtstreeks op de afslag konden kopen. Le-
vering op krediet was daarbij de gebruikelijke gang van zaken. Zeker
voor de reguliere handel. Of die kredietleveringen ook voor de i]legale
handel toepassing vonden blijft onbekend. Vermoedelijk zal er hier
wat vaker sprake geweest zijn van boter bij de vis. Maar omdat er naar
alle waarschijnlijkheid toch een betrekkelijk omvangrijke handel bui-
ten de afslag om plaats vond, veronderstellen we dat er ook in dit cir-
cuit wel op krediet geleverd zal zijn. Zeker als men de partners goed
kende.

De normale handel vanuit Geertruidenberg was oud, dateerde zelfs
al van voor de St. Elisabethsvloed, en was vooral gericht op de Zuid-
brabantse steden. Later ook op Frankrijk.

Naast handel moet er in de stad sprake geweest zijn van omvangrijke
met de visserij samenhangende nevenactiviteiten.
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DEEL C

FINANCIELE ZAKEN



HOOFDSTUK VI

INGELD EN PACHT

§  1.   Inleiding

In dit eerste hoofdstuk van het deel dat betrekking heeft op financiele
zaken, zullen vooral de regelingen die ter zake golden aan de orde ko-
men. Hoofdstuk VII zal dan gaan over de opbrengsten ten gunste van
de overheid.

Eerst behandelen we in dit hoofdstuk de regeling met betrekking tot
het ingeld van Geertruidenberg; daarna komen de verschillende
pachtregelingen aan de orde. In de loop van de tijd hebben zich daar-
in enkele malen vrij forse veranderingen voorgedaan.

Nadat aldus de formele regelingen behandeld zijn, zullen we in een
laatste paragraaf nog even kort spreken over de gang van zaken op de
pachtbijeenkomsten.

§ 2.   Ingeld

a. Algemeen

Het was een oude gewoonte in Geertruidenberg om geld te innen over
de binnen de stadsmuren aangevoerde vis. Over alle vis die op de ste-
delijke afslag werd aangevoerd en verkocht, moest de twintigste pen-
ning, vijf procent, van de opbrengst worden betaald. Een heffing die
men aanduidde met de term 'ingeld'. Dat is al zo geweest vanaf de
oudste tijden. Over de herkomst van de ingeldheffingen is niets meer
bekend.1

Mogelijk dateert deze heffing al van v66r de St. Elisabethsvloed. De
oudste stadsrekening, die van 1437, maakt al melding van ingeld. En-
kele eveneens bewaard gebleven rekeningen uit de jaren zestig van de
vijftiende eeuw vermelden de post ook, terwijl er stedelijke keuren zijn
van 1484 en 1487 die het ingeld vernoemen.

1)  Het antwoord op de vraag naar de herkomst van deze heffing bevond zich hoogst waar-
schijnlijk in  het - vernietigde - oud archief van Geertruidenberg (zie Verantwoording).
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Interessant zijn nog de keuren van 1507, 1529 en 1550, die, zoals
dat vroeger gebruikelijk was, regelmatig werden herhaald en in ouder-
dom dateren van v66r  1516,  het jaar waarin men zich in breder ver-
band ging bemoeien met de toekomst van de Verdronken Waard.2

,,

Verdraghen dat niemant geen vissche, noch elft, noch salm
schoen maken en sal noch steken, dan alleen van Jacob Ghijs-
brechtszoen hoeckhuys aen die een sijde ende Janneken Neelen
hoeckhuys aen die andrer sijde, streckende soe voort tot den
nieuwen hooft toe.  (...)  Item, dat gheen visschers burghers  oft
buijtenluijden geen vercoop van visch copen oft vercopen en sal,
hij en is afgeslagen en een ieder sijn ingelt dair aff betaelen. (...)
Item, dat niemandt van wat conditie hij sijn sal mogen coopen oft
vercopen stoer, salm, elft, houtinck ofte andere vissche, hoe die
genaempt mogen sijn, dan op den behoirlijkcen affslach, die
daertoe geordineert is. (...)Item, dat niemant en sal mogen te ge-
moet ofte tegen gaen ofte varen met enighe schuijten oft scepen,
cleijn oft groot, wagene, peerden ofte die van den vissche connen
gedraghen, om te coopen en oick nyet en sal mogen vercopen;
dan sullen die selve personen, die hare reijs ende wil hebben ten
Berch te comen om te vercoopen, die voorszegde visschen laeten
gaen en passeeren ten afslach sonder datselve te beletten ofte bij
anderen doen beletten.  ,3

De teneur van deze voorschriften is duidelijk genoeg: er mocht vooral
geen vis verkocht worden buiten de afslag om, behalve voor een be-
perkt eigen gebruik, want anders liep Geertruidenberg haar belasting-
opbrengsten, het ingeld, mis.

Zoals toentertijd gebruikelijk, was ook het innen van deze stedelijke
belasting een particuliere zaak. Ambten werden verpacht, zo ook in
dit geval het "Innegelt vanden Afslach". De manier waarop dat ging
en de voorwaarden waaronder, zullen in de loop van de tijd niet onge-
wijzigd zijn gebleven. De voorwaarden die we hieronder uitgebreid
zullen behandelen, hebben betrekking op de verpachting van het be-
doelde ambt voor het jaar  1567. We zullen het er mee moeten doen,
want andere documenten staan ons niet meer ter beschikking. Aan de

2)  Zie hiervoor hoofdstuk II.
3)   Mollenberg, Onuitgegeren bronnen wor dege3chiedenis van Geertmidenberg, 374.
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hand van de geboden informatie blijkt voldoende duidelijk hoe een en
ander in zijn werk ging. Het betreffende jaar ligt in het 'overgangsge-
bied' tussen de tijd waarin er veel conflicten waren, de zestiende
eeuw, en de periode van consolidatie, globaal de zeventiende en vroe-
ge achttiende eeuw, en stamt daarmee dus uit een tijd toen er voor de
visserijen en de voorwaarden waaronder die plaatsvonden, duidelijke
veranderingen bezig waren zich te voltrekken.

Voor wat betreft de ingeldregelingen waren die veranderingen ech-
ter minder relevant. Ze betroffen vooral de grensaibakeningen te wa-
ter, de plaats van de steken en de pacht. Die pachtregelingen komen
hierna nog aan de orde, over het overige hebben we het al gehad. He-
Iemaal zonder invloed op het ingeld waren de aan de gang zijnde ont-
wikkelingen niet. Er werd over wijzingen gedacht in die zin, dat de
prins van Oranje met de gedachte speelde de ingeldrechten voor de
stad op te heffen, althans om de vissers toe te staan hun vis aan te voe-
ren waar ze dat zelfwilden, maar zoals we achteraf vast kunnen stellen
veranderde er in feite weinig.

b.  De regeling

Het eerste artikel stelt dat op de voorwaarden die gaan volgen de bur-
gemeesters en regeerders van Geertruidenberg het ingeld van de af-
slag openbaar zullen gaan verpachten voor de tijd van een jaar, en wel
van 'primo January' tot 'ultimo decembris'. Dat ingeld betrof de twin-
tigste penning (5%) die de stad toekwam

"van allen den steuren, zalmen elften ende allen Riviervisschen
diemen van ouden tijden alhier ten afslach plach te brengen ende
noch dagelicx is vangende diemen schuldich is alhier binnen der
voorscreven stede ten afslach te brengen".

Het artikel besluit met de enigszins cryptische opmerking: "berueren-
de den cabbeljauwe ende den schelvisch zal zijn na ouder ge-
woonten. '94

In Geertruidenberg werd ook zeevis aangevoerd. Uit het stuk blijkt
niet of daarover ook ingeld werd geheven, waarschijnlijk niet. Later
wordt er voor zeevis een aparte afslager benoemd. Vermoedelijk be-

4)   ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv.  nr.  725).
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doelt deze clausule te zeggen dat de regeling voor de aanvoer en afslag
van zeevis niet veranderde.

Bepaald was ook dat de huurder ofpachter van het ingeld zijn schul-
den moest betalen met "goeden gancbaren gelde daer mede den
eenen coopman den anderen vermogen zal betalen". Betalingen via
schuldbekentenissen waren niet toegestaan. Per jaar werd er in vier
termijnen gerekend, de eerste daarvan moest betaald zijn op 'St.
Jansmisse' te midzomer, de volgende met Bamis (1 oktober), dan met
Kerstmis en de laatste in maart daaraanvolgend. Daarna begon deze
cyclus weer opnieuw, zodat er dus steeds gewerkt werd met een vie-
rendeel 'voorschot'.

De pachter van het ingeld was gehouden op uur en tijd naar oude
gewoonte, afslag te houden, en hij, zijn mededoenders of gecommit-
teerden, moesten de vis "rechtvaerdelijck" afslaan, zonder "eenige
fraude of dissimilatie" te doen. Hij inde het geld van de verkochte vis
en rekende vervolgens met de vissers af. De "buytenvisschers", die
niet in Geertruidenberg woonden, hadden er recht op om hun besomd
geld meteen te ontvangen. Inwoners van de stad zelf moesten langer
geduld hebben: de 'binnenvisschers' konden hun geld pas "binnen
acht ofte veerthien daghen ten langcsten nadat heuren visch vercoft
is" tegemoet zien. Bij eventuele "quade betalinge" konden de vissers
hun geld gerechtelijk invorderen, op de gebruikelijke manier, "met
heerlicke ende Reale executie".

Het dan volgende artikel is interessant, omdat het bepalingen bevat
over riviervis die op de afslag kwam. In de archieven is bijna nergens
sprake van andere vis dan zalm, elft en steur. Uit het volgende kan (zij
het voor een deel) blijken hoe dat kwam.

In principe moest alle riviervis die hier of op andere plaatsen die daar-
voor waren aangewezen, op de afslag worden aangevoerd om door de
pachter van het ingeld te worden afgeslagen. Een probleem hierbij
was, dat riviervis vaak levend op de afslag aankwam. Extra transport
van en naar de afslag was bezwaarlijk en het was de vissers daarom
toegestaan om deze vis rechtstreeks vanuit de schuit te verkopen. Ze
moesten dan wel "onder eedt" aan de huurder van het ingeld melden
hoeveel de opbrengst was, zodat die zijn twintigste penning erover kon
berekenen. In de zomermaanden, als de vis moeilijker in leven te hou-
den was, of sneller bedierf dan anders, kon dit zonder meer. In de
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maanden januari tot en met april en oktober t/m december, de koude
tijd, moest de pachter er aparte toestemming voor hebben. Het ver-
moeden rijst dat er wel eens riviervis werd verkocht zonder er ingeld
over te betalen,5 een indruk die door de volgende artikelen niet wordt
weggenomen.

's Morgens op de martkdagen in de week, en op vastendagen moch-
ten de vissers volgens oude gewoonte hun riviervis voor het stadhuis
zelf verkopen, echter niet onbeperkt. "Burgers en buitenluiden"  kon-

"den "een so vis kopen. Een 'zootje vis' is een wat onbestemde aan-
duiding van hoeveelheid. Het woord is verwant met zieden, koken.
Een "zo vis" heeft dan betrekking op datgene wat voor directe con-
sumptie gekookt kan worden. Hetzelfde artikel stelt vervolgens dat
burgers, "tallen tijden" als ze behoefte hebben aan vis, "een so rivier-
visch" mogen kopen bij de vissers, rechtstreeks aan de schuit, zowel
voor henzelf als voor buiten wonende goede vrienden, tot een bedrag
van maximaal zeven stuivers, zonder dat de vissers daar dan de twin-
tigste penning over hoefden af te dragen. Voor paling gold dat zelfs on-
beperkt, "ael tzij groot oft cleyn" mochten de vissers zelf verkopen
"tot heuren schoonsten" zonder dat ze daar ingeld over hoefden af te
dragen. Een en ander wel onder de voorwaarde dat ze geen andere
riviervis "ondert decxel van dyen" ter markt zouden aanvoeren.

Helemaal uitgeput waren de mogelijkheden om aan de twintigste
penning te ontkomen hiermee nog niet. In een enkel geval kon dat
zelfs waar het ging om zalm en elft.

De kooplui, bij wie de vissers hun gereedschap kochten, zoals sta-
9, "

ken, rijs, garen, ofte andersins , mochten een 'meet' elft in ont-
vangst nemen, zonder dat daar de twintigste penning over was be-
taald. Dat gold ook voor de huurder van het'burchvelt' waar blijkbaar
de staken werden opgeslagen. Daarnaast mochten de vissers tijdens

"de teelt een of twee meet elften verkopen aan burgers ofte een goede
9,vrindt van buyten  . Aan goede bekenden mochten de vissers verder

per jaar een of twee zalmen en twee of drie elften schenken. Voor
eigen gebruik ("tot beheven van haer nootdruft"), was het de vissers
toegestaan 'meten' van zalm, elft en riviervis in bezit te hebben. Coe-
de kennissen mochten ze daar weer in mee laten delen. Verder kon

D  Zie voor de illegale handel, hoofdstuk V.
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"een zode of twee" ter leniging van de bedoelde nooddruft worden
verkocht, wederom buiten de afslag om.

Een apart artikel stelt nog dat de vissers tijdens de elftteelt "schad-
den ende vinten" tot een bedrag van twaalf stuivers af konden laten
slaan zonder dat ze ingeld hoefden te betalen. Dit is de enige passage
waarin melding gemaakt wordt van de vangst van fint.

Uit al deze bepalingen blijkt duidelijk dat de vissers nogal wat moge-
lijkheden hadden om voor eigen gebruik en als een soort bijver-
dienste, vis buiten de afslag om te verkopen. Want wie kontroleerde of
de schenkingen niet betaald werden? Duidelijk is dat er in ieder geval
ruim voldoende smoezen voorhanden waren, als iemand ergens met
vis rondzeulde die niet op de afslag was geweest. Toch zijn de bepalin-
gen zoals ze hier liggen naar alle waarschijnlijkheid gebaseerd op
oude, lang bestaande rechten van de vissers. Rechten die hen moeilijk
konden worden afgenomen. Hoe loyaal de vissers waren ten aanzien
van hun heer en diens rentmeester is niet meer bekend, maar de lange
stroom klachten over het illegaal, d.w.z. buiten de afslag om verkopen
van vis, duidt er op dat men de bovenvermelde privileges ruim inter-
preteerde. Te ruim vaak, naar het oordeel van de autoriteiten.

Het voorgaande kan ook een verklaring inhouden van het feit dat de
gewone standvis, de riviervis van de regeling, in de archieven betrek-
kelijk onvindbaar is. Er wordt voornamelijk gesproken over zalm, elft
en steur, de rest blijft buiten beeld. Hoogst waarschijnlijk hebben de
vissers, naar oud gebruik, deze vis als 'eigen vangst' beschouwd. Zo-
als uit het voorgaande blijkt was dat in ieder geval voor een deel gele-
gitimeerd, en voor het geval van paling zelfs volledig.

Om op de regeling zelf terug te komen: de slotbepaling ervan stelt nog
dat de burgemeesters van Geertruidenberg het ingeld "aen haer sel-
ven" konden houden als het bij de openbare verpachting te weinig
mocht opbrengen naar hun zin. Als er twee aspirant pachters tegelijk
mijnden, moesten ze opnieuw beginnen. De huurder moest verder,
zoals gebruikelijk, voor de schepenen van de stad borg stellen, meteen
nadat hij gemijnd had. Bij wanbetaling werden dan eerst de huurder,
daarna de borg of borgen aangesproken, eventueelin rechte vervolgd.
Als tijdens de openbare verpachtingen iemand 'mijn' had geroepen
en vervolgens geen borg kon stellen, dan begon men opnieuw. Als het
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ingeld dan meer opbracht ging dat meerdere naar de stad, maar kwam
er minder uit, dan kon het verschil verhaald worden op degene die
zonder voldoende borg zijn mond te vroeg had open gedaan. Deze ge-
dragslijn werd ook gevolgd bij andere gelegenheden zoals de verpach-
ting van de visserijen zelf, en ook bij andere ambten ging het zo.

Wie 'contrarie' deze voorschriften handelde, kon rekenen op een
boete van tien pond; eenderde daarvan ging naar de officier die ver-
volgde, eenderde naar de stad en eenderde naar de pachter.

c.   Een aparte regeling voor de vissers van elders

Het Geertruidenbergse recht op het heffen van ingeld was al van zeer
oude datum. Ermee verbonden was uiteraard de verplichting de vis
ook daadwerkelijk in de stad aan te voeren, anders zou omzeiling van
deze heffing wel zeer eenvoudig geweest zijn. In de periode v66r ca.
1560, toen er nog geen openbare verpachtingen van de visserijen wa-
ren en a]le percelen werden uitgegeven aan de vissers van Geertrui-
denberg en Drimmelen, vond er ook aanvoer in Drimmelen plaats. De
rekeningen van de rentmeester maken daar melding van.6 Op de wa-
teren van de prins van Oranje visten Geertruidenbergenaren en men-
sen uit Drimmelen en zij voerden hun vis in de plaats waar ze woonden
aan. In Geertruidenberg werd ingeld geheven.

Toen na 1563 de verpachting van de visserijen openbaar werd en er
- na enig geharrewar - ook vissers van elders konden pachten, kwam
er in deze toestand verandering. Het waren vooral Sliedrechtenaren
naast Hardinxvelders en Werkendammers, die percelen op het Berg-
se Veld kwamen pachten en zij moesten de vis die daar gevangen werd
in Geertruidenberg aanvoeren, onder afdracht van het verschuldigde
ingeld. Het kwam voor deze vissers niet altijd goed uit om na het lich-
ten van de fuiken nog naar Geertruidenberg te varen, en de vissers uit
die plaats waren verplicht om desgewenst, vis, gevangen door hun
'collega's' van benoorden de Maas, mee naar de afslag te nemen. Met
de conflicten die er tussen deze groepen vissers geheerst hadden nog
vers in het geheugen, zal dat niet altijd van harte zijn gegaan. Ook veel
later niet trouwens.  Nog  in   1639 moet rentmeester Van Beveren  sa-
men met de dekens van het vissersgilde er op wijzen, dat deze ver-

6)   ARA, archief ND inventaris Hingman, rekeningen rentmeester.
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plichting om zalm en steur voor de 'buitenvissers' mee naar de afslag
te nemen nog steeds van kracht is, gezien de

..

groote disordre ende weijgeren die daer geschiet bij de visschers
van Geertruydenberch op het meebrengen van steur en salm voor
de visschers van Slydrecht ende Drimmelen-7

Hierin zou na enige tijd verandering optreden. In de jaren 1589-1593
toen Geertruidenberg in Spaanse handen was, kon er in de stad geen
afslag worden gehouden. De vis gevangen op de wateren van de prins
werd toen in Dordrecht aangevoerd. Dat hield overigens niet in dat de
vissers toen geen ingeld meer hoefden te betalen: de rentmeester in-
casseerde toch de twintigste penning, maar liet het geld in de kas van
zijn heer vloeien in plaats van het af te dragen aan de in handen van de
vijand zijnde stad.8

Toen  Geertruidenberg  in  1593  op de Spanjaarden heroverd  was,
kon de rentmeester weer naar huis en verhuisde ook de afslag weer te-
rug. In de bezettingsjaren waren de vangsten nogal teruggelopen. Het
vermoeden rees dat de vissers andere afzetkanalen hadden en mede
om daar een eind aan te maken kwam men tot een nieuw "Accoort van
den afslach". Er werd nog eens krachtig benadrukt dat alle vis, gevan-
gen in de Verdronken Waard, aan de zuidzijde van de Oude Maas ge-
woon weer in Geertruidenberg op de afslag moest worden gebracht.
Daar moest er de twintigste penning over worden betaald, zoals dat
vanouds gebruikelijk was geweest. Een uitzondering werd gemaakt
voor de vissers van "Slydrecht, Papendrecht ende elders buyten de
stede woonachtich" die hun vis in Dordrecht of ergens anders waar
het hen beliefde, aan mochten blijven voeren, mits ze het recht van
Geertruidenberg op het ingeld bleven erkennen. Dat laatste hield in
dat ze van de afslager van Dordrecht of elders een "bi]let" moesten
hebben met aantallen aangevoerde vis, en dat ze daar later door de
rentmeester van Geertruidenberg over werden aangeslagen.

De situatie met deze buitenvissers bleef problemen geven. Al in de
jaren kort na 1560 was er door Geertruidenberg regelmatig overleg
geweest met Dordrecht en de raden van de prins in verband met het
ingeld van de buitenvissers.9 De bovenstaande oplossing kwam daar-
bij uit de bus. Later, in de jaren twintig van de zeventiende eeuw, ont-

7)  Mollenberg, a.w., 391. Zie ook hoofdstuk IX, § 4.
8)   ARA, archief ND inventaris Hingman, rekeningen rentmeester over deze periode.
5 GAGB, Stadsrekeningen over de jaren 1563-1565.
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stond er voor 'sommige' Sliedrechtse vissers weer een uitzonde-
ringspositie: bij het verpachten van de visserijen was afgesproken dat
ze hun vis in Dordrecht aan zouden voeren. Daar werd dan gewoon de
twintigste penning betaald, die door deze stad aan Geertruidenberg
moest worden afgedragen op de gebruikelijke wijze. Daar bovenop
moesten deze vissers dan nog eens de dertigste penning extra aan in-
geld betalen.10 Wat er tegenover deze lastenverzwaring stond is niet
meer bekend, mogelijk een lager pachtbedrag.

Als  tegenprestatie  voor  het in november 1593 gesloten "Accoort"
en de hernieuwde bekrachtiging van het recht van de stad op het hef-
fen van ingeld, zou het onderhoud van de grote kerk voortaan voor re-
kening van het stadsbestuur komen. De kerk, die door de oorlogshan-
delingen "seer ontrampeneert ende verbroken" was, moest op kosten
van de stad gerepareerd en verbeterd worden en vervolgens "ten eeu-
wigen dagen" worden onderhouden door de stad, zonder "cost, last
oft schade voor Zijne Princelijcke Excellentie".11

d.  Het einde van het ingeld

De ingeldheffing verliep voor Geertruidenberg niet altijd probleem-
loos. We zagen in hoofdstuk II al hoe de stad haar recht erop voor de
commissie van 1516 veilig moest stellen. In de jaren na 1520, toen er
pacht werd geheven en de visserijen uitsluitend werden bevist door
vissers van Geertruidenberg en Drimmelen, was er in laatstgenoemde
plaats ook enige tijd een afslag. In de volgende paragraaf, over pacht-
regelingen, zullen we zien hoe in een langzaam proces hierin wijzigin-
gen optraden die er niet alleen toe leidden dat de pachtvoorwaarden
drastisch veranderden, maar dat er voortaan ook vissers van buiten
Geertruidenberg en Drimmelen zouden vissen. Het was helemaal niet
vanzelfsprekend dat die hun vis ook in Geertruidenberg moesten aan-
voeren. Er vond in die jaren overleg plaats tussen de stad en de prins
van Oranje, steeds om 'op de oude voet' (d.w.z. 'op vroon', zie hierna)
te mogen blijven vissen. Op een gegeven moment had de prins in zijn
verpachtbrief een artikel opgenomen waarin stond dat iedereen zijn
vis ter markt zou mogen brengen waar hem dat beliefde. Iedere keer
werd in de pachtvoorwaarden, de 'cedullen,' geregeld waar de vis
19 GAGB, stadsrekeningen 1624,1625 e.v.
11)  Mollenberg, a.w., 381,382.
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moest worden aangevoerd. Hetzelfde jaar nog, 1557, toog een delega-
tie van het stadsbestuur naar Den Haag om te overleggen over deze
kwestie en ook over het visrecht.12 Wat dat laatste betreft mocht het
overleg niet baten: uiteindelijk zouden er toch openbare verpachtin-
gen komen. De stad bleef inmiddels ingeld heffen, maar een duidelij-
ke, schriftelijk vastgelegde overeenkomst met de heer hierover, kwam
pas in november 1593 tot stand.

Het wordt dan lange tijd rustig rond het ingeld. De stad blijft in het ge-
not van haar rechten ter zake, zelfs in de Bataafse Tijd. De Nassause
Domeinen waren aan de staat vervallen, maar Geertruidenberg ging
door met het heffen van ingeld tot en met het jaar 1810.

Onvrede met het beleid van koning Lodewijk Napoleon maakte dat
keizer Napoleon besloot in te grijpen en Nederland bij Frankrijk te
voegen. De stedelijke belasting, het ingeld, paste niet in de nieuwe
Franse liberale economische opvattingen. Het was dan ook in datzelf-
de  jaar  1810,  dat het nieuwe bewind  het oude Geertruidenbergse
recht op het heffen van de twintigste penning, het ingeld, ongedaan
maakte.

"Ook is daardoor aan de gemeentes-kas van Geertruidenberg ont-
trokken geworden, het haar bij verdrag met den huize van Oranje-
Nassau, in dato 14 November 1593, ten eeuwigen dage afgesta-
ne, en wettig toebehoorende genot van den twintigsten penning
van den opbrengst des afslags van den op de domein-visscherijen
in den verdronken waard gevangen zalm, steur en elft, welke een
gemiddeld jaarlijksch inkomen van f 1500 Af 2000, opleverde,

mitsgaders nog een stuiver van iederen gulden der jaarlijksche
pachtsom, ten behoeve van het fonds der armen".13

Gezien de ideologie van de Franse overheersers had dit al eerder moe-
ten gebeuren. Blijkbaar had de koning de zaak te lang op zijn beloop

gelaten; het nieuwe bewind maakte korte metten met deze feodale
resten. Dat gebeurde niet op zachtzinnige wijze en men had weinig
consideratie met gevestigde belangen. Het volgende voorval illustreert
dit treffend: toen op 1 februari 1810, "des namiddags omstreeks 5

12) GAGB. stadsrekening 1557.
13

) Hermans, Bijdragen tot de geschiedenis, oudheden, letteren, statistiek en beeldende
kunst derprovincie Noord Braband, I, 485.
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9,uren een detachement Franse gendarmerie de stad binnentrok, en
nog dezelfde avond gevolgd werd door een bataljon infanterie, ont-
bond men vrijwel meteen het plaatselijk bestuur. "Commissarissen
vanwege het bestuur des Franschen keizers" waren gemachtigd tot
het in beslag nemen van de voorhanden zijnde gelden in 's lands kan-
toren van ontvangsten. Sommige Bergse beambten weigerden dat en
werden vervolgens "met het pistool op de borst" gedwongen aan de
verzoeken te voldoen. 14

Met het recht op het heffen van ingeld, verdween uiteraard ook de
verplichting de vis op de afslag van Geertruidenberg aan te voeren.

Na het herstel van de Nederlandse onalhankelijkheid bleef deze
toestand zoals ze was.15 Wel heeft het gemeentebestuur van Geertrui-
denberg in de jaren 1821 tot 1842 pogingen in het werk gesteld om
de verloren rechten terug te krijgen, echter zonder resultaat. Het on-
derhoud van de kerk speelde hierin uiteraard een rol.

Op 14 maart 1821 richt burgemeester J.B. Allard een smeekschrift
aan Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, om het recht op het
heffen van de twintigste penning terug te krijgen, om de totale onder-
gang van de stad te voorkomen, want meer dan tweederde van de be-
volking verkeert in behoeftige omstandigheden. Een maand later
wordt er een commissie uit de raad gevormd, die met de directeur der
registratie en domeinen moet gaan onderhandelen over een afkoop-
som voor de verplichting die de domeinen hadden met betrekking tot
het repareren en onderhouden van de grote kerk en de toren. In juni
1821 brengt de commissie verslag uit en zegt dat ze in de besprekin-
gen het recht op de twintigste penning heeft gereserveerd. Vanwege
die claim heeft de directeur der registratie en domeinen er bezwaar te-
gen om het contract voor onderhoud en reparatie van de toren ter

goedkeuring voor te dragen en hij vraagt de raad van de stad of die de-
ze claim op de twintigste penning wil handhaven. Met meerderheid
van stemmen besluit men dan er van af te zien; burgemeester A]lard
en I.P. van Nieuwkuyk (een van de leden van de commissie) laten in
de notulen opnemen het niet met deze beslissing eens te zijn. Op 5 juli
1823 valt de beslissing om niet op het Geertruidenbergse smeek-

14   a.w., 486.
15)  Mollenberg, a.w., 404 e.v.
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schrift in te gaan. Het stadsbestuur legt zich hier niet meteen bij neer.
Daarna volgen meerdere verzoekschriften en er is een uitgebreide

briefwisseling met betrekking tot de claim op de twintigste penning.
Naast het herstel van de oude rechten, claimt men ook een bedrag
grootf 45.500, in verband met de gederfde ingeldinkomsten over de
periode waarop de claim betrekking had.16 In oktober 1832 schrijft
de secretaris van het Kabinet des Konings, dat het betreffende ver-
zoek ook nu niet voor een gunstige beschikking vatbaar is.

In een eerder rapport had de administrateur van de Nassause Do-
meinen in het eerste Ressort te Arnhem al geadviseerd niet op het
Geertruidenbergse verzoek in te gaan. In ruil voor de ingelden zou
Geertruidenberg de kerk onderhouden, zo schreef de administrateur.
Maar na 1795 was daar niets meer van terechtgekomen. Sterker nog,
Zijne Majesteit had zelfs een som gelds toegezegd van negenduizend
gulden voor de hoogst noodzakelijke reparaties. De administrateur trok
ook het bestaan van het recht v66r  1593 in twijfel; de Bergse bestuur-
deren hadden daar op gewezen. Als dat zo was, dan zou er geen tegen-
prestatie in de vorm van het kerkonderhoud nodig zijn geweest, zo
merkte hij nuchter op en verder ontbrak ieder schriftelijk bewijsstuk.
De vordering van f 45.500 kwam hem ook in hoge mate overdreven
voor. In de periode 1795-1810 was er voor niet meer dan ongeveer
tweeduizend gulden perjaar aan ingeld binnengekomen en gekapitali-
seerd kon dat nooit veel meer zijn danf 40.000. Daar moest dan ze-
ker nog een bedrag van f 22.500 af voor gekapitaliseerd onderhoud
van de kerk. De administrateur adviseerde Zijne Majesteit daarom de

99afwijzing van 5 juli 1823 te "maintineren onder toevoeging van een
9,stevig laatste argument:  te meer omdat eene concessie in deze een

aantal reclames zou doen ontstaan van onderscheidene heerlijkheden
aan Hoogst deszelfs doorluchtige voorouders hebbende behoord".
Het advies werd opgevolgd. 17

De kous is daarmee nog niet helemaal af, zeven jaar later wordt nog
een laatste poging ondernomen. Men pakt de zaak nu wat drastischer
aan. In december 1839 machtigen Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant de raad van Geertruidenberg om in persoon van de burge-

16) ARA, Archief Amortisatiesyndicaat, (inv. nrs. 1-686) brieven onder 1 mei 1840, no.
24.

17) t.a.P.
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meester tegen de administratie van 's Rijks domeinen in rechte op te tre-
den tot handhaving van de aanspraak op de twintigste penning, " of tot
het bekomen eener geevenredigde schadeloosstelling."  Op  de  der-
tigste van dezelfde maand gaat een deurwaardersexploit van B&W
uit aan de Permanente Commissie uit het Amortisatiesyndicaat, uit-
makende het bestuur der domeinen te Amsterdam,

" tot erkenning van stadsrechten op en tot stuiting der verjaring op
het stuk van den afslag van zalm, enz. hier ter stede en het recht
van den 20en penning, dat burgemeester en wethouders ver-
klaren hun wederrechtelijk door de Fransche overheerschers in
1811 ontnomen te zijn en waarin zij verlangen te worden her-
steld of eene schadeloosstelling te ontvangen over 29 jaren van
f. 65.000".

Het lukte niet. In november 1841 was nog niets vernomen en richtte
men een hernieuwd verzoek aan Zijne Majesteit. In april 1842 be-
richtte de minister van Financien dat op het betreffende verzoek afwij-
zend was beschikt. Pas toen was definitief duidelijk dat er nooit meer
ingeld geheven zou worden.

§ 3.   Pachtregelingen

a.  Inleiding: tot circa 1525 geen pacht

In de eerste periode waarin er werd gevist, was er van pacht geen spra-
ke. Vermoedelijk omdat er nog steeds plannen tot herdijking van de
Verdronken Waard bestonden kon het gebeuren dat deze pachtloze
tijd ruim honderd jaar duurde.

In de jaren veertig van de zestiende eeuw worden in het Geertrui-
denbergse Privilegeboek een aantal getuigenverklaringen ingeschre-
ven, die te maken hebben met de beleidsvorming die toen plaatsvond
met betrekking tot de wijze van pachtheffen. Het verband daarmee is
echter niet zonder meer in alle opzichten duidelijk. Er is wel een ver-
band met de heffing van het ingeld door Geertruidenberg. Aan het be-
gin van dit hoofdstuk zagen we al hoe de stad in het midden van de
zestiende eeuw heeft moeten vechten voor het behoud van dit oude
privilege. De hierna volgende verklaringen hadden daar bijna zeker
mee te maken. In ieder geval tonen ze duidelijk aan, dat er in de eerste
jaren, tot omstreeks 1525, geen sprake was van pacht.

223



Airt Sprangers was tweeentachtig jaar oud toen hij zijn verklaring af-
legde, die samen met die van anderen op de 16e dag van april 1545
"stilo curie hollandie" in het Geertruidenbergse Privilegeboek werd
opgeschreven.18 Airt verklaarde onder ede dat alle vis, gevangen aan

de zuidzijde van de Maas op de wateren van de Verdronken Waard al-
tijd binnen Geertruidenberg op de markt en de afslag was gebracht.
Hij wist ook dat Geertruidenberg altijd de twintigste penning daarover

genoten had, "tot profijt der selver stede". Verder zei hij dat "Al eer
ende te voren mijn here van Nassou ande voorschr. visscherye geco-
men was oft enich profyt af hadde oft genyetten", iedereen op de be-
doelde wateren kon vissen die wilde. Hij vertelde ook dat de mande-
makersploech en de vinckenploech te water voeren gewapend met bo-

gen en'piecken', "soe dat elcke visschen wilde opte beste steken ende
"

visscheryen. Gezien zijn leeftijd ging Airt's herinnering terug tot een
eind in de vijftiende eeuw. Uit zijn verklaring blijkt dat hij nog goed de
pachtloze tijd gekend had, maar die dagen waren voorbij, en ook de
mandemakers moesten pacht betalen. De term 'mandemakersploeg'
heeft betrekking op de Grootkenssteek, later meestal Langesteek ge-
noemd. Deze steek was in de vroege zestiende eeuw een tijd verpacht

geweest aan een visser met de naam 'De Mandemaecker'; zijn naam
ging over op zowel de steek als de groep vissers die er werkte.

Ook Henrick Jansz. Grotart, leeftijdgenoot van Airt Sprangers wist
te vertellen dat de Heer van Nassau nooit profijt van de visserijen had
gehad, en dat iedereen die dat maar wilde kon gaan vissen als hij daar
zin in had. Ook hij verklaarde dat de vis altijd binnen de stad op de af-
slag werd aangevoerd en dat Geertruidenberg "daer of altyt rustelyck
ende vredelyck ontfangen heeft den twintichsten penninck." Antonis
Airtsz, molenaar, oud omtrent 62 jaren, legde een nagenoeg gelijklui-
dende verklaring af. Ook Cornelis Roelen (62 jaar) en Cornelis Wil-
lem Jacobsz bevestigden deze gang van zaken, ze voegden er nog aan
toe dat de vissers onder elkaar dikwijls vochten omdat ze de beste
steek wilden hebben. Die vechtpartijen worden bevestigd door Pau-
wels Verkerck (73 jaar), Cornelis de Veerman (74 jaar) en Lijsken

18) GAGB. Privilegeboek. Van deze en de hierna volgende verklaringen geeft Mollen-

berg een afschrift op pag. 374 van zijn bronnenpublikatie, maar hij vermeldt als datum de

16e dag van april 1534. Het Privilegeboek geeft: "den xvien dach april xvC.xlv stilo curie
hollandie."
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Bartelmeeusdochter (69 jaar) die ook eerst weer te kennen geven dat
de Heer van Nassau nooit enig profijt van de visserijen gehad heeft en
de stad wel, in de vorm van de twintigste penning. Ze voegen er aan
toe dat

"elck vischte daer hem beliefde, ende voeren vuyt visschen met
gewer, soe dat elck den besten steeck hebben wilde ende dat die
visschers malcanderen daer om sloegen ende dickwils vechtender
hant waeren want tvoirschr water dier tyt onbeheert lach".

Lijsken voegde daar nog aan toe dat ze nog wist hoe een zekere Willem
Claesz "was doirsteken met een pieck" en op een draagbaar werd af-
gevoerd. Cornelisz Antonisz bevestigt het regelmatige vechten van de
vissers om de beste plaatsen op de visserijen. De laatste getuige is ook
de oudste, Katelijn van Haeften was 96 of 97 jaren oud, ze zei dat
haar man Claes (mogelijk is de Haeftensteek naar hem genoemd)
"over de 60 iaren" op de wateren had gevist, dat de Heer van Nassau
toen geen profijt van de visserijen had en dat de vis altijd in Geertrui-
denberg werd aangevoerd.

De teneur van de verklaringen is duidelijk genoeg: Geertruidenberg
had sinds mensenheugenis de twintigste penning geheven en de Heer
van Nassau hief vroeger geen pacht. De verhalen over de vechtpartij-
en zijn in deze verklaringen nadrukkelijk bedoeld om te illustreren dat
de vissers vrij waren om op de beste plaatsen te gaan vissen.

Vermeldenswaard is nog dat twee van de hiervoor opgevoerde getui-
gen een tijdsaanduiding geven met betrekking tot de pacht. Ze zeggen
dat de Heer van Nassau lange tijd nadat jonker Van Naeltwijck de stad
had ingenomen, nog geen pacht hief. Sedert 1420 was Geertruiden-
berg in handen  van de Kabeljauwen;  in  1489  had Jan van Naaldwijk
de stad voor de Hoeken veroverd. Nog in hetzelfde jaar werd de stad
weer vrijgekocht, 19 maar voor oils is alleen het jaartal van belang.
"Lange tijd daarna" begon men volgens de getuigen pas met het hef-
fen van pacht. Dat is in overeenstemming met onze observatie dat die
eerste heffingen rond 1525 moeten zijn begonnen.20

Omstreeks de jaren twintig van de zestiende eeuw is men dus begon-

13   Zijlmans Geertntidenberg HoUands oudste dad. 78-79.
20) Zie hierna, § 3.2.
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nen met het heffen van pacht. Voor de steken van de Grafelijkheid ten
noorden van de Oude Maasbedding was dat voor het eerst in 1524.21

Gezien de wijze waarop men hiertoe gekomen is, zal dat voor het
rechtsgebied van de graven van Nassau omstreeks dezelfde tijd ge-
weest zijn. Zoals zal blijken was de pachtregeling die gold in de tijd die
wij de periode van conilicten zouden kunnen noemen, nogal fraudege-
voelig. De wijze waarop er gerommeld moest worden, legde vaak een
zware claim op de onderlinge solidariteit van de vissers. Daarmee was
een potentiele bron van moeilijkheden geschapen en die ontstonden
dan ook prompt.  Al deze ingebouwde conilictstof is waarschijnlijk me-
de een van de redenen, waarom men al vrij kort na het instellen van de
pacht op zich ging zoeken naar andere en betere voorwaarden.

Al jaren voordat er begonnen werd met de metingen en het in kaart
brengen van de perceelgrenzen zoals dat in 1560 gebeurde, was dui-
delijk dat de gehanteerde pachtvoorwaarden op verschillende punten
aanpassing behoefden. In de loop der jaren zijn een aantal van die
veranderingen gerealiseerd, totdat er, in een geleidelijk proces van re-
gelmatige wijzigingen, in de laatste decennia van de zestiende eeuw
ook hier een soort consolidatie was bereikt. Daarmee is niet gezegd
dat er daarna nooit meer iets veranderde, integendeel, maar een paar
belangrijke oorzaken van onenigheid, zowel tussen vissers onderling
als tussen de vissers en de autoriteiten, was hiermee weggenomen.

In het nu volgende gedeelte zullen we de ontwikkelingen volgen die
de pacht-'cedullen' in de loop van de zestiende eeuw, d.w.z. de perio-
de van ca 1525 tot ca 1580, hebben doorlopen.

b.  Pacht in de periode van ongeveer 1525 tot 1560

1. Algemene voorwaarden

In de archieven van de Nassause Domeinen bevinden zich een aantal

concepten en meer officiale stukken, waarin veel te lezen is over zowel
de oude als de nieuwe pachtvoorwaarden, waarbij het breekpunt tus-
sen wat hier onder 'oud' en 'nieuw' wordt verstaan ligt omstreeks
1560. Het belangrijkste verschil ertussen is gelegen in het feit dat in
de oude voorwaarden de te betalen pachtbedragen op een heel andere

21)   Hingman, De Maas en de dijken van den Zuid-Hollandschen Waard in 1421, 9
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manier afhankelijk waren van de kwaliteit van een perceel dan later.
Volgens het oude systeem betaalden de vissers een vast bedrag aan
pacht, geheven per gepachte roede viswater,  het zgn. 'roeygelt'.  Daar-
naast moest men afhankelijk van de kwaliteit van het perceel, een deel
van de opbrengst betalen. 'Vissen op vroon' heette deze gang van za-
ken. 'Vroongelt' was daarin het bedrag dat afhankelijk was van de ge-
vangen hoeveelheid; 'roeygelt' het vaste deel van het pachtbedrag. In
het nieuwe pachtsysteem, zoals dat in de laatste decennia van de
zestiende eeuw van kracht werd, was deze directe 'opbrengstalhanke-
lijkheid' verdwenen. Voortaan werd voor een periode van een of soms
ook wel meerdere jaren een vast bedrag per perceel geboden. Natuur-
lijk was de hoogte van die pachtsom ook afhankelijk van de winstver-
wachtingen die de vissers ten aanzien van zo'n perceel hadden, maar
minder direct, en het bedrag lag vast, los van het vangstniveau.

'9

Ingaende ende beginnende den eersten dach van Augusto 1537
-eerstcomende    had de rentmeester van Oosterhout de visserijen in de

Verdronken Waard aan de zuidzijde van de Maas gelegen, behorende
aan zijn heer de Grave van Nassau, verpacht en uitgegeven voor een
termijn van aanvankelijk zes jaren,22 op de hierna volgende voor-
waarden:

De visser of huurder moest zijn perceel de hele teelt lang bevissen,
vanaf februari, of zo vroeg als mogelijk was, tot de winter toe, zowel
naar elft, zalm en steur als naar andere "witten visch, zoowel carper,
snoeck als braessem en aenders. "

De heer refereerde verder "merckelijck (...) aan zijn macht endt
"

auctoriteyt  . Hij stelde vast waar de vis moest worden aangevoerd en
waar dus meestal ook ingeld betaald moest worden. Vissers en huur-
ders waren verplicht daar gehoor aan te geven.

De vissers en huurders moesten de percelen bevissen op dezelfde
manier als dat vroeger ("sinds oude tijden") gebruikelijk was; ze
mochten hun fuiken, netten oftouwen niet opwaarts of neerwaarts ste-

ken, ook niet "ter zijden uitstellen, maar dezelve besteken staak aan
staak", zoals door de gezworenen bevolen. Gezien de ruzies die ont-

22) Later werd deze termijn met twee jaren verlengd. Zie hierna, de subparagraaf 3,

'aanpassingen omstreeks 1545', laatste alinea.
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stonden, hield men hier niet altijd even strak de hand aan, maar dat
gold weI voor meer artikelen.

Blijkbaar had de prins van Oranje, die toen nog regelmatig op het
kasteel van Breda verbleef, in die stad het voorrecht van de eerste
keus op de vismarkt, want in een speciaal artikel werd dat privilege
ook voor de vangsten op het Bergse Veld bedongen. Op die manier ge-
claimde vis, meestal steur en zalm, moest aan hem worden geleverd.

Vissers en huurluyden waren verplicht te blijven vissen, "nae salm,
steur, carper, snoeck, braessem, houtingen, spierinck ende anderen
gelijcken riviervisch", tot aan het einde van het seizoen.23 Op straffe
van 6 rijnsguldens mocht niemand zijn schuttingen te hoog maken.

Het was niet toegestaan om de gepachte wateren te 'transporteren',
over te dragen aan anderen of onder te verhuren. Dit hangt waar-
schijnlijk samen met de verplichting om ook na de elftteelt te blijven
vissen. De grote elftvangsten van het voorjaar leverden een behoorlijk
inkomen op. Veel vissers konden bij de boeren in de omtrek ook aar-
dig aan hun trekken komen. Daarom was het verboden om "metten

"hoeye (hooien) of anders zijn broot te winnen , tenzij medegesellen,
dienaren of ploegen wel doorvisten. Uit deze artikelen blijkt dat het
niet mogelijk was om een bepaald perceel alleen voor de elftteelt te
pachten, zoals voor sommigen wel aantrekkelijk was. Om die reden
toch pachten en de zaak later doorverhuren mocht niet. Uit het tweede
artikel hierover blijkt wel dat in de drukke tijd die de elftteelt nu een-
maal was, de vissers/pachters w61 extra arbeidskrachten konden in-
schakelen, die dan na de teelt ander werk gingen doen. In dat geval
immers, bleef het perceel bevist.

De 'pachtcedullen' geven daarna nog een aantal bepalingen van
strafrechtelijke aard. Zoals in de tijd gebruikelijk, werden overtredin-
gen van de regels zwaar gestraft. Wie na de elftteelt toch niet door-
viste, kon beboet worden met 35 rijnsguldens en eventueel met
lijfstraf, 'arbitrale correctie'. Gewone marteling in feite. Er waren zes
'gezworen meters' aangesteld, die in het voorjaar de percelen nama-
ten en de lengte ervan vaststelden. Verder functioneerden ze als een
soort waterpolitie. In het geval van meningsverschillen tussen vissers

23) Zonder die verplichting liep de rentmeester het risico niet het volle pachtbedrag te
kunnen innen. Vooral na de rijke elftteelt in het voorjaar hadden veel vissers de neiging te
stoppen. Onbeviste percelen leverden verder voor de stad geen ingeldinkomsten op.
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waren zij het bij wie men in eerste instantie moest aankloppen. Op
straffe van 6 rijnsguldens moesten de vissers hen "onderdanich" zijn.
Echte beslissingsbevoegdheid bij geschillen had alleen de rent-
meester. Vissers of huurders die de gezworen meters onheus bejegen-
den, met woorden of anderszins, liepen het risico van een zware boete

(50 rijnsguldens of arbitrale correctie), ook als de bejegening buiten
de werksfeer plaatsvond.

Verder mochten ook'dienaren ofploegen' geen vis verkopen op an-
dere dan door de heer aangewezen markten. Vis mocht ook niet ver-
borgen, achtergehouden of weggegeven worden, dit alles op straffe
van 50 carolus guldens en weer eventuele arbitrale correctie. Gezien
die hoge boete was er een groot belang mee gemoeid. Voor de vissers
gold dat natuurlijk ook. Het artikel duidt op mazen in oudere regelin-

gen: waarschijnlijk was het pachters vroeger verboden de vis elders
aan te voeren en lieten die dat dus door hun medewerkers doen, want
dat waren immers geen pachters.

De visser die "principael huerder" was, moest de eed afleggen dat
hij geen vis buiten de aangewezen markt om zou verkopen, dat hij het
perceel het hele jaar door zou doen bevissen, "tot bamisse (1  oktober)

9,toe   en dat hij verder alle artikelen van het reglement getrouwelijk zou
naleven. Ook dienaren moesten die eed doen, en wel ver voor de tijd
dat ze te water mochten varen. Niet belidigde dienaren konden beboet
worden met zes carolus guldens.

Verder was nog bepaald dat pachters moesten bieden in Carolus
guldens en dat ze borg moesten stellen. In een van de aanwezige con-
cepten is dit artikel weer doorgehaald, evenals een artikel over het feit
dat vissers die geboden hadden de volgende dag moesten betalen,
omdat anders opnieuw ingezet zou worden. Niet doorgehaald was de
bepaling dat de vissers de rentmeester zijn recht en wijngeld moesten

geven, naar oud gebruik: "naeden ouden hercommen". Dat was weer
wel het geval in dit concept met de bepaling dat de heer in de voor-
gestelde pachttijd van acht jaar (in plaats van de zes zoals die in de kop
van het stuk genoemd werden) geen nieuwe visserijen of steken meer
zou openen. Dergelijke nieuwe visserijen waren uiteraard wel in het
belang van de Domeinen, er kwam immers meer pacht binnen, maar
niet in dat van de vissers, die er de spoeling dunner door zagen
worden.

Een van de laatste voorwaarden heeft betrekking op het feit dat de
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vissers iedere keer als ze iets aanvoerden een deel van de opbrengst
moesten achterlaten bij de inmeester op de afslag, als voorschot op het
recht van de heer. Dit is de enige bepaling in deze 'verpachtcedullen'
die betrekking kan hebben op het verschijnsel van het vissen op
vroon. Dat is niet per se noodzakelijk, want ook in het na 1560 van
kracht wordende systeem betaalden de vissers hun pacht achteraf en
was het dus mogelijk dat ze ook, net als hier, bij iedere aanvoer daar-
van alvast een - evenredig - deel moesten allossen. Maar gelukkig
blijkt uit andere stukken afdoende hoe er werd afgerekend.24

2.  Vissen op vroon

Een dergelijk document dateert uit 1526: "Memorie van de vissche-
rijen die mijnen genedigen heer jairlicx geven van elcken Roeyen goe-
te watere 10 stuyvers". Ook hier is sprake van een kladstuk, werk-
blad, concept of hoe men het noemen wil. De bedoelde tien stuivers
per roede vormen het zgn. 'roeygelt', de vaste pacht per lengte-een-
heid van de steken. Een roede is ongeveer 3,75 meter. (Ter vergelij-
king met de pacht in de periode 1580-1780 - zie bijlage - betaalde
men hier dus per honderd roeden lengte een vast bedrag van vijftig
gulden). Daarnaast moest ook, zoals gezegd, een van te voren vast-
gesteld percentage van de vangsten per perceel worden betaald. Het
hier bedoelde werkblad was gebruikt om te kijken welke percentages
voor welk perceel men zou gaan berekenen. Helaas zijn niet de perce-
len zelf gegeven, maar alleen de namen van de vissers c.q. pachters.
Daar zijn inmiddels zeer bekende namen onder, sommige hebben we
al ontmoet zoals die van Cornelis de Mandemaeckere en Theun de Vo-
gelaer, andere komen we later nog veelvuldig tegen; Adriaensz,
Meeusz, Cornelis Aertsz etcetera. We zien hoe meestal een stuk of
vier, vijf namen in groepjes bij elkaar staan, de 'ploegen', groepjes vis-
sers die gezamenlijk een stuk steek huurden. Daarbij zijn dan opmer-
kingen geplaatst over de te betalen heffingen. Achter twee namen staat

"bijvoorbeeld:  Deze twee zouden mogen dragen den Vden penning
9. 9,

en troeygelt . Naast drie andere namen: Desen maer den VIden en
troeygelt". In een andere geval weer: "Tes al goet den Vden".

24) ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv. nr. 721). Ook de hiervoor behandelde
verpachtcedullen zijn te vinden onder dit inventarisnummer.
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Merkwaardig is dat de rentmeester niet alleen deze heffingen, de
tweede, derde enz. penning, kon varieren, maar dat hij regelmatig
ook korting gaf op het roeygeld. Dat gebeurde om verschillende rede-
nen. Omdat een visser arm was bijvoorbeeld: Cornelis Aertsz en twee
van zijn zonen hadden samen drieentwintig roeden gehuurd, maar ze
hoefden maar voor achltien roeden te betalen omdat ze arm waren en
"huys op moeten houwen". En dat terwijl ze toch visten op zgn. 'mid-
delwateren' die onder normale omstandigheden het volle roeygeld en
de vijfde penning moesten opbrengen. Ook kwam het voor dat perce-
len tegenvielen qua opbrengst en dat de rentmeester daarom het roey-
geld maar voor de helft (bijvoorbeeld) berekende. Omdat de "voirscr.
waeteren beloepen" waren (in kwaliteit achteruit gegaan), heette het.

In dit stuk wordt onderscheid gemaakt tussen zgn. 'Goede wateren',
die het hele roeygeld moesten opbrengen en bovendien nog de vierde
penning; 'Middelwateren' waren goed voor het volledige roeygeld en

9, '9de vijfde penning van hairen gewinne . Er waren wateren die de
helft van het roeygeld gaven met de vijfde penning van de vangsten,
naast wateren die ook de helft aan roeygeld, maar de zes(le penning
van de vangsten moesten geven. Tenslotte waren er wateren waarvoor
geen roeygeld geheven werd. Van de vangsten die de pachters er de-
den hoefden ze slechts de achtste penning te betalen. Toch nog
12,5%.
Het stuk kent geen datum, maar dateert naar alle waarschijnlijkheid
uit het midden van de jaren twintig van de zestiende eeuw. 25

Het 'vroon', de als een soort provisie af te dragen percentages van de
opbrengsten van de gevangen vis, wisselde dus per perceel, al naar
gelang er goed of minder goed gevangen werd. Regelmatig bracht de
rentmeester hier wijzigingen in aan. Hij kon dat gefundeerd doen, om-
dat op de afslagen werd bijgehouden welke vis van welk perceel
kwam. Althans, zo goed en zo kwaad dat ging, want vissers hadden er
niet altijd belang bij precies op te geven wat de herkomst van hun
vangsten was. Echter, los van het feit dat die fraudes natuurlijk voor-
kwamen, moet het toch niet goed mogelijk geweest zijn de zaak zoda-
nig om de tuin te leiden dat niet min of meer algemeen bekend was

25)  t.a.P.; een 'moderne' aantekening op het stuk meldt '1526'

231



waar de goede en de slechte percelen lagen. Daarvoor waren er ge-
woon veel te veel mensen bij betrokken.

Wat die 'vroonpenningen' betreft: die varieerden van de tweede tot
de achtste penning,  dus  van  50  tot 12,5%. Percelen  die de tweede
penning deden, de allerbeste, kwamen niet op grote schaal voor, de
derde penning wat regelmatiger. Wel gold dat voor iedere gevangen
steur, onaihankelijk van het perceel waar dat was gebeurd, in ieder
geval de tweede penning betaald moest worden. Van de opbrengst van
alle steuren verdween dus vijftig procent aan vroon, belasting.

3. Aanpassingen omstreeks 1545

Uit het voorgaande is al gebleken dat de voorwaarden waaronder in
1537 werd gepacht, golden voor een periode van achtjaar. Dat zou in-
houden   dat   er   rond 1545 nieuwe verpachtingen moeten hebben
plaatsgevonden. Omstreeks die tijd gebeurde dat ook. Voordat er ech-
ter opnieuw gepacht kon worden, zien we hier hoe er al manoeuvres
plaatsvinden die fraude van de vissers moeten voorkomen. Voorals-
nog hebben die alleen betrekking op de soorten percelen. Men wilde
voorkomen dat dezelfde pachters, hetzij individuele vissers, hetzij
ploegen, percelen van verschillende kwaliteit in pacht hadden, omdat
ze, extreem gesteld, vis gevangen op water dat de tweede penning
moest opbrengen, af zouden kunnen laten slaan op een steek die maar
de achtste deed. In een speciaal stuk worden deze misstanden opge-
somd.26

Er waren verschillende ploegen die meer dan 66n steek in pacht
hadden. Op de ene steek moesten ze dan de helft, op een andere de
derde penning geven. Volgens de inmeester werd er vis 'overgehe-
veld' van de steek met de helft naar de steek of het perceel met de der-
de penning.

,'Die selven hebben oick steken van cleynder importantien, ge-
naempt geysterbacken van welke geysterbacken27 zij alleenlick
geven van  dat dair op gevangen  wort den achsten penninck."

De vis gevangen op steken met de derde en de vierde penning kwam

26) ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv. nr.  722).
27 )   De vissers noemden een steek, of een gedeelte daarvan waar slecht werd gevangen,
een 'geysterback'.
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dan op de afslag als vis van de geysterback. Zelfs waren er vissers en

ploegen die visten op water met de derde en vierde penning, die niet
bestaande geysterbakken verzonnen en alle vis die ze vingen daar op
lieten afslaan.28 Tot ergernis en verontrusting van de autoriteiten
bleek dat op de beste steken weinig en op de slechtste steken veel vis

gevangen werd. Nog vervelender werd het als vissers ook water be-
noorden de oude Maas gepacht hadden, en dus visten op de steken
van de Keizer. De vis die ze in Geertruidenberg aanvoerden kwam
dan natuurlijk altijd van die steken, zodat er in het geheel geen pen-
ningen naar de Nassause rentmeester gingen en de vissers alleen de
stedelijke twintigste penning afdroegen. Een visser was betrapt op het
feit dat hij zijn vis aanvoerde en zei dat die niet van hem was maar van
iemand uit Werkendam (die dus op 's Keizers water viste), "ende dit
omme dair duere nyet te geven ende mijnen heere van den sijne te
frustreeren." De opsteller van het stuk verzucht hierna, dat hij het nu
nog niet eens gehad heeft over het feit dat veel vissers vis op de wate-
ren verkochten aan schippers of anderen. Vooral de gewone riviervis
bracht men "zeer sober ten afslag"; die mocht niet verkocht worden
aan viskopers en waterschepen binnen en buiten Geertruidenberg, en
dat gebeurde wel. Aan praktijken van deze aard moest dringend een
einde komen.

Bij de nieuwe pachtvoorwaarden die medio jaren veertig tot stand ko-
men, zien we hoe daar een begin mee wordt gemaakt.
Raad Michiel Piggen schrijft op 13 januari 1546, hoe voor hem op de
rekenkamer (te Breda waarschijnlijk) verschenen Joost Anthonis,
schout, Cornelis Anthonisz, burgemeester, met enige van de gezwore-
nen en andere vissers van Geertruidenberg. Ze verschenen voor de
Rade om te weten of ze het water zouden blijven bevissen zoals ze
dat de laatste acht voorgaande jaren bevist hadden.29 De wateren
waren weer verpacht ingaande 'petri ad vincula anno vijfenveertig'

,,

( = 1  augustus!), op expresse onderspreckinge, vorwaerde en condi-
tie", dat niemand van hen enige steken mocht bevissen "daer aff sij

luyden verscheyde en diverse vroongelt geven en betaelen moeten".
Wie steken van verschillend vroon had, mocht die wel blijven bevis-

28) ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv. nr.  722).
29) t.a.P·
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sen, maar dan moest hij voor alle aangevoerde vis steeds het hoogste
vroon betalen, "ende dat om te verhueden datmen zijne gepachte en-
de vroongelt nyet steelen oft onthouden en soude". Wie hier niet aan
mee wilde werken, moest het water verlaten. Schout, burgemeester,
vissers en gezworenen hadden deze voorwaarden aanhoord en vroe-
gen of ze op deze conditien de zaak mochten pachten voor een termijn
van twintig jaar. Dat kon niet zonder meer, daarvoor moest de vader
en voogd van de prins, de Graaf van Nassau gehoord worden. Die
stond twaalfjaren toe, waarvan het eerste inging op de hiervoor al ge-
noemde datum in 1545.30

4. Nieuwe verpachtingen in 1557

Aldus lagen de voonvaarden waaronder werd gevist weer vast voor
een periode van minstens twaalfjaar. Nog steeds ging niet alles tot vol-
le tevredenheid, want ook de verpachtingen die hierop volgden, die
van 1557, gaven weer wijzigingen te zien. Het ging om grote verande-
ringen, die een voorbode waren van hetgeen de vissers op korte ter-
mijn nog te wachten stond.

Het was op zich niet zo'n gekke gedachte om de tarieven te verho-
gen als een soort preventieve fraudebestrijding, of liever gezegd, als
methode om het effect van die onregelmatigheden ongedaan te ma-
ken.  Toen de nieuwe pachtvoorwaarden  van   1557 ter sprake kwa-
men,31 was het voorstel dan ook om de percelen die de derde penning
deden, voortaan de helft te laten betalen. De vierde penning zou de
derde moeten gaan worden. Daarnaast benadrukte men dat alle vis

naar de afslag moest (oude rechten om bepaalde soorten vis buiten de
afslag om te mogen verkopen, op beperkte schaal, zouden dan ver-
dwijnen) en dat pachters geen ander water mochten bevissen dan dat
van de prins. Voor steur bleef alles bij het oude: daarvoor moest de
helft betaald worden.

Als er nieuwe pachtvoorwaarden kwamen gebeurde het wel dat be-
kende en oudere pachters, die al jaren op hetzelfde water visten, niet
mee hoefden te doen, d.w.z. dat ze op de oude pachtvoorwaarden
mochten blijven vissen. Blijkbaar was dat ook bij de verpachtingen

301 t.a.p

31) t.a.p.

234



medio jaren veertig het geval geweest, want nog in 1557 zien we dat
vissers percelen van verschillende kwaliteit in pacht hadden, terwijl
dat toch eigenlijk niet meer de bedoeling was. De voorstellen tot ta-
riefsverhoging zeggen dat wie visserijen had die de derde of de vierde
deden, voortaan de derde moesten geven en dat de percelen van de
achtste penning voortaan de zesde penning moesten gaan opbrengen.
Er was berekend dat de visserijen op deze manier zo'n achthonderd
tot negenhonderd ponden Artois meer zouden gaan opbrengen dan ze
in 1545 hadden gedaan.

Blijkbaar verwachtte men problemen (die kwamen dan ook
prompt), want in een concept is sprake van een soort compromis. Wie
al eerder had gepacht hoefde niet meer te gaan betalen dan hij tot nog
toe had gedaan, behalve dan voor steur, die moest in alle gevallen
voortaan de helft opbrengen. Wie de helft of de derde had hoefde

voortaan nog maar de derde penning te betalen aan vroon, maar hij
" 9,moest daarnaast dan wel voor iedere roede twintig pond roeygelt

gaan betalen. Vermoedelijk is er hier sprake van een schrijffout in het
concept, anders zou er per honderd roeden een pacht van tweehon-
derd pond gegolden hebben, en dat lijkt wat veel. Er zal in plaats van

roede dus wel honderd roeden bedoeld zijn. Wie percelen had die de
vierde en de derde penning deden, moest voortaan de derde geven

plus de helft van het hiervoor al genoemde roeygeld; wie visserijen van
de achtste en de derde had, moest overal de derde gaan betalen, zon-

der roeygeld. 32

De soep leek dus wat minder heet te worden gegeten dan hij was opge-
diend. Er zou nog meer water in de wijn worden gedaan, want de vis-
sers kwamen in actie en klommen in de pen. Een brief is gedateerd 10
augustus 1557. Hierin beklagen de "schamele gesellen van den ghe-

"meenen visschers   zich over de nieuwe voorstellen. Ze zeiden dat ze
de nieuwe pachtbedragen niet zouden kunnen opbrengen en daarom
verzochten de 'schamele en erme' vissers de prins of ze op dezelfde
voorwaarden mochten blijven vissen als de twaalfjaren ervoor. Als te-
genprestatie zouden ze God bidden voor de zaligheid en de welvaart
van de prins. Er zijn meer van dit soort brieven uit deze periode.33 Al

32  t.a.p.

33) t.a.p.
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eerder hadden de gijsenploech, 'met mededoenders', de gru-
tersploech en de grootkensploech, ook met hun 'mededoenders'
pachtvermindering aangevraagd. Ze wilden de derde penning op wat
eerst voor de helft ging, enzovoorts. Blijkbaar nam ook de scheepvaart
op het Bergse Veld toe, want een veelgehoorde klacht is dat schippers
schade veroorzaakten door de staken en fuiken kapot te zeilen. Zo was
er een brief van Adriaen Reynen, Peter Adriaensz, Claes Adriaensz
en Henrick Geritsz, die "dagelijks bevissende waren" verschillende
steken, waaronder de Neel Reynen steek.34 Ze klaagden over extra
kosten aan "staecken fuycken, rijsen en ander gereetschap" die ze
hadden moeten maken, omdat er schepen door de steken gezeild wa-

'9 "ren.    Want den steeck seer lange is , voegen ze er aan toe. Of dat is
uit begrip voor de zeilende schippers of om te laten zien dat de kans op
schade groot is, staat er niet bij. Wel zeggen ze dat ze door de voor-
gestelde verhogingen hun "schamele cost" niet meer kunnen ver-
dienen.

Al vanafjuli 1557 waren de problemen rond de ophanden zijnde
nieuwe pachtvoorwaarden in de stad een rol gaan spelen. Volgens de
stadsrekening over dat jaar 5 werden er verschillende steuren en zal-
men namens de stad aan de prins in Breda gezonden om hem gunstig
te stemmen. Begin augustus was bekend geworden dat de prins over-
woog om in de nieuwe voonvaarden ook een artikel op te nemen op
grond waarvan de vissers hun vis aan konden voeren waar ze dat zelf
wilden. Dat zou heel nadelig uit kunnen pakken voor de ingeldop-
brengsten. Toen het stadsbestuur naar Den Haag toog om de bede van
St. Jansmisse te brengen, consulteerde men tevens de prins. Zonder
veel resultaat. Men gooide er nog een forse steur ter waarde van 24
Karolus guldens tegenaan, maar dat hielp ook niet. De belangen van
de stad en de vissers liepen hier parallel. Naarmate het jaar vorderde
nam de spanning toe.

Naar aanleiding van dit alles, belegden burgemeesters, schepenen
en "raedt" der stede Geertruidenberg, begin oktober 1557 een pro-
testvergadering op het stadhuis; "...hebben wij den visschers doen
vergaderen op onser stede huys". Men kwam tot de conclusie dat het
niet mogelijk was te gaan vissen op andere voorwaarden dan voor-

34) t.a.P.

35) GAGB, stadrekening over 1557.
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heen, zoals ook al op 27 september anno 1557 aan mijnheer de raad
was meegedeeld: te weten, dat degenen die de derde penning en de
helft aan vroon moesten betalen nu voortaan 'doorgaans' de derde

zouden geven en dat zonder roeygeld. Wie de vierde penning had, en
verder geen andere percelen meer beviste, moest die kunnen houden.
Verder noemden de vissers nog een aantal steken, waaronder de Neel
Reynen steek, die de derde, de vierde en de achtste penning gegeven
hadden. Daarvoor wilden ze nu gemiddeld de vierde penning betalen,
maar zonder roeygeld. Voor steuren zouden ze de helft blijven beta-
len, zoals gebruikelijk. Als deze wensen niet werden ingewilligd, dan
zouden de 'supplianten' niet meer in staat zijn de kost te verdienen.
Het stuk is gericht aan Michiel Piggen, raad van de prins te Breda en is

geschreven op 8 oktober 1557. Waarschijnlijk had die al bepaalde
beslissingen in de door de vissers gewenste richting genomen. Dat valt
althans af te leiden uit een stuk met concept pachtvoorwaarden dat ge-
dateerd is op 6 oktober 1557. De dag daarvoor, op 5 oktober, was er
nog in Geertruidenberg overleg geweest tussen de commissarissen en
de raad van de prins met de vissers om tot een vergelijk te komen. Dat
zat er voorlopig nog niet in. Het overleg duurde voort. Inmiddels was
de spanning onder de vissers zo hoog opgelopen dat raad en commis-
sarissen van de prins het beter vonden om maar niet meer in de stad te
vergaderen, toen er in december weer overleg moest plaatsvinden. Op
2 december nog, doet het stadsbestuur een verzoek aan de raad van

" 9,

de prins om verlichting van de visserijen    .  De raad verbleef toen uit
veiligheidsoverwegingen op het kartuizerklooster aan de overkant van
de Donge en voerde daar het overleg. 36

Er was nog een andere, misschien wel belangrijkere reden voor de
commotie onder de vissers. Naast de veranderingen in pachttermijnen
en het hogere vroon, was men van plan om ook visserijpercelen te
gaan verpachten aan vissers van buiten Geertruidenberg. De graaf
van Nassau, tevens heer van Geertruidenberg, had zijn onderzaten in
deze stad altijd het monopolie gegeven voor wat betreft de verpachtin-
gen. Naar alle waarschijnlijkheid was dat niet expliciet gebeurd, maar
het was toch een gewoonte dat de visserijen onderhands uitgegeven
werden aan de Geertruidenbergse vissers. In '57 nu, zouden voor het

36  Sanders, Watertand als woestijn, 160; en GAGB, stadsrekening 1557.
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eerst ook vissers van elders kunnen pachten, Sliedrechtenaren nog
wel, waarmee men vroeger zoveel ruzie had gehad.

Zo behoorde de steek van Neel of Adriaen Reynen lot het Geertrui-
denbergse domein.37 Op 10 augustus 1557 richtten drie Sliedrechtse
vissers zich tot de griffier in Breda. Ze doen hun beklag over agressie
die ze ontmoet hadden van Geertruidenbergenaren. Ze hadden een
bod gedaan op de verpachting van de Adriaen Reynensteek en waren
naar alle waarschijnlijkheid bereid geweest meer te betalen dan die
van Geertruidenberg. Ze zouden met zijn drieen naar Breda gekomen
zijn om de overeenkomst te bekrachtigen, maar de Geertruidenberge-
naren hadden daar lucht van gekregen en probeerden er een stokje
voor te steken.

"Wijluyden souden selve desen dach tot Breda gecomen hebben,
maer die visschers van Sinte Geertruydenberghe, sijn ons gevolgt
met drie seylschuyte ende souden ons overseylt hebben en had-

',

den wij ons niet vluchtig gewend tot Waspyck aen die kercke toe.
Dus uit angst voor represailles vanwege hun bod, vluchtten de Slie-
drechtse vissers naar Waspik. Ze bleven daar tot ze nader bericht zou-
den ontvangen. Hoe het afliep blijft helaas onbekend. Het voorbeeld
illustreert goed de ergernis en de spanning die er onder de vissers
heerste.38 Enkele jaren later zou het heel gebruikelijk zijn dat vissers
van Sliedrecht of elders aan de openbare verpachtingen deelnamen.
In 1557 was men blijkbaar nog niet zo ver.

Bij de vorige verpachtingen zagen we al, dat de vissers verzochten om
voor langere tijd te mogen pachten. Ook nu weer hadden ze een ver-
zoek gedaan om voor een termijn van twintig jaar, onder dezelfde
voorwaarden als voorheen te mogen huren. Als argument voerden ze
weer aan dat ze hoge kosten hadden moeten maken omdat er steeds
meer schepen door de steken zeilden. Net als de vorige keer werd ook
nu deze lange termijn niet toegestaan. Integendeel, de duur werd zelfs
verkort tot vier jaar in plaats van twaalf. De Domeinen hadden ook
geen belang bij een lange periode, want dan kon er immers tussentijds
niets gewijzigd (lees: verhoogd) worden. Het hiervoor bedoelde stuk
van 6 oktober 1557 vermeldt als eerste artikel: "In den eersten" zal

37) Zie hoofdstuk II.
38  ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv. nr.  722).
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de verhuring gelden "alleenlick" voor vier jaar nu "naestcomende"
en  ingaande  1 januari 1558.39 In een andere hand staat in de marge
van het stuk nog vermeld dat "dese visscherijen opte conditien ende

"voorwaarden hier inne begrepen eyntelick verpacht zijn geweest .
Het was dus op deze voorwaarden dat de verpachtingen plaats vonden
voor de jaren 1558 t/m 1561. Blijkbaar had het overleg, zoals dat na
oktober nog op het kartuizerklooster had plaatsgevonden, niet tot veel
gunstig resultaat voor de vissers geleid.

Weer gold dat een pachter geen percelen van verschillende kwaliteit
mocht huren. Slechts 'eenrehand' water was toegestaan. Wie het per
se toch wilde mocht wel, maar moest dan overal het hoogste vroon be-
talen. Pachters van de prins mochten elders geen water in pacht heb-
ben, niet bij de keizer en niet bij particulieren. Als een visser stierf
zonder kinderen na te laten, "sal heuren pacht uyt sijn opt einde van
de teelt daarbinnen sij sterven sullen". De 'buren' van beide kanten
mochten het perceel van de overledene dan bevissen. De rentmeester
en de gezworenen wezen degene aan die ze daartoe het 'bequaemst'
vonden. Waren ze beiden even geschikt, dan kregen ze ie(ler de helft.
Waren er erfgenamen, dan mocht er maar 66n in de pacht blijven, we-
duwnaar, weduwe of een van de kinderen. Onder- of verder doorver-
huren was niet toegestaan en ook nu gold weer dat de vis verplicht op
de afslag moest worden aangevoerd. Waar dat was stelde "sijne gena-
de" de prins vast.

Wat het vroon betreft, gold op de eerste plaats dat "een yegelick vis-
scher van allen den stoer waer die gevangen wordden sal" aan de heer
de helft van wat er op de afslag voor geboden werd zou afdragen. Wie
tot dan toe maar'eenrehand' water had bevist, hoefde niet meer vroon
te gaan betalen dan hij tot op dat moment gewend was te doen. Verder
was bepaald dat degenen die percelen hadden met de derde penning
en met de helft, van alle vis het ene jaar de derde penning en het ande-

re jaar de helft moesten betalen. Eenzelfde regeling gold voor vissers
met verschillende percelen van andere kwaliteiten, zoals die van de
helft en de vierde penning. Wie echter water had van de achtste pen-
ning en de helft, moest gewoon steeds gemiddeld de vierde penning
aan vroon afdragen; ook wie water van de derde en de achtste penning
had gehad moest voortaan de vierde gaan betalen. Op die manier was

39) t.a·P·
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het ook niet meer goed mogelijk om de al genoemde 'wisseltruc' toe te
passen, terwijl de vissers over de gehele pachtperiode gerekend toch
niet meer betaalden dan voorheen.

Voor sommige oude bekenden werden persoonlijke uitzonderingen
gemaakt. Zo was aanvankelijk bepaald dat Adriaen Reynen en zijn
kinderen de 137 roeden die ze tot nu toe bevist hadden op de derde

penning mochten blijven bevissen, maar dat ze de roeden die ze op de
naam van 'Sander' op de vierde penning en van 'Boey' op de achtste
gewend waren te bevissen, moesten verlaten. Later werd in de marge
toegevoegd dat de kinderen de laatste zevenendertig roeden van de
steek bleven bevissen, samen met de zeventien roeden op Sander en
de veertig op Boey, voor gemiddeld ("deen door dander") de vierde
penning. Vader Reynen bleef de overige honderd roeden dan bevis-

sen op de derde penning. Ook voor sommige andere vissers werden
uitzonderingen gemaakt. Blijkbaar waren er oude gebruiken die in de
loop van de jaren het karakter van een soort gewoonterecht hadden
gekregen en waar men liever niet te veel van wilde afwijken.

De protestacties van de vissers tegen de tariefsverhogingen hadden
dus succes gehad. Op een belangrijk punt echter, kregen ze hun zin
niet: de termijn van pachten. In 1545 hadden ze twintigjaar gevraagd
en waren er twaalf toegestaan. Op hetzelfde verzoek nu, waren het er
maar vier. Die trend zou zich voortzetten. Enkele jaren later was het
grotendeels afgelopen met het over de hele linie voor meerdere jaren
verpachten van het water.

Het probleem van pachters met verschillend vroon leek goed opge-
lost. Spoedig zou blijken dat het niet echt hielp. Wie een duur perceel
had liet zijn vis aanvoeren door iemand die minder vroon betaalde.
Helemaal verdwenen waren de moeilijkheden dus nog niet.

Uit het voorgaande blijkt dat de vissers verplicht waren te vissen, en
wel vanaf het begin van het seizoen, tot bamisse, 1 oktober toe. Maar
in de winter moest er natuurlijk ook brood op de plank komen en dus
viste men door zolang het weer dat toeliet. Het betalen van vroon ging
dan gewoon door. Van begin 1559 dateert een brief, geschreven door
de gezworen meters Jan Cornelisz en Wouter Jansz Gruyter, namens

de'gemene vissers van Geertruidenberg, gericht aan de prins. De vis-
sers vragen ootmoedig om in de periode van 16 oktober tot 14 fe-
bruari (in een ander concept staat van 'bamisse tot advincula petri',
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d.i. 1 augustus) te mogen vissen voor de achtste penning, want door
storm en ijsgang verliezen ze wel eens touwen en netten, zodat de
kosten hoger zijn. Ze willen de wateren graag blijven besteken en be-
vissen en ze wijzen de prins er op dat hij er ook voordeel aan heeft. Of
die de achtste penning toestond, is niet meer te achterhalen. Enkele
jaren daarna zou dit soort verzoeken ook niet meer nodig zijn door de
gewijzigde voorwaarden.

5.   Een advies tot hervormingen

Naast deze waren er ook andere berichten die de prins en diens be-
leidsadviseurs bereikten. Blijkbaar speelden er elders in de Verdron-
ken Waard vergelijkbare problemen, hetgeen natuurlijk niet zo verba-
zingwekkend is, en men had er lucht van gekregen dat er daar een
oplossing bekend was. De rentmeester van Zuid Holland was bena-
derd en op 19 december 156240 schreef die dat er 'profijt' te halen

"viel als de visserijen in de Verdronken Waard  om gelt en niet op
vroon" verpacht zouden worden. Op de visserijen benoorden de
Maas, van de 'Coninklike Majesteit' gebeurde dat al vier jaren. De
verpachtingen moesten openbaar zijn en moesten volgens de rent-
meester plaatsvinden omstreeks maart of in april. Van tevoren
moesten dan overal biljetten worden aangeplakt. De oude pachters
konden tot dan op het oude vroon en de voorwaarden van 1557 blij-
ven vissen, terwijl de toekomstige pachters de gelegenheid hadden om
in de maanden voorafgaand aan de nieuwe verpachtingen de steken te
bezoeken, zodat ze na konden gaan wat ze aan "fuycken, netten en
staecken" nodig hadden. Hij schrijft dat zijne Genade "daerduer
groetelijck sal prouffijteren", verder zou er als gevolg van deze werk-

" -
wijze geen bedroch ende verstekingen van visch   meer zijn. En daar
was het toch inderdaad allemaal om begonnen: een einde aan de frau-
des en hogere opbrengsten.  Op 11 januari schrijft raad Michiel Pig-
gen over een "zeker placcaat" dat morgen "metten clockenslach ter
puyen af' gepubliceerd moest worden, ter gewoonlijken ure. Ook aan
de Geertruidenbergse kerktoren en de waterpoort moest er een ko-

40) t. a.P.
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men, evenals aan de kerktoren van Drimmelen.41 Die plaatsen wijzen
er op dat een en ander met de visserij te maken had, en hoogst waar-
schijnlijk heeft de opdracht betrekking op het aanplakken van een
oproep voor de eerste openbare verpachtingen van de visserijen op
het Bergse Veld.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de nieuwe pachtvoorwaarden dus
al bij de verpachtingen van 1562/1563 gehanteerd. Met zekerheid is
dat niet te zeggen. In het njksarchief in Den Haag bevinden zich welis-
waar verschillende concepten uit de jaren zestig van de zestiende
eeuw, maar het is niet steeds duidelijk op welke jaren die stukken be-
trekking hebben, omdat ze niet altijd gedateerd zijn.42 Gezien het
voorgaande is het alleszins aannemelijk te veronderstellen dat de ver-
pachtingen van 1557 de laatste waren waarbij er nog'op vroon' gevist
kon worden.

c.  Veranderingen in de pachtvoorwaarden kort na 1560

Ondanks het gegeven dat er enige onduidelijkheid is over het precieze
jaar van ingang (1562/1563), zullen we hier de verschillende beken-
de concepten met betrekking tot de nieuwe voorwaarden geheel be-
handelen, omdat deze de basis vormen voor de wijze van verpachten
zoals die gehanteerd is vanaf die tijd tot aan de Franse Tijd toe.

Ten opzichte van oudere voorwaarden bestond de belangrijkste wij-
ziging uit het verdwijnen van het vissen op vroon en dus het voortaan
per lengte verpachten van de percelen. De verpachtingen waren open-
baar, bij opbod, er viel onderhands dus weinig meer te regelen. Het
gebruik van vaste ploegen die jaren achtereen op dezelfde plaatsen
visten zal hiermee niet geheel en al tot het verleden zijn gaan behoren,
maar het werd toch minder vanzelfsprekend dan het voordien was. In
de hier behandelde concepten is er steeds sprake van het verhuren
voor een termijn van drie, of soms vier jaren, niet langer. Kort daarna
zouden er ieder jaar verpachtingen worden gehouden ten stadhuize

41 )   De brief is geschreven te Breda en gedateerd op 11 januari 1562. Hoogst waarschijn-
lijk is er sprake van de paasstijl, 1563 dus, zodat het bedoelde plakkaat betrekking kan
hebben op de openbare verpachtingen waar de rentmeester van Zuid Holland in decem-
ber  1562 over schreef. zoals  ik in de tekst suggereer. ARA, archief ND inventaris  Dros-
saers, t.a. p.

42  ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv. nr.  724).
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van Geertruidenberg, hoewel het toch steeds voor blijft komen, ook la-
ter, dat bepaalde percelen voor wat langere tijd uitgegeven worden.
Maar de norm werd 66n jaar.

De eerste voorwaarde vermeldt dat de 'steken' honderd roeden lang
zullen zijn, een maat die jaarlijks door gezworen meters zou worden
gecontroleerd.43 Er moest ingezet en verhoogd worden in Carolus gul-
dens, van twintig stuivers per stuk, een toen gangbare rekenmunt.

Ook nu weer gold dat de pachters het water moesten bevissen, "zo-
als dat altijd door de vissers van Geertruidenberg gedaan was", zoals
ook de kaart die zijne genade had laten maken uitwees. Er mochten
dus geen uitbreidingen of veranderingen aan de steken worden ge-
maakt. De meters moesten er op toezien, dat alles op de juiste wijze
gebeurde. Ook een gepacht perceel overgeven aan een ander was zon-
der toestemming van de rentmeester niet mogelijk.

Degenen die "slach" hadden, d.w.z. die het hoogste bod gedaan
hadden, moesten binnen drie dagen bij de rentmeester voldoende
borg stellen. Schout en schepenen van de dorpen waar ze woonden,
moesten nagaan of de borgen wel voldoende solvabel waren. Wie er
na acht dagen nog niet in geslaagd was om een borg te vinden had
pech: het perceel werd dan door de rentmeester opnieuw verpacht en
als de opbrengst lager uitviel, moest de eerste pachter het verschil bij-
betalen. Kwam er meer uit dan ging dat meerdere naar de heer, en
niet naar de eerste pachter. De pacht moest ten kantore van de rent-
meester te Geertruidenberg betaald worden, en wel als volgt: eender-
de deel tussen half maart en half april; eenderde tussen half april en
half mei; vervolgens was het derde derdendeel weer in tweean
gesplitst:  het ene moest tussen  half mei en  half juli betaald  zijn,  het
laatste deel tenslotte in september. Dat gold per jaar; "in elcken van
den voirschr drie jaeren pachts". Als een pachter in gebreke bleef,
dan kon hij, zijn mededoenders of zijn borgen, of allemaal tegelijk, in
rechte worden aangesproken. Wie betaald had kon zijn geld op dezelf-
de manier op zijn 'collega's' verhalen als die niet betaalden. Om deze
executie te 'beschudden' waren de inmeesters "bij den pachters con-

43)  Met die term 'steken' zijn hier de percelen bedoeld, en niet de hele steek. Zie hoofd-
stuk II.
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sent" gehouden de helft of het derde deel van de opbrengsten die ter
afslag kwamen in te houden, tot de hele pacht betaald was.

Pachters, mededoenders en knechten moesten "allen heuren
visch" op de afslag van Geertruidenberg aanvoeren, "op peene van
100 Carolus gulden boete" per geval staat er vermeld. Ook uit andere
pachtvoorwaarden is bekend dat de heer vaststelde waar de vissers
moesten aanvoeren. Niet bekend is of er overal evenveel omzetbe-
lasting, 'ingeld' geheven werd als in Geertruidenberg. Waarschijnlijk
niet, want blijkbaar was de verleiding voor de vissers om elders aan te
voeren groot. Er staan tenminste zware boetes op overtreding van dit
artikel. Men kon "arbitralick ende criminelick gecorrigeert werden
van meenedicheyt" of anderszins, afhankelijk van het belang van de
zaak.

9, 9,De gezworen meters moesten solemneel  de eed doen en kennis
van zaken hebben, zowel wat het gebied betrof als waar het ging om de
wijze van vissen. Meestal waren het dan ook wat oudere en ervaren
vissers. Jaarlijks moesten ze de visserijen afpalen en iedere pachter de
maat leveren waarvoor hij betaald had. Ze hadden ook een soort be-
middelaarsrol, maar geen beslissingsbevoegdheid. Als er onenigheid

was gingen ze naar de rentmeester en samen probeerde men dan het
probleem op te lossen. Als ook dat niet lukte dan was uiteindelijk de
prins zelf bevoegd en bij diens afwezigheid de leden van zijn raad in
Breda. De kosten van deze rechtsgang kwamen ten laste van de partij
die geen gelijk bleek te hebben.

Vissers die problemen kregen met pachters van de Koninklijke Ma-
jesteit benoorden de oude Maas, moesten onverwijld contact opne-
men met de rentmeester, zodat die met de raad kon overleggen over

9,

de "preservatie van zijn Genades limieten ende domeynen  .
In geval van 'kwesties' over betaling van pacht die konden ontstaan

tussen de rentmeester en de pachters, mededoenders of borgen,
moesten die eerst betalen voordat ze een en ander konden aanvech-
ten, "ten waere zijluyden promptelijck bij goeden wettigen bescheede
de contrarie deden blijcken".

Als iemand ergens viste zonder pacht betaald te hebben, of zonder
uberhaupt iets in pacht te hebben, moesten pachters die dat merkten
op straffe van dubbele pacht en eventuele 'arbitralicke correctie',
daarvan onverwijld de rentmeester berichten. Dezelfde straf gold voor
wie illegaal de steken uitbreidde, zoals dat vroeger wel gebeurde.
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Weer wordt er uitgebreid op gewezen dat niemand, hetzij pachter,
mededoender of knecht, ergens anders steken, schuttingen of andere
visserijen in pacht mocht hebben, niet bij de Koninklijke Majesteit en
niet bij particulieren; op 'gelijcke peene' als hiervoor. "Ende", ver-
volgt het artikel,

"dit alleenlick omme te precaveren oft te beletten alle questien
ende gescillen, die daer vuyt in toecommende tijden zouden mo-

gen opstaen ende gerisen."

Of, en zo ja hoe goed het volgende voorschrift werd nageleefd weten
we niet: niemand mocht vissen met zulke nauwe netten of instrumen-
ten als "laetsmael" via een plakkaat44 was verboden door de Konink-
lijke Majesteit; er mocht niet anders gevist worden dan met het beken-
de "staende want ende getouwen naer ouder gewoente". Op overtre-
ding stond de straf als in het plakkaat vermeld. Met staand want en
getouwen, werden de bekende steken met bijbehorende fuiken be-
doeld. Maar aan de randen van de Verdronken Waard, en naar alle
waarschijnlijkheid ook wel op de droogvallende zandplaten tussen de
steken, werd gevist met schutwant en op allerhande andere wijzen.
Een van de visserijen onder Drimmelen stond beken als de schut-

grond en werd als zodanig verpacht. Het plakkaat verbood deze wijze
van vissen expliciet, terwijl de betreffende visserij verder gewoon jaar-

lijks verpacht werd.
Tot slot volgen nog enkele artikelen die betrekking hebben op per-

celen die in eerste aanleg onverpacht waren gebleven. De rentmeester
kon naar eigen goeddunken dat soort visserijen later uitgeven aan wie
hij wilde, zonder dat andere pachters daartegen konden protesteren;
"onwederseyt van yemanden". Als er naar het oordeel van de rent-
meester op de eerste zitdag niet genoeg was geboden, kon die een
week ofveertien dagen later nog eens zitdagen houden. Lukte het dan
weer niet, dan moest hij contact opnemen met de heer, of weer,  met
de raad in Breda. Dat soort zitdagen verliep naar alle waarschijnlijk
nog wel eens wat rommelig. Als twee vissers tegelijkertijd 'mijnden',
dan kon de rentmeester opnieuw beginnen, maar hij mocht ook geheel
naar eigen goeddunken het perceel uitgeven aan een van de roepers,
naar eigen keuze. Beklag of beroep was in dat geval dan niet mogelijk.

44) Het betreffende plakkaat dateerde van 1559; Mollenberg, a.w., 377-381.
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De hiervoor omschreven nieuwe pachtvoorwaarden wijken, zoals ge-
zegd, dus in twee belangrijke opzichten af van hetgeen daarvoor ge-
bruikelijk was. Ten eerste wordt er niet meer op vroon gevist. De
pachters betalen geen vast bedrag per perceel meer en daarboven een
deel van de vangsten, maar nog uitsluitend een vaste som per gepacht
perceel, die uiteraard hoger lag dan het oorspronkelijke 'roeygelt'.
Het risico voor de pachters nam daarmee toe. Op de zitdagen van de
verpachtingen moest geboden worden en dus moesten de vissers op
dat moment een inschatting maken met betrekking tot de kwaliteit van
een perceel. Bij tegenvallende vangsten moest toch het geboden

pachtgeld opgebracht worden. Alleen in uitzonderlijke situaties stond
de rentmeester wel eens kortingen toe. Dat kwam nog vaak genoeg
voor, maar men kon er niet op rekenen. In de oude situatie leidden
slechte vangsten automatisch tot lagere af te dragen geldsommen.  Ge-

geven deze situatie was het niet meer goed mogelijk om voor zulke lan-
ge termijnen te pachten als dat vroeger gebruikelijk was. We herinne-
ren ons de verzoeken van vissers om voor twintig jaar te mogen huren.
In de nieuwe situatie werd nog wel regelmatig voor meerdere jaren
verpacht, maar toch zelden voor meer dan drie of zes jaar. En dan
ging het altijd nog om qua opbrengst 'stabiele' percelen. Norm en uit-
gangspunt bleef evenwel verpachting voor 66n jaar.

De tweede belangrijke verandering is gelegen in het feit dat het niet
meer is toegestaan zelf wijzigingen aan de steken aan te brengen.  In
een pachtperiode van twaalf jaren, zoals dat vroeger wel gebruikelijk
was, kon dat vaak waarschijnlijk niet anders. De steken stonden wel op
vaste plaatsen, maar de getijdebeweging zorgde voor min of meer
'wandelende' zandplaten, verlopende stroomgeulen etcetera. Uiter-
aard pasten de vissers dan de plaatsen waar ze hun fuiken stelden aan.
Het is niet moeilijk zich voor te stellen hoe er dan in een periode van
soms meer dan tien jaar van de oorspronkelijke ligging van de steek

niet veel meer over was. Dat was op zich niet zo erg, maar we hebben
gezien hoe dit soort veranderingen leidde tot conflicten met de vissers
van de keizer, benoorden de oude Maas. In de nieuwe situatie waren
uitbreidingen van deze aard dan ook zeer streng verboden. Jaarlijks
controleerden de gezworen meters ligging en lengte van de verschil-
lende percelen, pleegden indien nodig onderhoud en meldden afwij-
kingen onmiddellijk aan de rentmeester. Ook tijdens de duur van het
seizoen.
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De pachtvoorwaarden zoals ze hierboven zijn beschreven, blijven in
grote lijnen van kracht, tot aan de Franse Tijd toe.

d.  Gang van zaken in de achttiende eeuw

Hoewel de situatie met betrekking tot de pachtvoorwaarden dus bijna
de gehele achttiende eeuw door ongewijzigd bleef, begonnen er toch
verschijnselen op te treden die een voorbode zijn van komende veran-
deringen. Naarmate de eeuw vordert, nemen de klachten over vangst-
verminderingen toe. Het zijn vissers en pachters die klagen, dus de
ernst ervan dient kritisch te worden bekeken, want deze huurders
hadden er geen belang bij de zaken rooskleurig voor te stellen. Zowel
in het verleden als in de toekomst zijn daar voorbeelden van. De rent-
meester wist dat echter ook, en toch begint hij naar het midden en het
einde van de eeuw toe steeds meer restituties van pacht te geven in
verband met slechte vangsten. Ook de al vermelde drijfnetvisserij,
waarmee in 1776 een aarzelend begin werd gemaakt, is in dit verband
duidelijk genoeg.

Bij Isaak Tirion in Amsterdam verschijnt in  1749 een voor  die tijd ty-
perende reisbeschrijving van Nederland: de bekende Tegenwoordige
Smat der Vereenigde Nederlanden.45 In het hoofdstuk over Geertrui-
denberg staat hierin onder meer: "De stad plagt voorheen te bloeien
door de Neering der Brouweryen, en door de Visscherij van Steur,
Zalm en Elft, welke beiden zeer verminderd zijn." De tekst stelt ver-
der dat er in 1690 zeventien brouwerijen waren, waarvan er niet meer
dan zes zijn overgebleven, "die echter goeden aftrek van Bieren heb-
ben". Over de visserij wordt nog meegedeeld dat die vroeger wel gro-
ter was, maar toch nog steeds een voornaam middel van bestaan voor
de ingezetenen vormt.

De bedoelde teruggang blijkt ook uit de rekeningen van de rent-
meester over deze periode. De rekening over 171446 stelt dat de "sa-
mentlijcke visschers" drieduizend gulden terugkregen van hun pacht-
gelden. Op een totaalbedrag van 10.386 gulden was dat nogal wat. De

45   In het zevende deel van Tirion Behelzende het vervolg der beschiyvinge van Holland
wordt Geertruidenberg besproken, pag. 238 e.v.
46  ARA, archiefND inventaris Hingman (inv. nr. 7298).
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rekening vermeldt niet waarom, maar het gebeurde uiteraard niet om-
dat ze zoveel 'overgevist' hadden.  Het jaar daarop blijkt bij de open-
bare verpachting dan ook, dat het niet mogelijk is om de percelen op
de gewone wijze te verhuren. "Doch deselve tot genoegen niet kun-

9,nende verpacht worden , aldus de rekening, werden ze 'in een mas-
sa' uitgegeven (met uitzondering van de schutgrond, de veenvloed en
de zgn. kleine kant, waar op andere wijze werd gevist) aan "alle de vis-
sers om onder den anderen te verdelen" voor een totaalbedrag van
zesduizend gulden, excl. rantsoen.47 Deze toestand van collectieve
verpachtingen voor vergelijkbaar lage bedragen, duurt vier jaar. In
1719 wordt er weer individueel gepacht. De totale pachtopbrengsten
liggen dan echter niet veel hoger. Pas in 1725 wordt weer een pacht-
som van meer dan tienduizend gulden bereikt. De bedragen handha-
ven zich een tijdje op dat niveau, stijgen zelfs licht, maar in 1733 is het
weer mis. Het was een oud en goed gebruik van de rentmeester om na
de openbare verpachtingszittingen de vissers-pachters te trakteren. In
'33 bleef deze 'fooi voor de vissers' zoals ze in de rekeningen heet,
achterwege omdat er te veel steken onverpacht waren gebleven. De to-
tale opbrengst daalde in dat jaar weer onder de zesduizend gulden.48

Zonder het verminderen van de vangsten in twijfel te trekken, moet
er toch op gewezen worden dat er wat meer aan de hand was dan al-
leen dat. Waarschijnlijk hadden de vissers gemerkt dat collectief
pachten voor hen voordelen kon bieden, want ze waren een 'societeit'
aangegaan. In de jaren 1737 tot en met 1743 waren de verpachtingen
op dit samenwerkingsverband geent. In hoofdstuk IX, waar ook ande-
re samenwerkingsverbanden aan de orde zijn, zullen we nog even op
deze kwestie terugkomen. Van belang hier is dat er op andere pacht-
voorwaarden werd gevist dan gebruikelijk. Men kwam in deze jaren
geen van tevoren vastgestelde pachtsom overeen, maar viste 'op de
helft', d.w.z. de helft van de vangstopbrengst ging naar de Domeinen.
Dit met uitzondering van de vangst van elft: de opbrengsten daarvan
waren alleen voor de vissers, zoals was bedongen. De rentmeester was

47)  Dat 'rantsoen' bestond uit emolumenten voor de rentmeester: het bedroeg 5% en een
bepaald bedrag voor wijngeld.
48  Deze bedragen zijn steeds exclusief de visserijen als schutgrond, veenvioed, killen en
geulen, platen van de hil , etcetera. Daarom zijn deze bedragen lager dan die, vermeld op
de overzichten van (totale) pachtopbrengsten over deze jaren (Zie het volgende hoofd-
stuk).
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niet echt gelukkig met deze herintroductie van het vissen op vroon
waarschijnlijk, want in  1742 zijn er weer vaste pachtsommen, en is het
vissen 'op de helft' verleden tijd. Wegens "geleden groote schade aan
hun want en slegte vangsten" moest hij het jaar daarop weer restitutie
geven. Het volgende jaar zijn er weer vaste pachtsommen voor de ge-
zamenlijke vissers van Geertruidenberg, Drimmelen en De Swaluwe,
maar wel onder de conditie dat de "pagters in't vervolg gehouden zijn
te pagten met steeken op den ouden voet, met separatie van hunne

',aangegane societijt, en op de conditien daarvan van outs ziJnde .
Voortaan werd er weer individueel per perceel geboden en was er aan
de speciale pachtvoorwaarden voor het visserscollectief een einde ge-
komen.

e.   Pacht na 1795

In 1795 werd Nederland bezet door de Fransen. Of bevrijd, dat hangt
er van af hoe men daar tegenover staat. De Geertruidenbergse bevol-
king opteerde voor bezet. De stad stond bekend als een Oranje-bol-
werk.49

Al eerder, in maart 1793, was de vesting Geertruidenberg ingeno-
men door de Franse generaal Dumouriez. Deze bezetting was van kor-
te duur, in april al werd ze opgegeven en verlieten de Fransen de stad
weer. Echter niet zonder hun sporen te hebben nagelaten. Het zeer
grote Franse garnizoen kon moeilijk gehuisvest worden en veel solda-
ten bivakkeerden in de kerk. Daar richtten ze grote kampvuren aan,
waarvan de hitte veel hardstenen grafzerken deed springen. De bevol-
king wist de vuren te blussen en de kerk voor totale vernietiging te be-
hoeden.50 De Franse nederlaag was tijdelijk. Twee jaar later kwamen
ze voor langere tijd terug. In januari 1795 trok het Franse leger onder
aanvoering van Pichegru, en vergezeld van de patriottenleider Daen-
dels, over de bevroren rivieren Holland binnen en veroverde daarbij
ook Geertruidenberg.

Het is bekend dat Napoleon niet te spreken was over het beleid van
zijn broer in Holland, die vaak meer oog had voor de Nederlandse dan

49)  Van Oss, In de Hottantsche Tuyn, II, 112.

50)  Zijlmans, a.w., 92·
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voor de Franse belangen. Op 24 april 1809 bracht Lodewijk Napole-
on een 'werkbezoek' aan Geertruidenberg.51 Men had erepoorten op-
gericht, de huizen verlicht, etcetera.

"Ook hadden de alhier wonende zalmvisschers binnen de haven
der stad, in het klein daargesteld eene zoogenaamde zalmsteek
met de daarbij behorende fuiken, waarin twee levendige zalmen
werden geplaatst, ten einde den koning een denkbeeld te doen er-
langen van de wijs waarop die visch op de stroomen van het Berg-
sche Veld wordt gevangen en welke hunne kostwinning uit-
maakt."

De koning nam verder de schade op die de Franse troepen in  1793
aan de kerk hadden toegebracht en deed een gift van tweeduizend gul-
den voor het herstel daarvan. Ook ondernam hij een tocht met 'zalm-
visschers-schuiten' naar het Bergse Veld, om ter plaatse de visscherij-
en te bezichtigen. Hij deed aan de vissers een gift van duizend gulden
als tegenprestatie voor twee zalmen die men hem geschonken had, en
hij zegde bovendien een nogal forse pachtreductie toe: de lopende
pachttermijn nog, en bovendien de komende zes volgende jaren, zou-
den de vissers rekening kunnen houden met een pachtvermindering
van zesduizend gulden per jaar. De Nassause Domeinen waren verval-
len aan de staat, dus de koning kon dit soort toezeggingen doen.

Helaas hebben de vissers er maar een jaar van kunnen profiteren.
Het jaar daarop, in 1810, toen Nederland direct onder Frans bestuur
kwam, vernietigde de Franse administratie "van wateren en bos-
schen" alle bestaande pachtovereenkomsten. Daarmee verviel ook de
toegezegde pachtreductie. Erger nog, de nieuwe machthebbers ver-

gunden het beheer over de visserijen in de Verdronken Waard aan
drie Geertruidenbergse viskopers, zoals we uit het vorige hoofdstuk al
weten, "welke zich als toen van den alleenhandel in dit artikel hebben
weten meester te maken". Hierin horen we de afkeuring van de schrij-
ver duidelijk doorklinken. Op deze manier waren een groot aantal
"visschers huisgezinnen, van ouders tot kinderen" die sedert on-
heugelijke jaren zowel in Geertruidenberg als in Drimmelen, Zwaluwe
en elders hun kostwinning in de visserij hadden, brodeloos geworden.
Tenzij ze natuurlijk bereid waren om als "bedienden van de heeren

51)  Hermans, a.w., 1, 475 e.v.
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Bijlage 7: Moderne kaart van de Biesbosch.



"52pachters te gaan werken. Voor wie gewend was zelfstandig te wer-
ken viel dat tegen, maar het verschijnsel van werken in loondienst op
zich, was de vissers niet onbekend. Er was echter sprake van een niet
onbelangrijke betekenisverschuiving in het karakter van deze loon-
dienstverhouding. Wie vroeger knecht was, kon, als hij dat wilde en de
tijd was gunstig, zelf nog wel eens pachten of als mededoender optre-
den. Om die reden was ook de sociale afstand tussen pachters en
knechten niet groot. Dat was nu anders komen te liggen. De mogelijk-
heid zelf te pachten was geblokkeerd en de vissers waren veroordeeld
tot een blijvend knechtschap in dienst van de (rijke) viskopers/specu-
lanten.

Ondanks protesten, bleef de pachtovereenkomst met de viskopers
van kracht, voor de volle twaalfjaar waarvoor ze was aangegaan

Pas in 1824 waren er weer nieuwe verpachtingen, nu niet meer on-
derhands, maar openbaar, onder de naam "Zalm- en schutvisserijen
in den Verdronken Waart van Zuydhollant onder Geertruiden-
berg".53 Het is opvallend en tekenend dat het begrip 'schutvisserij',
ooit van ondergeschikt belang en duidelijk 'klein werk' in de gehan-
teerde terminologie nu nevenschikkend aan de zalmvisserijen wordt
gebruikt. Uit de analyse van de perceelkwaliteiten is bekend54 dat in
de late achttiende eeuw de visserij die bekend stond als "schutgrond
onder Drimmelen", in vroeger eeuwen een relatief onbetekenend per-
ceel, tot de percelen met de hoogste pachtopbrengsten ging behoren.

De eerste jaren van de negentiende eeuw leek er nog weinig aan de
hand. De pachttermijn die in 1824 inging, duurde vijfjaar. In 1830
ging een nieuwe pachttermijn in, nu voor drie jaar. De bedragen aan
pacht die toen voor de percelen betaald werden, lagen hoger dan in
het begin van de eeuw. Na 1834 begonnen de opbrengsten te kelde-
ren. Die opbrengsten zelf zijn weliswaar onderwerp van het volgende
hoofdstuk, maar de lage opbrengsten zijn er de oorzaak van dat er re-

52)  a.w., I, 475 e.v.
53) ARA, Archief Amortisatiesyndicaat (inv. nrs. 1-686), stukken onder '3 augustus
1836'.
54  Zie hoofdstuk VII, § 5.
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gelmatig namens de staat 5 nieuwe verpachtingen gehouden werden,
ook als de oude pachttermijnen nog niet geheel waren verstreken.

In 1842 waren  er weer verpachtingen. Driekwart van de vissers
kwam toen uit Drimmelen en een kwart uit Geertruidenberg. De per-
celen werden uitgegeven voor een periode van zes jaar, terwijl de mi-
nister zich het recht voorbehield om na vier jaar nieuwe verpachtingen
uit te schrijven. Dat is niet gebeurd, want de volgende verpachtingen
vonden plaats in september 1850, wat later als gepland dus. Ze had-
den betrekking op de "visscherijen in de Verdronken Waard, onder
de gemeente Made en Drimmelen".56

In januari 1856 vond wederom herverpachting plaats, nu aange-
gaan voor een periode van zeven jaar. Er waren toen veertien steken,
verdeeld over de zes percelen, zoals die behandeld zijn in hoofdstuk
II. In deze tijd waren de werkzaamheden aan de Nieuwe Merwede in
volle gang, en dat deed zijn invloed gelden. De vangsten op het Bergse
Veld begonnen terug te lopen, in steeds hoger tempo. De situatie rond
de pacht in de jaren die volgden illustreert de neergang zeer duide-
lijk.

Een nieuwe verpachting van de zalmsteken onder Made en Drim-
melen vond plaats op 2 december 1862, voor een periode van twaalf
jaar, dus van 1 januari 1863 tot 31 december 1874. Vijf steken wer-
den 'in massa' verpacht voor een totaalbedrag van f8400; vier ande-
re brachten f 3450 op. De gebieden waarbinnen de steken geplaatst
mochten worden, werden ook ruimer: het oostelijk of bovenriviervak
van het Bergse Veld was uitgegeven voorf 775 en het westelijk of be-
nedenriviervak deed f 1010, en een afzonderlijke steek die zich in het
Gat van Lijnoorden57 bevond, brachtf200 op.

In dezelfde pachtperiode werden er nog twee nieuwe steken bijge-
plaatst, "binnen de limieten van de gemeente Dussen"; deze gingen

55)  Sedert 1813, dus na het verdwijnen van de Franse overheersing, vielen deze visserij-
en onder de Domeinen en werden namens de Staat verpacht. Tot 1841 gebeurde dat on-
der leiding van de Permanente Commissie van het Amortisatiesyndicaat, daarna door de
Dienst Domeinen, die ressorteerde onder het Ministerie van Financien.
56   In de Franse Tijd was Made, vroeger behorende tot de heerlijkheid Geertruidenberg,
van deze stad afgescheiden en de plaats vormde sedertdien met Drimmelen 66n ge-
meente.
57)  Het Verstag van de stactscommissie wor het zatmuraagstuk, II, 247 vermeldt: "Ly-
noden".
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in april  1864 voor respectievelijk f 195  en f410 weg,  voor een ter-
mijn die net als de rest alliep op 31 december 1874.

De resultaten op de visserijen moeten erg slecht geweest zijn. Blijk-
baar had men de pacht opgezegd, want alin september 1865 waren er
nieuwe verpachtingen, nu voor een termijn van negen jaar, zodat er
weer dezelfde oude afloopdatum was (1874). De totale opbrengst van
de verpachtingen  was f 14.700  per jaar. Een 'losse' steek ging  nog
weg voor f 30. Nog geen drie jaar later, in januari 1869 was het weer
nodig nieuwe verpachtingen uit te schrijven. Voor de steken die bij de
vorige verpachting nogf 14.700 hadden opgebracht werd nu een be-
drag geboden van zegge en schrijve f220. Dat was de rentmeester
toch te gortig,  want hij  ging er niet op in.  Op 2 april was het bod f 600
en op 21 april '69 werden ze uiteindelijk gegund voorf950 per jaar,
onder de titel "zalm-, elft-en steurvisscherij in den Biesbosch onder
Made c.a., Dussen en Werkendam" (Het Gat van Lijnoorden behoort
tot deze laatste gemeente). De pacht liep weer af op 31 december
1874.

Het jaar 1874 bracht weer grote veranderingen. Het hele gebied
was nu verdeeld in vier percelen, die werden aangeduid als de "killen
en geulen van het Bergsche Veld", gecombineerd met het Oude
Maasje en de Amer. Ze werden uitgegeven voor de "visscherij met al-
le geoorloofd vischtuig, uitgezonderd de kuil, hoe ook bevestigd". De
pachtopbrengsten waren respectievelijk f 602, f 718, f 705  en
f 3301. De pacht werd aangegaan voor 66n jaar, met een stilzwijgen-
de verlenging gedurende elf volgende jaren. De volgende verpachtin-
gen waren dan ook in 1886. Er werd geboden voor dezelfde percelen,
die weer vergelijkbare bedragen opbrachten (resp. f667, f510,
f913 enf3005).

Opvallend is dat bij deze laatste twee verpachtingsronden er niet
meer expliciet sprake is van steekvisserij, maar dat er gewoon gebie-
den worden uitgegeven waarbinnen gevist kan worden met alle geoor-
loofd tuig.

De sterke afname van de pacht, schrijft de opsteller van het Verslag
over het Zalmvraagstuk, zoals die tegen het einde van de zestiger jaren
plaatsvond, hield ongetwijfeld verband met de nieuwe toestand die in
de Biesbosch allengs was opgetreden, dankzij de verbeteringswerk-
zaamheden van de Nieuwe Merwede.

253



,'De nieuwe rivier, met eene breedte van 450-600 M, die door
die werken is tot stand gekomen en die aan de linkerzijde door
een aaneengesloten dijk van de oude killen en gaten van den Bies-
bosch is afgescheiden, voert een belangrijk deel van het Rijnwater
af en vormt dientengevolge thans een hoofdweg voor de naar bo-
ven zwemmende zalmen, die zich vroeger van den Beneden-
Amer af over de talrijke killen, kreken en gaten van het Bergsche
Veld verspreidden. Terwijl de zalmvisscherij op dat Bergsche
Veld thans gezegd kan worden alle beteekenis verloren te heb-
ben, hebben wij nu te rekenen: aan de eene zijde met de zalmen,
die de Nieuwe Merwede opzwemmen (...) en aan de andere met
die, welke langs den Amer de Bergsche Maas trachten te bereiken
('* .9,58

Op Amer en Bergsche Maas werd bijna uitsluitend met drijfwant op
zalm gevist. Woudrichem was in die tijd de aanvoerplaats voor de
zalm, gevangen op de Bergsche Maas.

§ 4.   De gang van zaken op depachtbijeenkonisten

We hebben gezien hoe de eerste periode van visserij, die duurde tot
circa 1516/1525, een 'pachtloos tijdperk' was. Dat gaf aanleiding tot
onderlinge onenigheid tussen de vissers, een strijd om de beste plaat-
sen van de visserij. De tijd waarin er wel gepacht moest worden, de pe-
riode waarin de vissers 'op vroon' visten, bood nauwelijks verlichting
in dit opzicht. Nu waren het vooral grensgeschillen die aanleiding ga-
ven tot strijd. Maar in deze tweede periode was er, hoe dan ook, spra-
ke van macht.

Over deze perikelen hebben we al min of meer uitvoerig gesproken.
Nu zijn vooral de mensen aan de orde die bij de pachtbijeenkomsten
betrokken waren en met wie de vissers soms, direct of slechts zijde-
lings, te maken konden krijgen.

Hoe de gang van zaken met betrekking tot het verpachten in de pe-
riode die we de 'tijd van conilicten' kunnen noemen, globaal de
zestiende eeuw, precies in elkaar zat is niet meer te achterhalen. Het
kwam toen op grote schaal voor, dat groepen vissers voor soms lange

58)    Ve,3lag staaiscommissie zatmvraaptuk,  II, 248.
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perioden achter elkaar steken of gedeelten daarvan in pacht hadden.
Die verpachtingen gebeurden onderhands, naar alle waarschijnlijk-
heid meestal op initiatief van de vissers zelf. Ze schreven vaak aan de
rentmeester met de vraag om (bijvoorbeeld) op dezelfde voorwaarden
en voor dezelfde termijn te mogen blijven pachten als ze gewend wa-
ren. Als de rentmeester dat dan toestond, kon de zaak geregeld wor-
den. Gezien de tijd waarvoor gepacht werd, was het verlengen van
zo'n overeenkomst voor de vissers een zaak van gewicht. Waarschijn-
lijk togen ze in groepen naar het kantoor van de rentmeester, toen nog
in Oosterhout, om zaken te doen.

We zagen hoe in de jaren rond  1560, het jaar waarin de metingen
op het water gedaan waren in verband met de limietscheidingen, er
steeds meer stemmen opgingen om de visserijen openbaar te verpach-
ten. Stelselmatig werden verzoeken van vissers om op de "ouden
voet" te mogen blijven vissen, dat wil zeggen op vroon en voor meer-
dere jaren, afgewezen. Het nieuwe systeem is omstreeks deze tijd toch
ingevoerd, de verpachtingen zijn sedertdien openbaar gebleven.

Ieder jaar, eind oktober, begin november hield men de zittingen. Van
tevoren had de rentmeester al in een groot aantal plaatsen in de buurt
aanplakbiljetten laten ophangen, waarin de verpachtingen waren aan-
gekondigd. De rekening over 1606 vermeldt bijvoorbeeld dat bij Al-
brecht Hendricksz, boekdrukker in Den Haag, honderd biljetten ge-
drukt waren A raison van acht Carolus guldens, een bedrag dat jaren
lang voor deze post voorkomt. Steeds werden de biljetten in Den Haag
gedrukt. In de wijde omtrek waren ze later te vinden op stadspoorten,
kerkdeuren en andere bekende plaatsen waar dit soort afkondigingen
gebruikelijk hing.

Plaats van handeling was het stadhuis van Geertruidenberg, of het
huis van de prins aldaar, het Prinsenhof. Het waren zeer officiale zit-
tingen. De rentmeester zelf was er natuurlijk, maar ook vertegenwoor-
digers van de prins. Meestal een of twee leden van de "Raedt van sijne
excellentie" uit Breda. Ook de schout en 'regeerders', burgemeesters
en schepenen van Geertruidenberg waren van de partij. Daarnaast zal
er nog het nodige lagere toezichthoudende personeel aanwezig ge-
weest zijn, naast een klerk, die de overeenkomsten in concept vastleg-
de en later een uitgewerkte rekening schreef.

Van de andere zijde, als we dat zo mogen uitdrukken, waren er de
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vissers-pachters, misschien ook hun (aanstaande) borgen en andere
belangstellenden. Die borgen mochten geen andere pachters zijn, 10-
gisch, anders zouden ze elkaar onderling kunnen gaan dekken en als
iemand dan in gebreke bleef had de rentmeester daar niet veel aan.
Desondanks gebeurde het bij gebrek aan beter waarschijnlijk toch nog
wel eens, en het kwam regelmatig voor dat de rentmeester ook bij bor-
gen die in gebreke bleven niets halen kon, zodat er posten als verloren
moesten worden afgeboekt.59

Als de verpachtingen achter de rug waren, 'onthaalde' de rent-
meester de pachters op een traktatie.  Op het stadhuis of in een plaat-
selijke herberg, dat vermelden de stukken niet, maar het laatste is
zeker niet onwaarschijnlijk. In de wereld van de vissers vormden de
verpachtingen een belangrijk evenement, en het is meer dan waar-
schijnlijk dat de goede (of eventueel slechte) afloop ervan gevierd
werd met de nodige drank. Men was daar nogal vlot mee. Vissers en
borgen moesten beedigd worden en dat gebeurde niet meteen bij het
verpachten, maar pas kort voor de aanvang van het visseizoen. Op 6
maart 1589 bijvoorbeeld, legden een aantal vissers voor schout en
schepenen de eed af dat ze alle "haere te vangen vroonvisch" orden-
telijk in Geertruidenberg op de afslag zouden brengen. Dat vond
plaats in herberg 'De Moriaen' en de waard, Govaert Cornelisz van
Bercht ontving drie Carolus guldens voor hetgeen er bij die gelegen-
heid was verteerd. 60

De verpachtingen waren in principe dus openbaar. Maar dat hield
nog niet in dat de rentmeester daar nooit eens vanaf week, wanneer
hem dat goed uitkwam. Regelmatig brachten bepaalde percelen op de
openbare zittingen niets, of naar zijn oordeel niet voldoende op. De
rentmeester gaf die dan soms achteraf, buiten de openbare zittingen
om, aan iemand anders uit. Vaak staat dat in de rekeningen vermeld
met de aanduiding "uyt de handt". Daar konden ook andere, niet al-
tijd meer te achterhalen redenen voor zijn. In 1581 was aan Balthazar
Adriaensz beloofd dat hij twee gedeelten van de Joachim Broekhovens
Geyster (de percelen 37 en 38) zou mogen huren onder dezelfde voor-
waarden als het jaar daarvoor. Maar hij moest toch naar de openbare

59)  Zeer veel rekeningen laten hier voorbeelden van zien. ARA, archief ND inventaris
Hingman.
60)   ARA, archief ND inventaris Hingman (inv. 7176), fol. 32 verso.
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verpachtingen komen, anders zouden de anderen gaan zeuren. Er
werd op de gebruikelijke wijze geboden en er kwam een hoger bedrag
uit de bus dan aan Balthazar was beloofd; de rentmeester boekte dat
gewoon en verleende hem later restitutie.61

Ook komt het heel regelmatig voor dat bepaalde percelen voor meer
dan 66n jaar werden uitgegeven. Sommige percelen leenden zich daar
blijkbaar beter voor dan andere, want het valt op dat het vaak dezelfde
gedeelten zijn, waar er sprake is van huren voor meerdere jaren. Over
de hele linie kunnen we zien dat sommige gedeelten van steken jaren
achter e]kaar dezelfde pachter hebben, zonder dat de rekening mel-
ding maakt van een meerjarige overeenkomst. Het vermoeden bestaat
dan ook dat er wel eens vooraf afspraken gemaakt waren over de ver-
deling van het water, al of niet met medeweten van de rentmeester.
Soms kwamen dit soort'complotterijen' aan de oppervlakte en kunnen
we erover lezen in de rekeningen. Meestal bleven ze natuurlijk verbor-
gen.  Maar de rentmeester zelf liet zich  ook niet onbetuigd.  Om een gro-
tere opbrengst voor sommige gedeelten te bewerkstelliigen paste hij
een oude true toe: hij huurde mensen in die voor een bepaald bedrag
moesten inzetten, of die, als een bod te laag bleef steken, de zaak
moesten opschroeven.62 Voor de bewezen diensten betaalde hij strijk-
geld.

Dat strijkgeld vond men blijkbaar de gewoonste zaak van de wereld.
Het brengt ons op de vraag naar de sociale afstand tussen de rent-
meester en de raden enerzijds en de vissers anderzijds. Op zich was
het een nogal gemBleerd gezelschap dat aanwezig was op de verpach-
tingen: vissers, grote pachters, borgen misschien, schout en schepe-
nen, burgemeesters, raden van de prins, de rentmeester. Over de so-
ciale verschillen en verhoudingen komen we in hoofdstuk X nog te
spreken, maar voor de gang van zaken op de pachtbijeenkomsten en
de onderlinge verhoudingen daar, is het volgende voorval interessant.

Gezworen meters hadden meer contacten met de rentmeester dan
gewone vissers of pachters. Misschien was er mede daarom sprake
van een bepaalde vertrouwensrelatie. Hoe dan ook, eind 1587, bij de

61) ARA, archief ND inventaris Hingman, rekening rentmeester  1581.
62) Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in de rekening van de rentmeester over
1684, maar er zijn er vele meer. De stadsrekening van Geertruidenberg over 1558 laat
ook een goed voorbeeld zien, men spreekt hier zowel van 'strijkgeld' als van 'hengelgeld'.
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verpachtingen, had de rentmeester met de meter Hendrick de Hooch
gewed om een stoop wijn, dat die de pacht zou inzetten op het bedrag
zoals dat voor dat jaar ook had gegolden. Het ging om de vierde verhu-

ring van de Steek van Hoekenisse, zuidwaarts van de Steen, die in
1587 door Hendrick zelf was gepacht voor 97 Carolus guldens.63 ZOU

het perceel voor het jaar daarop niet meer opleveren, dan moest De
Hooch betalen. Was dat wel het geval, dan de rentmeester, namens de
Domeinen. Claes Huyben werd pachter voor 98 gulden. De rent-
meester verloor dus en de stoop wijn kostte hem 33 stuivers. Daar had
hij vermoedelijk niet op gerekend, want alle andere percelen van de-
zelfde steek brachten minder op. Doorgestoken kaart waarschijnlijk,
vooral gezien het geringe verschil (66n gulden, dus twintig stuivers);
Claes en Hendrick die de rentmeester te grazen hadden.

Het voorval laat zien dat er een bepaalde vertrouwelijkheid in de
omgang bestond tussen de rentmeester en sommige pachters. Over de
werkelijke sociale afstand zegt het helaas niet al te veel, tenslotte vond
alles plaats binnen de kaders van de werksfeer, of er ook in de priva-
sfeer sprake van omgang was, blijft onduidelijk.

Wat dat werk betreft: de rentmeester had groot belang bij een goede
verstandhouding met zijn meters. Tenslotte was hij verantwoordelijk
voor de goede gang van zaken op de visgronden en het water. Om die
reden betaalde hij bijvoorbeeld de uitlegger, net als de kapitein van
het schip van oorlog, naast de meters en de zeehondenjagers, functies
die elders in deze studie behandeld worden (Hoofdstuk IV, §2 en §3).

Het openbaar verpachten duurde voort tot 1810, toen werden de vis-
serijen in pacht gegund aan de drie Geertruidenbergse viskopers die
we in de vorige paragraaf al tegenkwamen. Vanaf het begin van de
achttiende eeuw, eigenlijk misschien al wat langer, was zich een ont-
wikkeling aan het aftekenen die er toe leidde dat er ten opzichte van
het aantal te verpachten percelen steeds minder verschillende pach-
ters begonnen op te treden. In hoofdstuk IX zal deze problematiek na-
der aan de orde komen. Met het verminderen van het aantal pachters
was het naar alle waarschijnlijkheid ook zo dat het totale aantal vis-
sers, werkzaam in de Waard, minder werd. Door de optredende ver-

63) ARA, arehief ND inventaris Hingman (inv. nr. 7175). Het betreffende perceel zou
later de naam 'Zuider Turfzak' krijgen.
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zanding vielen er immers te bewerken steken, of steekgedeelten, af.
Ook verminderden in de vroege achttiende eeuw de vangsten. Maar
zonder het effect van deze twee verschijnselen uit het oog te verliezen,
moet het zo geweest zijn dat in verhouding steeds meer mededoenders
en knechten en steeds minder pachters visten. De hoogte van de be-
dragen die in deze tijd voor sommige percelen werd betaald wijst daar
ook op. Het verminderen van het aantal pachters zal zeker zijn in-
vloed hebben gehad op de gang van zaken tijdens de pachtbijeen-
komsten. Het ging meestal om dezelfde mensen. In de eerste helft van
de achttiende eeuw waren er nog twintig tot vijfentwintig verschillende
pachters, later daalde dat aantal naar rond vijftien. Een betrekkelijk
besloten gezelschap, met af en toe een enkele buitenstaander. Bij het
doorbladeren van de pachterslijsten, zien we steeds dezelfde namen
(zie bijlage).

In de periode tijdens de achttiende eeuw, waarin de vissers/pach-
ters een "societijt" waren aangegaan,64 acht jaren, die in  1745 ein-
digden, was er van openbare verpachting geen sprake. Er werd onder-
hands verpacht en men viste weer op vroon. Dat duurde al met al niet
zo lang en later werden de bijeenkomsten weer openbaar, maar het
aantal pachters verminderde toch voortdurend. Het begrip 'open-
baar' krijgt zo een andere inhoud dan aan het einde van de zestiende
eeuw, toen er voor ieder perceel bijna nog een andere pachter was.

In de negentiende eeuw, na het optreden van het viskopersdrie-
mansschap, hield men weer openbare verpachtingen, maar ook hier
kunnen bij dat openbare karakter wel enige aantekeningen geplaatst
worden. De eerste keer, in 1823, boden de Drimmelense vissers, die
eerder door de handelaren buitenspel waren gezet, om strategische
redenen zo veel dat ze de visserijen zeker kregen. Prompt hadden ze
pachtrestitutie nodig en kregen die ook. Bij de verpachtingen die volg-
den, speelde de 'kwestie Koene'. Voor het eerst in 1829. Koene was
visser en tevens Geertruidenbergs vishandelaar en maakte deel uit
van het driemanschap. Hij was daarin Van den Teen opgevolgd. Bij de
verpachtingen van '23 had hij geen kans gezien om meer in pacht te
krijgen dan het vierde perceel, het minste van de zes.65 De rest was in

64) Zie hoofdstuk IX, § 3a.
65) Zie hoofdstuk II.
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handen van pachter Prince c.s. uit Drimmelen. Koene had heel goed
in de gaten dat er met de geboden pachtsommen gemanipuleerd was,
in zijn nadeel. Volgens hem moest de rentmeester ook weten dat het
bod van Prince c.s. veel te hoog was en hij protesteerde schriftelijk in
Den Haag. De administrateur van de Domeinen schrijft vervolgens dat
het Koene alleen te doen was om de 'macht' op het Bergse Veld voor
de drie Geertruidenbergse speculanten terug te veroveren. Als dat
lukte stonden de Drimmelense vissers voorgoed buitenspel en op lan-
ge termijn was het verdwijnen van de concurrentie niet in het voordeel
van de Domeinen. Er moest voorzichtig gemanoeuvreerd worden al-
dus de administrateur, want de speculanten waren 'sluw en slim'. De
visserijen waren aan pacht  niet  veel meer waard  dan f 17.000  en
Lammers, Smolders en Koene wilden f20.000 bieden. De verpach-
tingen waren eigenlijk openbaar en daarom moest er met een hoog
bod van elders en eventueel restitutie gewerkt worden. In een van de
stukken stelt de rentmeester nog voor om met een soort roulatie-
systeem te gaan werken: Koene c.s. in het eerste jaar de eerste partij,
het volgende de tweede enzovoorts. Maar dat zou nog grotere proble-
men geven.66 Het lukte de speculanten niet om de alleenheerschappij
te heroveren. De Drimmelense vissers bleven pachten tot het einde
toe.

Dit voorbeeld illustreert aardig hoe er achter de schermen gehan-
deld werd om bepaalde, bij openbare verpachtingen ongewenste, re-
sultaten te voorkomen. Men kende elkaar en elkaars posities, wist heel
goed wat er speelde, maar beschikte toch niet over alle informatie. Er
moet tijdens deze zittingen een eigenaardige sfeer hebben geheerst.

§ 5. Korte samenvatting

Allereerst kwam in dit hoofdstuk de Geertruidenbergse omzetbe-
lasting op binnen de stadsmuren aangevoerde vis aan de orde: het in-
geld. De belastingheffing was verbonden met de verplichting de vis in
de stad aan te voeren. Voordat het "Accoord van de afslag" in 1593
werd gesloten, waarin deze situatie formeel en 'voor altijd' werd vast-
gelegd, stelde de heer telkens als er pachtovereenkomsten werden

66) Voor de kwestie Koene zie: ARA, Archieven Amortisatiesyndicaat, Afd. Domeinen
1822-1841, (inv. nr. 502, 8 augustus 1836).
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gesloten vast waar er aangevoerd moest worden. Dat was altijd in
Geertruidenberg. Het recht op het heffen van ingeld bestond al in de
veertiende eeuw; pas in het begin van de negentiende eeuw werd het
door de Franse bezetters ingetrokken. Ondanks pogingen van het ge-
meentebestuur daartoe, is het nooit in ere hersteld.

Wat de pacht betreft hebben we gezien, dat die minder oud was dan
het  ingeld. Tot ongeveer  1525  was  er van pacht geen sprake.  Toen
men in de zestiende eeuw overging tot het heffen van pacht, gebeurde
dat pachten eerst steeds voor meerdere jaren tegelijk. De eerste ter-
mijn duurde twaalfjaar: van 1525 tot 1537. Daarna ging men de ver-
pachtingen aan voor een termijn van zes jaren, waaraan er vermoede-
lijk twee werden toegevoegd, want de eerstvolgende verpachtingen
waren in 1545, wederom voor een periode van twaalfjaar. We zagen
hoe er bij de verpachtingen die toen volgden problemen ontstonden.
In 1557 waren er veranderingen op til en de Geertruidenbergse vis-
sers, die lang een pachtmonopolie hadden gehad, kwamen in verzet.
Toen men na moeizaam overleg tot vergelijk kwam, werd de pacht-
overeenkomst gesloten voor vier jaar. Voor 1562 zijn er dus (vermoe-
delijk) nieuwe verpachtingen gehouden. Inmiddels hadden de land-
meters Sluyter en Pietersz hun werk gedaan en waren de beleidsvoor-
bereidingen om tot belangrijke veranderingen in de pachtvoorwaar-
den te komen in volle gang.  In welk jaar de nieuwe voorwaarden pre-
cies zijn ingegaan is niet meer bekend, maar in 1580 waren ze van
kracht. Er werd toen voortaan jaarlijks openbaar verpacht, waarbij er
ook sprake was van een nieuwe perceelindeling. In hoofdstuk II kwam
die uitgebreid aan de orde. Deze situatie is in principe ongewijzigd ge-
bleven tot en met het jaar 1810.

In dat jaar werden alle visserijen onderhands uitgegeven aan drie
Geertruidenbergse viskopers voor een periode van twaalfjaar en was
het (tijdelijk) met de vrijheid van de vissers gedaan. In de negentiende
eeuw werden de visserijen daarna weer in pacht uitgegeven voor
meerdere jaren tegelijk, zoals dat ook in de zestiende eeuw het geval
was geweest. We kunnen in de negentiende eeuw de volgende perio-
den onderscheiden:

1811-1823 (de viskopers); 1843-1850
1824-1829 1851-1856
1830-1833 1857-1862
1834-1842 1863-1874

261



De laatste periode werd niet volgemaakt.  In 1869 bleken tussentijdse
verpachtingen nodig waarbij naar voren kwam dat de visserijen niets
meer waard waren, omdat de zalmen hun trekroute voortaan via de
pas ontstane Nieuwe Merwede kozen. Het viswater van het Bergse
Veld werd daarna nog wel verpacht, maar van gerichte zalmvisserij
was geen sprake meer.

In de laatste paragraafvan dit hoofdstuk tenslotte, maakten we ken-
nis met de gang van zaken op de pachtbijeenkomsten. De informatie
was daarbij vooral gebaseerd op de situatie van de jaarlijkse openbare
verpachtingen, dus de late zestiende, de zeventiende en de achttiende
eeuw. In de negentiende eeuw zagen we hoe het openbare karakter
door manipulaties achter de schermen enigszins werd aangetast. Pa-
radoxaal genoeg met de bedoeling de openbaarheid in de toekomst te
kunnen handhaven.
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HOOFDSTUK VII

OVERHEIDSINKOMSTEN
EN DE KWALITEIT VAN HET VISWATER

§  1.   Inleiding

In deel III van zijn bekende studie Beschaving, economie en kapita-
lisme, schrijft Braudel dat de historicus bijna altijd over te weinig ma-
teriaal beschikt voor een goede economische analyse.1 Ook in deze
studie moeten we ons, waar het om cijfermateriaal gaat, vaak behel-
pen met onvolledige en summiere gegevens. Sprekend over'overheids-
inkomsten' hebben we het in dit hoofdstuk dan ook vooral over de op-
brengsten aan ingeld die de stad Geertruidenberg in de loop van de
tijd ontvangen heeft en daarnaast over de pacht die de visserijen op-
brachten. Om de waarde van die bedragen enigszins in te kunnen
schatten, is aan de hand van de stadsrekeningen van Geertruidenberg
een vergelijking gemaakt tussen de ingeldopbrengsten en de totale
ontvangsten van die rekeningen. Verder hebben we op basis van de
pachtopbrengsten per perceel een analyse gemaakt van de kwaliteit
van de percelen. Daaruit kunnen we opmaken dat er in de loop van de
tijd verschuivingen in de plaatsen waar de beste percelen lagen optra-
den. Zoals te verwachten viel zullen deze ontwikkelingen de gang van
zaken zoals die onder meer in hoofdstuk II al naar voren kwam be-
vestigen. Dat wil zeggen, toenemende verzanding zorgde voor veran-
deringen. In die zin zijn de resultaten hier in overeenstemming met
hetgeen al naar voren kwam bij de behandeling van de fysieke kwali-
teiten van het landschap.

§  2.    De opbrengsten van het ingeld

Eeuwenlang vormde het ingeld voor Geertruidenberg een zeer be-
langrijke, zo niet de belangrijkste bron van inkomsten. We zagen in
het vorige hoofdstuk al hoe de oorsprong van deze stedelijke heffing

1)  Braudel, a.w.,263·
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onzeker blijft en ook hoe de oudst bekende stadsrekening, die van
1437, al een post ingeld kent. Dat is maar net zestien jaar na de St.
Elisabethsvloed en het is heel goed mogelijk dat de ingeldheffingen
dateren van v66r de grote vloed, ook toen was er immers al aanvoer
van vis ter plaatse.

Ook de andere twee bewaard gebleven vijftiende eeuwse stadsreke-
ningen, die van 1462 en 1463 geven ingeldposten te zien. De reke-
ning van 1437 maakt melding van het feit dat Ghijs Moelnaer en Jan
Haghen allebei betalingen deden van bedragen die zij "sculdich" wa-
ren van het ingeld. Ghijs betaalde 2-2-8 ponden, en Jan £ 230-15-0.
Verder was ene Jan Kockaert pachter van het ingeld. Op "Alre Gods
Heiligen dach" had hij 20,5 hollandse guldens betaald, oftewel
107-10-3 pond, en "opten Meydach int jaer XXXVIII" (1 mei 1438)
moest hij ook afrekenen, maar zover was het toen nog niet.2

Hieruit valt op te maken dat het 'ingeld' al in de vroege vijftiende
eeuw een verpachte stedelijke belasting was. In de jaren 1462 en
1463, waren Geraert Ariaensz en Tielman Wi]lemsz inmeester, dat
wil zeggen hun namen komen in de stadsrekening voor als degenen
die het ingeld moesten afdragen. Tielman Willemsz was ook 'treyse-
rier', stadsschatbewaarder. Tielman had nog andere inkomsten, want
toen arbeiders aan de weg naar Made hadden gewerkt, had hij "ha-
rinck ende buckinc" geleverd naast roggebrood; bij andere gelegen-
heden ook "menghelen asijns" en "witten caes". Bovendien "wey-
bast" en andere goederen die de "metsers gebesicht" hadden aan de
stadsmuur.3 Daaruit blijkt dat Tielman Willemsz handelaar of koop-
man was in nagenoeg alles wat hij kon leveren c.q. te pakken krijgen.
De haring en de azijn wijzen op een viskoper, maar kaas en weybast
weer niet en bouwmaterialen al helemaal niet. Maar in die tijd was er
nog geen sprake van specialisatie in de handel in de mate waarin wij
daar tegenwoordig aan gewend zijn.4 Zoals indertijd gebruikelijk wa-
ren de tresories geen ambtenaren, maar hadden ze het innen van
overheidsgelden of belastingen gepacht. Het aldus door particulieren

2) GAGB stadsrekening over 1437; zie ook GAGB Collectie Allard (inv. nr. 41) en Mol-
lenberg, Onuitgegeven bronnen voor degeschiedenis van Geenmidenberg, 416 e.v.
3) GAGB stadsrekening over 1462 en 1463.
4)  Zie (bijvoorbeeld) Pirenne, De Middeteeuwen, Economische en Sociale Geschiedenis,
247,248.
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geYnde geld werd op van tevoren vastgestelde data afgedragen aan de
stad. Later werd dan de rekening namens de landsheer gehoord en
vastgesteld.

Buschs merkt op, dat het onbekend is of toen ook al de twintigste
penning betaald werd. Als dat zo is zegt hij, dan was de visserij pas in
opkomst (in 1437) want de opbrengst voor de stad was 41 A 44 hol-
landse guldens. De hele opbrengst van de afslag zou dan twintig keer
zoveel geweest zijn, dus 820 of 880 hollandse guldens, hetgeen weer
overeenkomt met ruim 555 of 596 Rijnsguldens of Carolus guldens.6
Of het hier om de twintigste penning ging is inderdaad niet met zeker-
heid bekend. Op grond van de getuigenverklaringen van oude vissers,
waarover we elders hebben gesproken,7 is het wel waarschijnlijk. Wat
de hoogte van het bedrag aan ingeldopbrengst betreft, is het goed te
bedenken dat er indertijd nog niet de verplichting gold alle vis gevan--
gen op de Verdronken Waard in Geertruidenberg aan te voeren, zodat
ook Gorinchem, Sliedrecht, Dordrecht, Hardinxveld en Lage Zwalu-
we hun deel gehad zullen hebben. Bovendien, om dichter bij huis te
blijven: ook Drimmelen kende toen een afslag.8 De aanvoer te Geer-
truidenberg zal dus niet die omvang hebben gehad waarvan later spra-
ke was. Daarnaast is niet bekend over welke vissoorten het ingeld
werd geheven en over welke eventueel niet. Elders hebben we al ge-
sproken over oude rechten van vissers om gedeelten van hun vangsten
voor eigen gebruik te verkopen, buiten de afslag om. lets dergelijks
kan ook een rol hebben gespeeld.

Veel onduidelijkheid derhalve. Zetten we de zaak voor de vijftiende
eeuw op een rijtje, dan ziet dat er als volgt uit:

5)  Busch, Geertruidenbergs onderwijzer uit de jaren twintig, die net als Mollenberg en
Allard veel (amateur)historisch onderzoek in de stad deed, transcripties van de oudste
stadrekeningen maakte en de Kroniek van Geeitruidenberg samenstelde.
9 GAGB, collectie Allard (inv. nr. 48).
7)  Zie hoofdstuk VI. § 3a.
8) Dit blijkt uit de rekeningen van de rentmeester van de Nassause Domeinen die in de
zestiende eeuw nog jarenlang als 'pro memorie' melding maakt van de afslag die te Drim-
melen 'plach te wesen'.
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Tabel 4: Opbrengsten van het ingeW te Geenruidenberg in 1437, 1462 en 1463

stadsrekening Geertruidenberg
jam ingeldbedrag ontvangsten uitgaven

1437 339 4860 4232
1462 130 5196 5208
1463 125 5905 5926

bron: GAGB, Stadsrekeningen over de betreffende jaren

De bedragen zijn vermeld in ponden. Ten opzichte van de totale ste-
delijke ontvangsten zijn de ingeldopbrengsten laag: respectievelijk 7,
2,5 en 2%. In de komende eeuwen zou daar een duurzame verbete-
ring in komen.

In de periode van 1463 tot 1534 ontbreken de Geertruidenbergse
stadsrekeningen. Vanaf dat laatste jaar zijn ze bijna allemaal beschik-
baar, met uitzondering van de jaren 1570 tot 1580, die weer niet be-
waard zijn gebleven.

In bijlage 2 zijn tabe]len opgenomen waarin voor de gehele periode

van ingeldheffen de betreffende bedragen zijn vermeld, evenals de
ontvangsten en uitgaven van de stadsrekeningen. Deze cijfers, samen-
gevat in perioden van twintig jaar, geven het volgende beeld:

Tabel 5: Opbrengsten van het ingeld te Geertruidenberg in relatie tot de totale ont-
vangsten en uitgaven van de stadsrekeningen in de periode 1534 t/m 1810

ingeld ingeld in % stadsrekening

jaar bedrag van ontv. ontvangsten uitgaven

1534/1553 936 30,7 3044 2505

1554/1570 1236 23,1 5446 3528

1580/1600 1316 21,5 6111 6477

1601/1619 1134 17,6 6454 6529

1620/1639 1685 22,4 7517 7580

1640/1659 2762 37,4 7385 9192

1660/1679 2817 47,7 5906 6785

1680/1699 2015 28,2 7149 7933

1700/1719 1233 18,9 6507 6736

1720/1739 1339 23,9 5601 5651
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ingeld ingeld in % stadsrekening
iaar bedrag van ontv. ontvangsten uitgaven

1740/1759 1596 26,6 6010 5424
1760/1779 1677 20,9 8021 5911
1780/1799 1653 16,1 10286 7723
1800/1810 2120 24,4 8676 6593

bron: GAGB, Stadsrekeningen over de betreffende jaren.

De bedragen zijn in (Karolus) guldens en steeds berekend als een ge-
middelde over een periode van twintig jaar. De ingeldbedragen zijn
uitgedrukt in een percentage van de totale stedelijke ontvangsten,
waarbij in de periode van 1580 tot 1700 geen rekening is gehouden
met de extra ingeldopbrengsten die door de Sliedrechtse vissersg wer-
den betaald. Die opbrengsten waren relatief niet zo hoog (zie de bijla-
ge) en de verschillen die erdoor ontstaan zijn beperkt. Dit met uitzon-
dering misschien van de tweede helft van de zeventiende eeuw, de pe-
rioden 1640/1659 en 1660/1699. De betreffende extra opbrengst
was hier respectievelijk gemiddeld 162 en 462 gulden, waardoor de
percentages in deze perioden stijgen tot 39,6% en voor de jaren
1660/1679 zelfs tot 55,5%.

Duidelijker misschien dan rechtstreeks uit  decijferreeksen,blijkt  uit
grafiek  1,  dat de zeventiende  eeuw een flinke piek te zien geeft in in-
geldopbrengsten. De opgaande lijn begint in de vierde periode
(1601/1619). Na 1680 (zevende periode) zet een daling in, die in de
negende periode (1700/1719) weer in een lichte stijging verandert.

Het is verleidelijk om deze ingeldopbrengsten te vertalen naar hoe-
veelheden aangevoerde vis. Hier is echter grote voorzichtigheid gebo-
den. Zolang de prijsverhoudingen niet bekend zijn, valt daar niets
over te zeggen. Weinig vis kan immers een hoger bedrag opleveren
dan veel vis, afhankelijk van de vraag en daarmee de prijs. 10

Beperken we ons evenwel tot de opbrengsten in geld, dan blijkt uit
het voorgaande duidelijk genoeg dat het ingeld voor Geertruidenberg

9)  Zie het vorige hoofdstuk.
19 Zie hoofdstuk III, § 7.
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een substantiele bron van inkomsten vormde. De bijdrage aan de ste-
delijke inkomsten die op deze manier tot stand kwam bedroeg, gezien
over de hele periode die de tabel beslaat, steeds ongeveer een kwart
van de totale inkomsten. Het is dan ook niet verbazingwekkend, dat de
stad zo lang pogingen in het werk heeft gesteld om het recht op ingeld
terug te krijgen, nadat het in 1810 was opgeheven.

§ 3.  Pachtopbrengsten

a. Algemeen

Zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, is er in de Verdronken Waard
aanvankelijk gevist zonder dat er pacht werd betaald. Deze 'pachtloze
lijd' duurde tot ongeveer 1520. In de periode die dan volgt, zien we
hoe de percelen worden uitgegeven aan groepen vissers uit Geertrui-
denberg en Drimmelen, dus uit het gebied van de landsheer, de graaf
van Nassau. Die verpachtingen waren niet, zoals dat later het geval
zou zijn, openbaar en men verpachtte de zaak voor meerdere jaren te-
gelijk. Na 1560 komt daar verandering in. De verpachtingen worden
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openbaar, de percelen gaan zo weg naar de meestbiedende. Meer dan
dat voordien het geval was, zal het marktmechanisme er voor hebben
gezorgd dat de aldus tot stand gekomen pachtbedragen in over-
eenstemming waren met de kwaliteit van de percelen.

Over de eerste periode waarin pacht werd betaald, van circa 1520
tot aan 1580, kan over de opbrengsten aan pacht die het gebied ople-
verde, weinig worden vermeld, omdat de gegevens daarvoor ontbre-
ken.  Vanaf  het  jaar   1580  zijn de (meeste) rekeningen  van  de  rent-
meester bewaard gebleven, zodat we ons over de periode daarna een
goed beeld kunnen vormen van de opbrengsten aan pacht die uit de
visserijen voortkwamen.

b.  De structuur van de rekeningen

Alvorens we ons met die opbrengsten zelf gaan bezig houden, is het
goed om eerst even te kijken naar de wijze waarop de rekeningen

gestructureerd waren. In een aantal gevallen is dat van belang om de
aard van een gehanteerd bedrag te kunnen taxeren.

De indeling van de visserijpercelen, zoals die in hoofdstuk II is
weergegeven, is gemaakt aan de hand van de hier bedoelde rekenin-
gen. Voor een deel is de structuur daarmee gegeven. De hele periode
waarover de rentmeester per perceel de namen van de pachters weer-
geeft (van 1580 tot en met 1777) gebeurt dat steeds in dezelfde volg-
orde voor de percelen 1 t/m 73, zoals ze in het tweede hoofdstuk zijn
vermeld. Zoals we daar zagen, waren niet al die percelen meteen van
begin af aan aanwezig, maar dat doet aan het principe geen afbreuk.

Een (kleine) moeilijkheid zit hem in het gegeven dat de totaalbedra-
gen van de rekeningen geen simpele optelling van de geboden bedra-
gen per perceel zijn. Het was de gewoonte dat de vissers na de ver-
pachtingen 'beloofden' om een deel van hun vangst aan zalmen af te
staan ten behoeve van de Domeinen. Geen echte zalmen, 11 maar een
bepaald deel van de opbrengst. Jaarlijks werd, vermoedelijk in onder-
ling overleg, vastgesteld hoeveel zogeheten "trekzalmen" geleverd
zouden worden, waarna een overeenkomstig bedrag door de rent-

11)   Het is goed mogelijk dat deze gewoonte wel ontstaan is uit het verstrekken van 'echte'
zalmen, hoewel dat niet noodzakelijk is. Het gebruik zou dan uit de vroege zestiende eeuw
moeten stammen.  Na 1580 worden uitsluitend geldbedragen in de rekening vermeld.
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meester als ontvangst werd geboekt. Het gebruik blijft tot in de negen-
tiende eeuw bestaan, waarbij het aantal zalmen steeds genoemd
wordt. Verder werd er, in de tijd dat er nog een uitlegger op het water
aanwezig was (d.i. tot in de vroege zeventiende eeuw), een gering be-
drag als inkomsten geboekt dat van de stad Geertruidenberg kwam,
omdat die, gezien haar belang ten aanzien van het ingeld, mee moest
betalen aan deze toezichthouder. In het midden van de zeventiende
eeuw waren er ook weer grenskwesties gerezen aan de kop van de Cor-
nelis Jan Noordensteek, die ditmaal snel beslecht werden. Nu waren
het blijkbaar de vissers van de Grafelijkheid die grensoverschrijdend
in de weer waren, want men kwam overeen dat de rentmeester van de
Grafelijkheid jaarlijks tweehonderd gulden zou betalen aan de Nas-
sause Domeinen, bij wijze van afkoopsom voor het 'different' aan de
bedoelde steek. Ook dit bedrag blijft gehandhaafd tot in de negentien-
de eeuw; althans op de rekening van 1806 komt het nog voor.12 Ver-
der moesten de vissers, naast de trekzalmen nog opcenten betalen
voor de rentmeester zelf, te weten vijf procent rantsoen en nog eens
vijf procent wijngeld. De vissers van de Verdronken Waard leverden
ook een bijdrage aan het onderhoud van de Illustere School te Breda.
Vanaf het midden van de zeventiende eeuw wordt daarvoor eveneens
vijf procent op het totale pachtbedrag gezet. In de loop van de acht-
tiende eeuw stopt men met deze bijdrage aan de Illustere School,
maar het bedrag aan opcenten blijft. Uiteraard werden al deze bedra-
gen hoofdelijk omgeslagen.

c.  Overzicht van de opbrengsten

In de hierna volgende overzichten zijn de emolumenten zoals we die
hiervoor hebben besproken, buiten beschouwing gelaten. De genoem-
de bedragen bestaan uit de optelling van de pachtsommen die hebben
gegolden voor de afzonderlijke percelen, zonder verdere toevoe-

gingen. 13

12  RANB, Archief Nassause Domeinraad, rekeningen rentmeester Nassause Domeinen.
13

)    De aldus verkregen totalen kunnen afwijken van wat de rekeningen zelf aangeven,  het
komt wel eens voor dat daar een telfout in zit. Over de hele periode 1580-1777 zijn de
pachtsommen per pachter en per perceelin een computerprogramma ingevoerd. De tel-
lingen zijn aan de hand daarvan gemaakt.
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Een opmerking is hier nog van belang. Zoals eerder aangegeven, be-
taalden de vissers hun pachtsommen achteraf. Als ze in Geertruiden-
berg hun vis aanvoerden, hield de inmeester alvast een bedrag in, als
aanbetaling of voorschot op de totale pachtsom.  Op die manier raakte
die in de loop van het jaar geleidelijk aan afl)etaald. Maar in slechte ja-
ren gebeurde het wel dat de vissers onvoldoende hadden gevangen
om hun pacht te betalen. Ze hielden dan een schuld over en vroegen
restitutie. De rentmeester verleende die soms ook. Niet alleen bij
slechte vangsten, maar ook bij andere rampen, zoals overstroming,
storm- of oorlogsschade. Regelmatig vinden we in de rekeningen deze
restituties. Vooral in de achttiende eeuw is hiervan op grote schaal
sprake. In hierna weergegeven pachtsommen zijn deze restituties niet
betrokken. We hebben dat om verschillende redenen achterwege ge-
laten. Om te beginnen omdat de relatie met de (slechte) kwaliteit van
het perceel niet altijd zonder meer duidelijk is. De mogelijkheid be-
staat immers dat wie het somberste verhaal kon houden het meeste te-

rug kreeg. Ook was het in deze eeuw van betrekkelijke bestuurlijke
willekeur goed mogelijk, dat degene die het best met de rentmeester
overweg kon de meeste restitutie kreeg. Hiertegenover staat het feit
dat de verpachtingen openbaar waren. Weliswaar kon door verschil-
lende soorten van manipulatie de goede werking van het marktmecha-
nisme wel eens worden verstoord, maar de vissers boden toch op basis
van winstverwachting, waarbij ze dus de slechte tijden ingecalculeerd
zullen hebben. De weergegeven bedragen zijn daarom de sommen
aan pacht waarvan de vissers verwachtten dat ze die wel vrij zouden
kunnen vissen, terwijl er daarnaast voor henzelf ook nog een redelijk
inkomen over zou blijven.

Evenals we dat bij het ingeld hebben gedaan, zijn de bedragen gemid-
deld berekend over een periode van steeds twintig jaar.

In een tabel ziet een en ander er als volgt uit:
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Tabel 6:     Hoogte van de pachtsommen in gemiddelden over perioden van twintigjaar
(1580 tim 1869)

periode jaren pachtsom

1 1580/1599 11.188
2 1600/1619 9.734

3 1620/1639 13.902
4 1640/1659 28.103

5 1660/1679 24.691

6 1680/1699 13.872

7 1700/1719 8.581

8 1720/1739 10.170

9 1740/1759 11.943
10 1760/1779 15.261
11 1780/1799 11.758

12 1800/1819 ca. 13.600
13 1820/1839 ca. 17.280
14 1840/1859 ca. 15.371
15 1869 950

Bronnen: ARA, Archief ND inventaris Hingman, rekeningen rentmeester; ARA, Ar-
chieven Amortisatiesyndicaat, afd. Domeinen, 1822-1841 (inv. nr. 502 8 augustus
1936); RANB, Archief Nassause Domeinraad, rekeningen rentmeester Nassause
Domeinen.

De bedragen in de periode 1800-1859 zijn voorzien van het prefix
'ca.', omdat voor de andere jaren de bedragen voor wat betreft emolu-
menten en bijkomende kosten een wat andere samenstelling hadden
dan in de tijd daarvoor, en omdat er in deze periode veel verzoeken
om restitutie waren, die soms wel soms niet gehonoreerd werden,
waardoor de uiteindelijk betaalde pachtbedragen, soms jaren later
nog, veranderden. Daar komt nog bij dat er in deze tijd om strategi-
sche redenen vaak hoog werd geboden. Dat had alles te maken met
het oude pachtmonopolie van het Geertruidenbergse viskoperstrio. 14

Zeker in de qua afzet moeilijke jaren rond 1830, was er regelmatig
van pachtrestituties sprake. 15

Voor het doel waarvoor de cijfers hier gepresenteerd worden is dit

14)  Zie hoofdstuk IV, § 4.
15) ARA, Archieven Amortisatiesyndicaat, afd. Domeinen 1822- 1841. (inv. nr. 502,
8 augustus 1836).
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alles minder van belang. De cijfers laten goed zien dat er in de eerste
helft van de negentiende eeuw, zeker in vergelijking met de periode
ervoor, heel redelijke pachtsommen hebben gegolden.

We wisten het al uit andere bron, maar overduidelijk blijkt hier het
abrupte einde bij de verpachtingen van 1869: het geboden bedrag
was aanvankelijk nog lager en de rentmeester moest een tweede ronde
voor de verpachtingen uitschrijven om aan het hier weergegeven lage
bedrag te komen. De hoge opbrengsten uit de Verdronken Waard uit
de tijd dat er nog sprake was van zalmvisserij op enige schaal, behoor-
den voorgoed tot het verleden.

d.  De opbrengsten aan pacht in samenhang met het ingeld

Het is aardig om de pachtopbrengsten te confronteren met de ingeld-
gegevens zoals ze hierboven werden gepresenteerd. Er is immers een
vaste relatie tussen het ingeld en de totale opbrengsten op de afslag.
Het ingeld was de twintigste penning (vijf procent) van de totale op-
brengst op de afslag; de twintig-jaarlijkse gemiddelden van de ingeld-
tabel kunnen dus eenvoudig worden omgerekend naar totale omzetge-
middelden. Confrontatie met de pachtsommen levert dan het volgen-
de resultaat:

Tabel 7: Betaaidepachtsommen in relatie tot de totale omzet op de a lag (1580 t/m
1819)

periode jaren pachtsom (a) totale omzet (b) ain%b

1 1580/1599 11.188 27.280                          41
2 1600/1619 9.734 23.520                          41
3 1620/1639 13.902 34.920 40

4 1640/1659 28.103 58.480                        48
5 1660/1679 24.691 65.580                        38
6 1680/1699 13.872 41.740                        33
7 1700/1719 8.581 24.760                        35

8 1720/1739 10.170 26.780                        38
9 1740/1759 11.943 31.920                          37

10 1760/1779 15.261 33.540 46

11 1780/1799 11.758 33.060                        36
12 1800/1819(10) 13.600 42.400                        32

Bronnen: Zie bij Tabel 6. Bovendien: GAGB, Stadsrekeningen over de betreffende

jaren.
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Ook hier is de laatste periode weer wat minder betrouwbaar dan de
verige. De omzetcijfers zijn gebaseerd op de periode van 1800-1810,
maar toch als gemiddelde gehanteerd voor de hele periode. Gezien
het feit dat, zoals uit de pachtopbrengsten bleek, er in deze eerste
decennia van de negentiende eeuw weinig afwijkends te bespeuren
viel, lijkt een en ander niet onmogelijk, maar voorzichtigheid kan geen
kwaad. De tabel loopt niet door tot aan het einde van de zalmvisserij
(1869/1874) omdat er na 1810 onvoldoende omzet- en opbrengstge-
gevens beschikbaar zijn.

De cijfers op zich spreken min of meer voor zichzelf.  Het is niet ver-
bazingwekkend te zien, hoe de pachtsommen de omzetcijfers betrek-
kelijk nauwgezet volgen. We zeiden het hiervoor al, de vissers boden
op grond van winstverwachting en blijkbaar konden ze dat redelijk
goed inschatten. Er blijkt ook een enigszins dalende trend te zitten in
de verhouding pacht - opbrengst. De eerste zestig jaren, tot circa
1640 lag dit percentage in de buurt van veertig. Als dan de op-
brengsten gaan stijgen, gaat het mee omhoog, mogelijk omdat er wat
overmoedig geboden werd gezien de goede resultaten. Dan zet een
dalende tendens in, die na 1720 weer wat op begint te lopen. In de pe-
riode 1760-1780 werden er blijkbaar weer wat verkeerde inschattin-
gen gemaakt: het pachtbedrag is hier weer hoog ten opzichte van de
opbrengsten. Uit de rekeningen van de rentmeester blijkt dat er over
deze periode veel schulden van vissers open blijven staan, er worden
ook regelmatig openstaande bedragen kwijtgescholden. Vooral in de
vroege jaren zeventig was dat het geval. Dit wijst inderdaad op taxatie-
fouten van de kant van de vissers.

Wanneer we de gegevens met betrekking tot pacht en totale omzet in
een grafiek gecombineerd visualiseren, dan is de hiervoor geschetste
samenhang duidelijk te zien (zie grafiek 2).

§ 4.   /ets over andere belastingen

Naast de kale pachtbedragen, betaalden de pachters nog verschillen-
de 'emolumenten' over de pacht, zoals een bijdrage voor de rent-
meester, 'rantsoen' geheten, die vijf procent beliep van de pachtsom-
men. Daarnaast moest een percentage van de pacht aan 'trekzalmen'
worden betaald, van origine een gift in natura, later een geldbedrag,
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gerelateerd aan de geboden pacht. Ook droegen ze een 'kleine stui-
ver' (5%) van de pacht af aan de heer, ten behoeve van het onderhoud
van de Illustere School in Breda, zoals we al zagen.

Deze bijkomende heffingen met een belastingachtig karakter hingen
direct met pacht samen en zijn in die zin geen 'echte' belasting.
Dat lag anders voor twee vormen van belasting die op de handel in vis
drukten: de negende penning en het licent.
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De negende penning was een landelijke belasting, impost, op alle
verhandelde zalm en steur. Iedereen die op welke afslag in de Neder-
landen dan ook, zalm of steur kocht, ontving een bewijs ('billet') £tls te-
ken dat de impost betaald was. Wie de kwitantie niet bij zich had, liep
het risico gestraft te worden. Deze belasting drukte daarmee op de
handelaren, in tegenstelling tot het Geertruidenbergse ingeld, dat
door de vissers werd voldaan. 16

Het licent had een wat ander karakter. Hier ging het om een soort
uitvoerrecht, speciaal ingevoerd om tijdens de Tachtigjarige Oorlog
handel met de vijand mogelijk te maken. Voor de Geertruidenbergse
handelaren was deze vorm van belasting van belang, omdat er van-
ouds veel handel op Antwerpen en andere Zuidbrabantse steden was.
Handelaren die vis wilden uitvoeren, moesten dat op de afslag aanvra-
gen. Ze kregen dan een kwitantie waaruit bleek dat ze het licent vol-
daan hadden. Gezien de landelijke negende penning werd zalm en
steur altijd geregistreerd, maar voor witvis en andere soorten gold dat
niet overal. De handelaar moest die dan aangeven in de "Laetste ste-
de daer die uyt Hollant gaende komt te passeren".17

Zowel voor de negende penning als voor het licent gold dat er geen
direct verband bestond met de visserij in de Verdronken Waard. Van
groot belang waren ze wel, er werd in de Waard immers erg veel zalm
en steur gevangen. Voor het licent gold dat ook: vanuit Geertruiden-
berg was er veel uitvoer in zuidelijke richting.

§  5.    Over de kwaliteit van de percelen

a. Algemeen

We hebben hiervoor gesproken over opbrengsten aan pacht en ingeld
in relatie tot de totale opbrengsten zoals die door de vissers op de af-
slag werden gerealiseerd. We zagen hoe de vissers boden op grond
van winstverwachtingen. Het is daarom logisch te veronderstellen dat
in het verlengde hiervan hetzelfde gold voor de individuele percelen.

16)  Voor deze impost zie: Groot Placcantboek, 1, 1857; Il, 2946; III, 996; IV, 886, VII,
1375 en 1391; VIII, 997.
17)  a.w.,II, 2121. Zie voor het licent ook: Van Houtte, Economische en socialegeschiede-
nis van de Lage Landen,  138.
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Het is dus mogelijk om aan de hand van de bedragen die per perceel
aan pacht werden geboden een overzicht te maken van de kwaliteiten
per perceel, zodat duidelijk wordt welke steken de beste opbrengsten
leverden. We zullen hierbij deze]f(le perceelsnummering en -indeling
gebruiken als die welke in hoofdstuk II is beschreven.

b.  De kwaliteit in beeld

Op basis van de gegevens die verzameld zijn aan de hand van de reke-
ningen van de rentmeester, waarbij over de periode 1580-1777 alle
pachters en de bedragen die ze per perceel betaalden werden geno-
teerd, is een computeruitdraai gemaakt waarop met tussenpozen van
vijftien jaar de tien best betaalde, de tien slechtst betaalde en de niet
verpachte percelen zichtbaar gemaakt zijn. Die informatie is ingete-
kend op perceelkaarten, gebaseerd op de kaart zoals die eerder in
hoofdstuk II is weergegeven. Later hebben we deze kaarten in groe-
pen van drie gecombineerd, zodat nu via vijf deelkaartjes de hele ont-
wikkeling in beeld gebracht kan worden. De bedoelde informatie laat
dan zien welke verschuivingen er optraden in de loop van de tijd.

Het eerste kaartje betreft de periode 1580/1610 (zie afbeelding 23).
De grote steken in het westelijke gebied scoren hier het hoogst. De
Vissensteek, de Langesteek en het grensgebied tussen de Kerksloot en
de Amersteek. We zien hoe er in het oostelijk deel al een verschuiving
is opgetreden. Het perceel 64 in de Banquetsteek, dat aanvankelijk
heel slecht scoorde, begint vanaf 1610 tot de beste percelen te beho-
ren. Blijkbaar was er ter plaatse een stroomgat ontstaan.

Het volgende kaartje (afbeelding 24), heeft betrekking op de periode
1625/1655. Hier zien we hoe er duidelijk veranderingen aan het op-
treden zijn. In het westen behoort de Haeftensteek (3), die in de vorige
periode nog tot de slechtste percelen behoorde, nu bij de tien beste.
Dat geldt ook voor de Vogelaarsteek (4), die overigens pas aan het
eind van deze periode, in 1655 tot de beste gaat behoren. Dat is ook
zo met perceel 12, het meest noordelijke gedeelte van de Vissensteek.
Tussen de zandplaten door was duidelijk een diep stroomgat gaan 10-
pen. In het oostelijk deel blijken de zuidelijke percelen van de steek
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van Hoekenisse (57,58,59) het ineens goed te doen, in tegenstelling
tot de periode ervoor, toen ze tot de slechtste behoorden.

De derde kaart beslaat het tijdvak 1670/1700 (aiDeelding  25).  Nog
steeds is het westelijk gebied dominant. Het beeld in het zuidoosten is
ten opzichte van de vorige periode niet echt veranderd. In het noord-
oosten blijft het tobben. De Cornelis Jan Noordensteek (35-36), de
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Adriaen Reynensteek (44 t/m 47), het noordelijke deel van de steek
van Hoekenisse (48 t/m 51), en de Banquetsteek (62 t/m 65) scoren
zeer slecht. Naar alle waarschijnlijkheid hangt dat samen met de op-
tredende verzanding. Goed scoorden die percelen overigens nooit.
Opvallend is dat aan het einde van deze periode, in het jaar 1700, het
perceel nummer 68 tot de tien best opbrengende visserijen gaat beho-
ren. Dit is de schutgrond onder Drimmelen, bedoeld voor de vangst
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van kleine vis en 'gewone' riviervis. Zalm en andere trekvis werd er
niet gevangen. Het feit dat dit perceel hoge opbrengsten gaat leveren,
wijst op het toenemend economisch belang van deze vangsten.

Weer enkele tientallen jaren later,  in de periode 1714/1745  zien we
hoe de beste percelen verder naar het zuiden en naar het oosten zijn
komen te liggen (afbeelding 26). Bijna de volledige noordzijde van het
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gebied is 6f niet verpacht, 6f wel, maar dan voor zeer lage bedragen.
Een uitzondering zijn hier de percelen 48 en 49, aan de kop van de
steek van Hoekenisse. Het noordelijkste perceel, 48, ging aanvanke-
lijk nog slecht, maar vanaf 1745 behoort het tot de best verpachte vis-
serijen. Hier was zich duidelijk een breder stroomgat aan het vormen.
(Ongeveer op die plaats bevinden zich nu Ruigt en Noorderklip). Dat
geldt ook voor de zuidoostelijke kant van het gebied, waar blijkt dat de
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percelen 39 en 40 van de Geyster en 58 en 59 aan de zuidkant van de
steek van Hoekenisse hoge pachtsommen opleveren, evenals de visse-

rij bezuiden de Banquetsteek (66 en 67).

De volgende en laatste kaart (afl)eelding 27), geeft de situatie weer zo-
als die,vas toen de grote steken met de perceelindeling zoals ze hier is
weergegeven, bezig waren van het toneel te verdwijnen. In het westen
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doet alleen de Kielensteek het goed (1). De noordzijde van de steek
van Hoekenisse blijft veel rendement geven net als de visserijen bezui-
den de Banquetsteek (66 en 67). Luysen en Vlooien (30) in de
Kerkslootsteek doet het goed: de opvolging van de nummers 41, 55
en 64 wijst op een stroomgat. Evenals dat in de vorige weergegeven
periode het geval was, geldt ook hier weer dat de percelen 68 en 69,
de schutgrond onder Drimmelen en de veenvloed bij de tien beste be-
horen. Deze visserijen leverden alleen riviervis; de veenvloed vooral
ook aal en prik.

c.  De situatie bekeken per steek

Aan de hand van dezelfde gegevens als die waaruit de hiervoor gere-

produceerde kaarten met perceelkwaliteiten zijn samengesteld, heb-
ben we een overzicht gemaakt van het aandeel van de verschillende
steken in de totale pachtopbrengsten. Op die manier ontstond een
rangorde waarbij voor een aantal jaren (weer iedere vijftien jaar) het
relatieve aandeel per steek in de jaartotalen is aangegeven. In bijlage
3 zijn deze overzichten opgenomen. Daarin zijn de procentuele bijdra-
gen per steek aan het totaal vermeld.

Omdat het hier gaat om de kwaliteit en het aandeel van de verschil-
lende steken, zijn die visserijen buiten beschouwing gelaten, die niet
als steek waren uitgevoerd. Dit waren de schutgrond, de veenvloed en
andere kleinere visserijen waar niet met steken werd gewerkt. Uit de
perceeloverzichten is bekend dat met name de schutgrond en de veen-
vloed in de latere achttiende eeuw qua opbrengst een behoorlijke rol
hebben gespeeld.

Kijkend naar de bijdrage van de steken, dan blijkt hoe tot een heel
eind in de zeventiende eeuw steeds de Langesteek, de Vissensteek en
de  Kerksloot,  de drie beste steken  zijn.  In  1640  is het zuidelijk  deel
van de Steek van Hoekenisse de Vissensteek tijdelijk voorbijgestreefd,
maar in 1670 is alles weer bij het oude. Er treedt uiteraard geen cor-
rectie op van het beeld dat de kaartjes hiervoor al te zien gaven. Naar-
mate de achttiende eeuw vordert, neemt het belang van het westelijke
deel van het gebied toe. Na 1700 wordt de Visserij Zuidwaards van de
Banquetsteek steeds belangrijker evenals het zuidelijke deel van de
Steek van Hoekenisse.  Na  1745  zijn het vooral het noordelijke  deel
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van de Steek van Hoekenisse en de Banquetsteek zelf, die de beste op-
brengsten te zien geven.

§ 6.   Korte samenvatting

In dit hoofdstuk zijn de ingeldopbrengsten weergegeven in gemiddel-
den over perioden van steeds twintig jaar. Verder zijn deze bedragen
bekeken in relatie met de totale opbrengsten in de stadsrekeningen
van Geertruidenberg. De laagste score hierin bedroeg 16,1%, de
hoogste 47,7%. Duidelijk blijkt daaruit dat het ingeld voor Geertrui-
denberg eeuwenlang een zeer belangrijke bron van inkomsten is ge-
weest. Het is dan ook begrijpelijk waarom het gemeentebestuur in de
negentiende eeuw alles in het werk stelt om het oude recht hersteld te
krogen. Deze materie vond behandeling in hoofdstuk VI.

Op dezelfde manier als we dat bij het ingeld hebben gedaan, zijn de
pachtsommen in twintigjaarlijkse gemiddelden vermeld. Omdat het
ingeld steeds vijf procent ('de twintigste penning')  van de omzet op  de

afslag bedroeg, lieten deze opbrengstbedragen zich eenvoudig bepa-
len. Confrontatie van deze cijfers met de pachtopbrengsten leverde
de verhouding betaalde pacht/opbrengst op. Daaruit bleek dat de
pacht steeds net iets minder als veertig procent van de totale op-
brengst was.

Naast het ingeld en de pachtopbrengsten zijn enkele andere vormen
van belasting die met de visserij hadden te maken kort aan de orde ge-
weest. Veel meer dan ze even vermelden bleek niet mogelijk: cijferma-
teriaal ontbreekt hier.

Tenslotte hebben we aan de hand van de geboden pachtsommen
per perceel een analyse gemaakt van de kwaliteit van de percelen en
de verschuivingen die daarin in de loop van de eeuwen zijn opgetre-
den. Het beeld dat daaruit naar voren kwam is in overeenstemming
met de landschapsontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk II.
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HOOFDSTUK VIII

PARTICULIERE INKOMSTEN

§    1. Inleiding: Problemen   bij het beoordelen van particuliere   in-
komsten

a. Algemeen

Het inschatten en beoordelen van particuliere inkomens is moeilijker
naarmate we verder teruggaan in de tijd. Dat niet alleen omdat veelal
de informatie ontbreekt of te beperkt is,  maar ook en vooral omdat er
lokaal vaak grote verschillen konden optreden.

9, Ieder die zich bezig houdt met de sociale en economische ge-
schiedenis van Holland in de zestiende eeuw, zal beamen dat de
ter beschikking staande gegevens over lonen, salarissen en ande-
re inkomens volstrekt ontoereikend zijn om onderwerpen als soci-
ale verhoudingen, werkgelegenheid en werkloosheid, armoede en
levensstandaard gedegen te kunnen behandelen"

aldus Noordegraaf in een studie over daglonen in Holland.1 We kun-
nen het daar geheel mee eens zijn. Voor de zeventiende eeuw wordt
deze situatie niet veel beter. Daarvoor zijn er gewoon te veel onzeker-
heden. Van Deursen wijst op de grote kwetsbaarheid van de zeven-
tiende-eeuwse welvaart: hij geeft het voorbeeld van een dag zwaar
weer, een flinke najaarsstorm, die de ondergang van de Delftse bier-
brouwerijen inluidde.2 Onmiddellijk voegt hij er aan toe dat wij een
dergelijke verklaring alleen niet meer zouden accepteren, en terecht,
maar het voorbeeld is wel illustratief voor de gevoeligheid van de eco-
nomie voor kleine crises. "Voor elke bedrijfstak en voor elke stad
moet de welvaart uitdrukkelijk bewezen zijn voor we er in mogen gelo-
ven" zegt hij ook. Die kwetsbaarheid gold zeker voor de vissers op de
Verdronken Waard. Het is herhaaldelijk voorgekomen dat zware
voorjaarsstormen het gebied teisterden en de elftteelt onmogelijk
maakten, omdat het visgereedschap: de fuiken, de schuttingen en het

')  Noordegraaf en Schoenmakers, Dagtonen in Holland 1450- 1600, 13.
2)   Van Deursen, Het kopergeld van de gouden eeuw, I,  11.
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rijshout, vernield werd, of omdat ze toch in ieder geval grote schade
toebrachten. Ook in de laatste decennia van de zestiende eeuw, toen
het gebied het toneel was van vele krijgshandelingen, leden de vissers
dikwijls grote schade. Ze kregen dan weliswaar van de rentmeester
vermindering van te betalen pacht, maar zeer van harte ging dat
meestal niet, en we zien hoe in deze tijd "schamele vissers" lange ja-
ren achtereen nabetalingen doen vanwege oude nog openstaande
pachtschulden. Het waren inderdaad de economisch zwakken die het
gelag betaalden.3

Om maar met de deur in huis te vallen: precieze informatie over de
economische situatie van de vissers en de pachters, zoals hoogte van
het inkomen en het bestedingspatroon, is helaas niet exact uit de bron-
nen naar voren te halen. Daar zijn verschillende redenen voor: om te
beginnen is er het verschil tussen pachters en vissers, waarover we al
eerder hebben gesproken. Er waren vissers die zelf pachtten en
knechten in dienst hadden, of met compagnons, 'mededoenders',
werkten. Er waren er ook die nooit anders dan als knecht werkten en
sommigen pachtten wel eens, maar werkten ook veel in loondienst.
Verder waren er pachters die zelf niet visten, maar uitsluitend vissers
als knecht in dienst hadden. Viskopers deden dat soms, maar plaatse-
lijke hoogwaardigheidsbekleders ook wel. Tot slot treffen we de op-
merkelijke constructie aan dat de burgemeesters van Geertruidenberg
soms bepaalde percelen in pacht namen om die uit te geven aan plaat-
selijke vissers.4 Dat gebeurde niet ten behoeve van degenen die eco-
nomisch sterk in hun schoenen stonden, die konden zelf wel pachten.
Via deze constructie konden arme vissers, die op de openbare ver-
pachtingen niet in staat waren voldoende borg te stellen en die dus ook
geen percelen konden bemachtigen, toch geholpen worden.

Uit het voorgaande blijkt al dat zich een gedifferentieerd beeld zal
gaan aftekenen als we gaan kijken naar de sociaal-economische status
van vissers en pachters, waarvoor het inkomen uiteraard een goede in-
dicator is. Heel sterk geldt dat voor het verschil vissers en pachters:
pachters waren soms kapitaalkrachtige geldschieters, maar er waren
er ook die op hun levensavond de hand moesten gaan ophouden bij
het plaatselijk armbestuur. Een vergelijkbare situatie moet voor vis-

'3) a.w., 11.
9 GAGB, stadsrekening  1583.
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sers gegolden hebben. Voor wie regelmatig zelf pachtte bestond de
mogelijkheid wat opzij te leggen voor de oude dag, een toestand die
vermoedelijk weinig voorkwam. Voor wie regelmatig in loondienst
werkte, kan sparen niet echt goed mogelijk geweest zijn. Uit de pach-
terslijsten blijkt vaak genoeg dat zonen hun vaders in het vak opvolg-
den. Wie voldoende kinderen had wist zich verzekerd van een betrek-

kelijk ongestoorde oude dag. Vaak genoeg echter waren die kinderen
er niet, of verdienden ze eenvoudig niet genoeg.  Heel vaak komen we

" "in de archieven de term schamele gesel tegen als de vissers/pach-
ters weer eens om restitutie vroegen na een slecht seizoen. Deze
"schamelheyt" en armoede zal, zeker voor degenen die in loondienst
werkten, algemener geweest zijn dan welvaart.

Armoede is overigens een lastig begrip. Bertrand Russell heeft eens

gezegd dat "when we are fed, clothed and housed" de rest in feite al-
lemaal optie is. Dat mag zo zijn, maar het neemt niet weg dat velen in
onze eigen maatschappij toch dagelijks armoede ondervinden terwijl
aan de drie voorwaarden ruim is voldaan. Een relatief begrip dus. Dat
betekent ook dat de geschiedvorser hier op zijn hoede moet zijn: de
betekenis van de term armoede verschuift in de loop van de tijd. Wij
zijn inmiddels vertrouwd geraakt met de gedachte dat de zeventiende
eeuwse welvaart met name, vooral gold voor een betrekkelijk kleine
elite en dat het 'gewone volk' vaak in economisch kommervolle om-
standigheden leefde. "Welvaart onder de massa laat zich in de zeven-
tiende eeuw nauwelijks verwachten" schreef Van Deursen.5 Wanneer
is er sprake van armoede? In 1662 schrijft Pieter de la Court:

"Onze boeren zijn gedwongen zoveel loon te geven aan hun
knechts en landarbeiders dat deze een groot deel van de op-
brengst weghalen en in grotere welstand leven dan hun meesters.
Hetzelfde ongemak hebben we in de steden, waar de am-
bachtslieden en het huispersoneel ongenietbaarder en ondienst-
baarder zijn dan waar ook ter wereld. 996

5)  Van Deursen, a.w. I, 5.
6)  Geciteerd bij Braudel, Beschaving economie, kapitalisme, Ill, 169. De la Court kon

het weten: hij was lakenfabrikant in Leiden en hield zich bezig met wat wij politieke econo-
mie zouden noemen.  In  1673 schreef hij een studie Het welvaren der stad Lo·den, waarin

hij pleitte voor meer economische vrijheid voor ondernemers en vermindering van de gil-
dedwang.
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De zeventiende-eeuwer had dus zo zijn eigen gedachten over het pro-
bleem, maar net als nu, zullen er ook toen verschillende opvattingen
hierover te bespeuren geweest zijn.

Het is van belang hier nog te wijzen op een onderscheid dat tijdge-
noten maakten, namelijk dat tussen 'goede' en 'slechte' armoede. De

9,

goede arme was de arme die was geaccepteerd, ingedeeld en inge-
schreven op de lijsten van de armenzorg, die recht had op liefdadig-
heid".7 Armoede was latent aanwezig bij iedereen die nog juist van
zijn werk kon leven, zegt Braudel, en wie als dat nodig was dan terug
kon vallen op eventuele stedelijke- of gildezorg was gered.8 Als dat
niet lukte, kwam men terecht in de categorie 'slechte armen', de vage-
bonden en bedelaars, die zonder recht op onderstand de laagste sport
op de ladder van de sociale hierarchie vormden. Ze waren voortdu-
rend een potentiele bron van criminaliteit en werden dan ook bijna
nergens geduld. Ook in Geertruidenberg niet. Blijkens een ordonnan-
tie van de stedelijke magistratuur was het verboden om landlopers en
bedelaars aalmoezen te geven; boeren in de omgeving mochten ze
zelfs niet in hun hooischuur laten slapen. Onderdak bieden was hele-
maal niet toegestaan.9 Het was zelfs illegaal huizen te verhuren aan
mensen die hun kinderen lieten bedelen. 10 Verboden van deze aard
waren overigens gemeengoed en zeker niet uniek voor Geertruiden-
berg. 11

Uit het voorgaande kunnen we opmaken dat veel van de stedelijke
armen, waartoe de oude vissers of hun weduwen, maar ook jongeren
die niet genoeg vingen om van te leven, behoorden, maatschappelijk
gezien niet helemaal onderaan de ladder stonden. Het scheelde welis-
waar niet veel, maar als 'goede' armen konden ze toch rekenen op
hulp, en, wat misschien even belangrijk was, ook op enig sociaal
respect.

Al met al zijn het slechts summiere gegevens die ons ter beschikking
staan met betrekking tot deze inkomens. Ze dienen ook nog met de no-

 )  Braudel, a.w. II, 479.
8)  a.w. II, 477 e.v.
D GAGB, Ordonnantien 1593/1625, fol. 50-51.
9  Kroniek van Geertruidenberg, 50.
11)  Van den Eerenbeemt, /n het spanningsveM der armoede, le hoofdstuk.
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dige voorzichtigheid te worden gehanteerd. Bij de elite is er vaak spra-
ke van 'emolumenten' die de lasten aanzienlijk kunnen verlichten,
zonder dat er goed inzicht bestaat in de mate van die verlichting. Voor
het gewone volk zijn er vergelijkbare onzekerheden: we kennen wel
daglonen, maar we weten niet hoeveel dagen werk per jaar daar tegen-
over stonden. Daarnaast is de veronderstelling reeel dat er ook hier
sprake was van iets wat we 'emolumenten' zouden kunnen noemen,
zoals het - vaak illegaal - zelf vangen van vis en andere kleine dieren
om in de voedselbehoefte te voorzien. In Brabantse traditionele boe-
rengemeenschappen was het niet ongebruikelijk dat mensen elkaar
hielpen met voedsel, in ruil voor wat bewezen diensten bijvoorbeeld.
De geld-economie, de markt, werkte in deze tijd, zeker in kleine ge-

meenschappen, nog niet overal. Bekend is dat vissers paling voor
eigen gebruik mochten vangen en ook riviervis, 'witvis' mocht voor
een deel buiten de afslag blijven. Natuurlijk verkochten de vissers wel
van deze 'bijvangsten', maar het lijkt toch ook waarschijnlijk dat zeker
een deel ervan geruild zal zijn in onderling hulpbetoon, of gewoon ge-
schonken, om niet, eventueel als 'voorschot' OP toekomstige hulp. Al
eerder wezen we op het feit dat de materiele cultuur zoals die door

Braudel werd gedefinieerd, nog lang heeft voortbestaan naast dat an-
dere circuit, de markt- of geldeconomie. Hoewel er binnen de Geer-
truidenbergse vissersgemeenschap ongetwijfeld 'gesellschaftliche'
kenmerken te bespeuren waren, overheerste toch nog T6nnies' Ge-
meinschaft.

b. Diverse inkomens in de stad in verschillende tijden

Om een indruk te krijgen hoe de inkomensverhoudingen in de stad er
uit zagen gedurende verschillende tijden, is het nuttig na te gaan hoe
de inkomens lagen van een aantal bekende en soms wat minder be-
kende functionarissen binnen Geertruidenberg. Belangrijk daarbij is
dat we vaak niet meer dan een deel van iemands inkomen te zien krij-
gen. Toch is het moge]ijk om aan de hand van zo'n geldbedrag het be-
lang dat aan de ermee verbonden functie  of taak gehecht werd, enigs-
zins in te schatten. Op die manier kan dan toch een beeld ontstaan van
de inkomensverhouding tussen (sommige) vissers en (sommige) han-
delaren, bijvoorbeeld. Voor het vaststellen van de sociaal-economi-
sche status ligt dit iets ingewikkelder. Het inkomen is daar wel een in-
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dicator voor, maar niet zo'n duidelijke als tegenwoordig.
In   1692 was Dielis Verlinden controleur  van de afslag,   een  taak

waarvoor hij 84 gulden per jaar ontving. 12 Dielis was evenwel tevens
lid van het viskopersgilde en dit bedrag was derhalve niet zijn hele in-
komen.  In 1750 bracht hetzelfde  ambt nog  maar 54 gulden  per jaar
op voor Mathijs Lammertsz, burger en viskoper, maar die kreeg nog
zeven gulden extra voor het klaarzetten van de elftbennen. Laurens
Voogd verdiende in hetzelfde ambt in 1559 honderd "ponden artois
van 40 grooten vlaamsch (= honderd gulden). In de jaren negen-

'913

tig van de zestiende eeuw vervulde Dirck Ghijsselsz, pachter en regel-

matig ook burgemeester, het ambt en ontving hij daarvoor een jaarlijk-
se gage van nog slechts zestig gulden, maar met andere kosten mee
(waaronder een ambtsgewaad, een laken tabbert) 86 gulden en twee
stuivers. In diezelfde tijd bedroeg het jaarloon van de inmeester hon-
derd gulden, met zijn kosten mee totaal zelfs 132 gulden. In deze tijd
was het echter de rentmeester zelf die deze post bekleedde, dus ook
hier geldt weer dat dit bedrag maar een beperkt deel van het totale in-
komen bedraagt. 14

In 1593 wordt Mr. Gerard Verschuur regeerder van de "Hooge
school" hij krijgt een jaarloon van 150 Carolus guldens, naast tachtig
ton turf, een vrije woning en nog wat andere niet vermelde emolumen-
ten. Omstreeks dezelfde tijd verdienen de apotheker en de onder-
schoolmeester ieder honderd Rijnsguldens per jaar (waarbij de apo-
theker bovendien nog recht heeft op vijftig tonnen turf en emolumen-
ten); de organist, tevens voorzanger in de kerk, krijgt 180 gulden. De
jaarwedde van de stadsmedicijnmeester bedroeg in de periode van
1602 - 1608 250 gulden per jaar, daarboven ontving hij nog zestig
tonnen turf en 'emolumenten'.15 Hij moest daarvoor

"burgers, inwoners en andere personen die hem binnen de stad
nodig zullen hebben en aan hem zulks verzoeken, naar zijn ver-
mogen en beste wetenschap als medicijn dienen. helpen en curee-

12) GAGB, 1ndex Ordonnantien van de Magistratuur, onder 'Afslag'; zie ook GAGB, col-
lectie Allard, eveneens onder 'Afslag'.
13) ARA, archief ND inventaris Drossaers (inv.  nr.  725).
I 4) Deze bedragen komen uit de rekeningen van de rentmeester Nassause Domeinen
over de betreffende jaren.
iS )  De hier genoemde inkomens komen uit de Kroniek van Ceertruidenberg (vermeld on-
der de betreffende jaren).
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ren; dienende de burgerij, die de macht hebben, voor een rede-
99 16lijk salaris en de armen zowel als het gasthuis om niet  .

De bedoelde 'emolumenten' waren vrijdom van de stedelijke bier- en
'9 .,

wijnaccijns, van de burgerwacht en van het logeeren van soldaten  .
(Het kwam regelmatig voor dat troepen moesten worden ingekwar-
tierd. de Geertruidenbergse elite had in het algemeen vrijstelling van
de plicht tot inkwartieren). De in 1613 aangestelde stadsdokter had
een contract voor vier jaar,  maar kon er na twee jaar vanaf (en de stad
van  hem)  mits een  half jaar vantevoren opgezegd. Verder blijkt dat
zijn gage niet zijn hele inkomen was: hij mocht de burgers geld vragen
voor zijn bemoeiingen. lets vergelijkbaars gold voor de rector van de
school:  In 1609 wordt ene Govaert Voghel als zodanig aangesteld  op
een jaarwedde van tweehonderd guldens en ook hij krijgt 'emolumen-
ten': tachtig tonnen turf, vrije huishuur, vrijdom van stadsaccijns, van
verponding en waken, van soldaten houden en andere lasten. Boven-
dien had hij recht op een deel van de te heffen schoolgelden. In 1634
wordt weer een 'opperschoolmeester' aangesteld op dezelfde voor-
waarden, alleen is nu de gage verhoogd naar 225 gulden.

In 1682 wordt Johannes  van de Langerwey 'met zijne huisvrouw'
aangesteld als binnenvader en binnenmoe(ler van het Weeshuis op
een jaarwedde van tweehonderd gulden, met vrije woning en kost.
Datzelfde weeshuis maakte gebruik van de diensten van een chirur-
gijn, die in 1691 twintig gulden perjaar kreeg. Daarvoor moest hij dan
twee keer per week het weeshuis bezoeken zonder daarvoor iets in re-
kening te brengen en verder eventuele medicijnen gratis leveren. Ook
moest hij ieder kwartaal ('elk vierendeel 's jaars') het haar van de jon-
gens naar behoren knippen.

In 1769 waren er twee stadspredikanten, die ieder 150 gulden per
jaar kregen.

Voor vrijwel alle hiervoor genoemde inkomens geldt, dat het gaat om
beloningen van misschien niet de echte stedelijke elite, maar toch ze-
ker ook niet de onderkant van de plaatselijke samenleving. Helaas is
daarover nog minder bekend.

Soldaten, meestal huurlingen, hadden in deze tijd om begrijpelijke
redenen geen goede naam. Hun verdiensten zijn daar ook wel enigs-

I 6)  Kroniek van Geenruidenberg, 94.
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zins mee in overeenstemming. De soldaten op het schip van oorlog,
dat gedurende de Tachtigjarige Oorlog de wateren van de Verdronken
Waard bewaakte, kregen zes stuivers per dag, gedurende vrijwel de
gehele betreffende periode. Op het schip waren verder (naast de be-
velhebber) twee kwartiermeesters en twee busschieters aanwezig, die
wat meer verdienden: zeven stuivers per dag. In de winter was er in
het algemeen geen toezicht nodig en lagen de schepen stil. De mannen
waren geronseld voor acht maanden per jaar. De zondagen meegere-
kend komen die bedragen voor acht maanden neer op respectievelijk
73 en 85 gulden en voor een heel jaar op 109 en 124 gulden. Deze
laatste bedragen zullen vermoedelijk niet gehaald zijn: geen werk be-
tekende geen geld. De mannen hadden bovendien vrije kost. Dat kon
aardig in de papieren gaan lopen. Ter illustratie: toen in het woelige
oorlogsjaar 1593 het bootsvolk in Dordrecht logeerde en van daar uit
op de wateren de meters 'convoyeerde', kregen ze gedurende die tijd
in een herberg in totaal 191 maaltijden ad zes stuivers en evenveel
ontbijten ad 4 stuivers verstrekt. Ze nuttigden er ook nog 338 'vae-
men' bier bij, eveneens tegen zes stuivers de 'vaem'.17 Het eten en
drinken kostte op deze manier voor de soldaten aanzienlijk meer dan
hun dagloon. Maar meestal aten ze natuurlijk aan boord, en niet 'bui-
ten de deur'.

Het was trouwens toch niet zo'n goedkope geschiedenis dat meten:
de gezworen meters ontvingen 36 stuivers per dag, en daar kwam dan
nog de huur van een schuit bij, voor iedere dag nog eens twaalf stui-
vers. In 1638 bijvoorbeeld, duurde het meten negentien dagen, het-
geen niet ongebruikelijk moet zijn geweest, en gedurende die tijd
maakte men gebruik van twee schuiten. Dat alleen kostte dus al 22
gulden en zestien stuivers. Een loon van 36 stuivers per dag zou bij
een zesdaagse werkweek voor een heel jaar een inkomen van ruim
550 gulden betekenen. Ook voor de korte periode waarin de meters
actief waren, ging het dus om een royale bijverdienste. Het zal daarom
een begeerde funktie geweest zijn; meters werden zoals bekend geko-
zen uit oudere en ervaren vissers c.q. pachters. Het zullen zeker niet
degenen geweest zijn die de slechtste resultaten boekten, maar toch

17
) Rekening rentmeester over 1593 (ARA, archief ND inventaris Hingman, inv. nr.7181).

De beloningsgegevens van de bootgezellen komen eveneens uit de rekeningen van de
rentmeester over de betreffende jaren.
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komen we ook hun namen wel tegen bij pachters die uitstel van beta-
ling vroegen als er sprake was van een slecht seizoen. 18

Voor 'speciale' taken gold wel vaker dat ze goed,  of toch in ieder ge-
val relatief goed, betaald werden. Toen Geertruidenberg in 1635
weer eens krachtig werd geteisterd door de pest, was de soldaat Crijn
Camerlinck, samen met zijn huisvrouw, aangesteld om de lijken van

9, 9,hen die aan de contagieuse ziekte waren overleden uit hun huizen
te dragen. Hij kreeg daarvoor zestien gulden per maand. Dat was
meer dan het dubbele van zijn gewone loon.19 Een goede bijver-
dienste, al zullen er voor deze baan niet zo veel liefhebbers geweest
zijn.

In Geertruidenberg was een zakkendragersgilde actief, de zogehe-
ten stadsarbeiders. Het gilde was opgericht in 1593 en bij die gele-
genheid stelde de magistratuur ook het loon van de broeders vast. Van
april tot en met september bedroeg dat tien stuivers per dag en van ok-
tober tot en met maart zeven stuivers. Perjaar is dat iets meer dan  130
gulden, vooropgesteld dat er iedere dag werk was en dat was lang niet
altijd het geval.

Het lijkt er op dat voor handarbeid een dagloon van tussen de zes en
tien stuivers normaal was, afhankelijk van het seizoen en de mate van
geschooldheid of schaarste: 'markt en functieniveau' zouden wij nu
zeggen. Dat betekent een jaarloon van tussen de negentig en honderd-
vijftig gulden. Honderdvijftig gulden was ook het bedrag dat de rent-
meester in de eerste decennia van de zeventiende eeuw betaalde aan
de zeehondenjagers. Aanvankelijk kreeg iedere visser voor een ge-
schoten of gevangen zeehond drie gulden. D.i. zestig stuivers, dus net
iets meer dan een weekloon. Een fors bedrag. De zeehondenjagers-
in-vaste-dienst kregen hun honderdvijftig gulden, met z'n tweeiin, of
alleen zoals in sommige jaren ook het geval was, plus nog eens dertig
stuivers voor iedere geschoten of gevangen zeehond. We zagen al dat
ze zich lieten bijstaan door helpers, soms een, maar soms ook wel

18) ARA, archief ND inventaris Hingman, rekeningen rentmeester diverse jaren. In
1606 was er bijvoorbeeld door aanhoudende zware voorjaarsstormen van de elftteelt niet
veel terechtgekomen. De pachters kregen toen restitutie. Ook in de vroege achttiende
eeuw vinden er veelvuldig terugbetalingen plaats.

19) GAGB, Ordonnantien 1625/1645, fol. 61-62. Zie ook GAGB, collectie Allard, (inv.
nr. 355).
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twee. De opbrengst werd dan volgens onderlinge, en nu helaas onbe-
kende, voorwaarden verdeeld. Het ging met deze baan dus zoals het
met veel werk in die tijd ging: iemand nam een karwei aan voor een af-
gesproken bedrag en deed dat vervolgens alleen of met enkele hel-
pers. De bedoelde honderdvijftig gulden kunnen dan ook niet als een-
mansinkomen worden gezien. Met z'n tweeen ging het wel. De helft,
75 gulden, was waarschijnlijk net genoeg om van te leven, temeer
daar de jagers vermoedelijk een deel van hun voedsel zelf uit het ge-
bied gehaald zullen hebben. Paling mocht vrij worden gevangen, door
vissers weliswaar, maar er werd op grote schaal 'gestroopt' blijkens de
vele verbodsbepalingen op dit gebied.

c.  De stedelijke armoedegrens

In zijn bekende studie Het hopergeld van de Gouden Eeuw. bespreekt
Van Deursen de inkomenspositie van de 'mensen van klein vermo-
gen'. We zullen deze auteur even volgen in zijn bepaling van de ar-
moedegrens.20 Hij stelt dat de broodconsumptie van een echtpaar
met twee jonge kinderen wordt geschat op vijf pond per dag. Verderis
berekend dat de uitgaven voor brood hoogstens 44% van het gezins-
inkomen mogen bedragen. Weliswaar besteedden huishoudens in de
westerse pre-industriBle tijd zo'n zeventig tot tachtig procent van het
totale gezinsbudget aan voeding, maar er werd meer gegeten dan
brood alleen, ook door de armen. Braudel noemt als armoedegrens de
situatie waarin mensen de helft van hun inkomen aan voedsel uitge-
ven. Hij baseert dit op zeer uitvoerige onderzoeksgegevens betrekking

hebbend op de stad Lyon, waaruit nog eens het globale en sterk
plaatsgebonden karakter van dit soort cijfers en berekeningen moge
blijken.21

Rogge was het hoofdbestanddeel van het menu, maar ook erwten en
bonen kwamen op tafel. Zuivel en vis minder, groenten en fruit, maar
vooral vlees behoorden vanaf het einde van de middeleeuwen tot het
luxe-voedsel, meldt Noordegraaf.22 In Geertruidenberg en omstreken
zal vis vermoedelijk wel wat vaker op het menu hebben gestaan dan el-

20)  Van Deursen. a.w. I, 15 e.v.
21)  Braudel, a.w. II, 479.
22)  Noordegraaf, Hollands welvaren? Ikvensstandaard in liolland 1 450-1650,15.
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ders in Europa. (Met uitzondering misschien van andere kuststreken,
waar de vis 'streekproduct' was en dus ook relatief veel werd gegeten).

In de jaren veertig en vijftig van de zeventiende eeuw kostten 'twee
halve broden' in Geertruidenberg zes stuivers.23 Het gewicht wordt
niet vermeld, maar het was in die tijd gebruikelijk te rekenen met bro-
den van 12 pond.24 In dat geval overigens, lag deze prijs beduidend
beneden hetgeen zou gelden volgens de zgn. 'Amsterdamse zetting',
die voor deze jaren een vergelijkbare broodprijs laat zien van 9 tot
10,9 stuivers in de jaren veertig en van 8,8 tot 14,9 stuivers in de ja-
ren 1646-1651.25

Uitgaande van een broodbehoefte van vijf pond per dag (voor het
genoemde echtpaar met twee kinderen), komen we aldus aan 35 pond
of in geld 17,5 stuiver per week voor brood alleen. Bij een dagloon
van zes stuivers is dat ruim 48,5% van het loon en bij een dagloon van
tien stuivers nog 29%. Volgens de criteria van Van Deursen betekent
dit dat ergens tussen de zes en zeven stuivers aan dagloon, zich de
Geertruidenbergse armoedegrens in deze periode bevindt. Reken-
kundig bij 6,6 stuivers, maar zo'n cijfer suggereert een te grote nauw-
keurigheid. Daarvoor zijn de factoren waarmee gerekend wordt te
weinig precies.

Volgens de gebruikelijke geschiedschrijving over de Europese econo-
mische ontwikkeling, was er in de periode van 1550-1650 sprake van
een prijsrevolutie, terwijl de eeuw die daarop volgde, de periode van
1650-1750 als 'depressie' wordt betiteld.26 De periode van de prijs-
revolutie wordt gekenmerkt door stijgende prijzen en achterblijvende
lonen; donkere tijden voor het gewone volk. In de tijd daarna zien we
dalende graanprijzen en relatief hoge reele lonen.27 Dat is alleen
maar gunstig voor wie geen boer is, en dat waren in die tijd vooral ste-
delingen. De Vries28 geeft de volgende cijfers voor de stijging van de

23) Deze prijs komt uit het rekenboek van Geertrui Claes (Archief stedelijke Godshuizen,
Grertruidenberg): zie de paragraaf over de viskoper Van Flitterwijck.
24) Zie bijvoorbeeld Van Deursen, a.w. I, 15 en Noordegraaf. Holtands WelvarenP, 26.
25) Geciteerd bij Noordegraaf, a.w., 26. De eijfers zijn gebaseerd op Posthumus, Ge-
schiedenis van de Leidsche Lakenindustrie, Il, 205; Ill, 1004.
26)  Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis van West Europa 500-1850, 216 e.v..
227 e.v.
27)  a.w., 227.
28)   De Vries, Ille Dutch rural economy in the golden age, 1500-1700,  183.
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kosten van levensonderhoud in de periode 1580-1700: (Indexcijfers)

Indexcijfers kosten levensonderhoud 1580-1790:
1580 - 1584 100 (100)
1625 - 1649 211 (209)
1650- 1674 282 (225)
1675 - 1699 202 (229)

De tussen haakjes geplaatste cijfers zijn de loonindexen voor een
'bricklayer's helper' (opperman), die zoals we zien redelijk volgen, in
de jaren kort na 1650 achterblijven, maar zich daarna weer in positie-
ve zin ontwikkelen, d.w.z. uitgaan boven de prijsstijgingen. Het is de
vraag of deze indexcijfers zonder meer toepasbaar zijn op de Geertrui-
denbergse prijs/inkomensverhoudingen. Gezien de hiervoor behan-
delde inkomensverhoudingen in de stad, bestaat de indruk dat er ter
plaatse van minder grote schommelingen sprake was dan de prijsver-
dubbeling die blijkt uit de cijfers van De Vries.

§ 2.   De inkomenspositie van de vissets

Vissers en armoede schijnen bij elkaar te horen. Uit de Nederlandse
literatuur kennen we Heyermans' Op hoop van Zegen. Von Brandt
schrijft: "The fisherman is always considered 'poor': the adjective
clings to him as does blue to the sky and green to the meadow".29 Hij
voegt er aan toe dat dit niet altijd even terecht is: in moderne tijden ze-
ker niet meer, maar vroeger ook niet. Natuurlijk waren veel vissers in
Geertruidenberg arm, maar er waren er ook die heel redelijk de kost
verdienden. En, even belangrijk, het beeld van armoede wijkt niet af
van wat in de zestiende en zeventiende eeuw gold voor anderen die
hun brood met handenarbeid moesten verdienen.

Het voorgaande overziend, lijkt het redelijk om te stellen dat de
meeste vissers een inkomen verdienden gelijk aan dat van een gewone
arbeider. De uitdrukking 'schamele luyden' en dito 'gesellen' keert
met grote regelmaat in de stukken terug; reden genoeg om er van uit te
gaan dat het hiervoor aangehaalde woord van Von Brandt voor de
Geertruidenbergse vissers zeker opgeld deed. In slechte tijden balan-

29)  on Brandt, Fish catching methods of the world, 3.
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ceerden de meesten op de rand van armoede en heel dikwijls tuimel-
den ze daar over heen. In het Europa van voor de industriBle revolutie
is dat overigens geen voor vissers unieke situatie. In feite gold dit voor
alle categorieen werkers die wij nu als arbeiders zouden betitelen. Het
inkomen van de groep vissers en pachters die het beter had getroffen
en het bedoelde gevaar niet liep, is nog moeilijker te bepalen. De
bronnen vermelden er eenvoudig niets over.

Voor wat betreft de zeventiende-eeuwse inkomens blijkt dat de con-
clusie die uit het betoog getrokken kan worden, zich tijdens de opbouw
daarvan al heeft doen voelen: de ongewisheid met betrekking tot de
inkomenssituatie van de vissers kan niet worden weggenomen. In dit
opzicht blijven de resultaten mager: veel vissers waren arm, 'schamele
luyden'. In goede tijden ging het wel, ze waren dan 'gekleed, gevoed

en gehuisvest', maar er hoefde niet veel te gebeuren of er werd honger
geleden en bittere armoede. Deze toestand deelden ze overigens met
hun stedelijke en agrarische collega's. Ook loonwerkers en boeren
hadden het niet breed. In het voor-moderne Europa leefden grote be-
volkingsmassa's juist op of net onder het bestaansminimum. In die zin
waren de vissers geen uitzondering en beantwoordden ze aan het nor-
male beeld.

Ook de inkomenspositie van de stedelijke elite laat zich bij gebrek
aan materiaal niet goed vaststellen. Duidelijk is wel dat die het er wat
beter van konden doen en dus ook minder kwetsbaar waren voor eco-
nomisch moeilijke tijden, net als degenen die nog niet tot de elite be-
hoorden, maar er qua status tegen aan leunden. Wanneer we de lonen
en inkomens zoals ze hiervoor aan de orde waren bezien, dan valt toch
iets te bespeuren dat in de richting wijst van een grote inkomensonge-
lijkheid tussen de verschillende sociale klassen. Onzekerheid is er
ook, a fortiori zelfs, voor wat betreft de inkomens van hen die handel
dreven, of als zelfstandige werkten. In ons verband zijn dat vooral de
pachters. Daar waren lieden onder van heel verschillende sociaal-eco-
nomische status. Uit de pachterslijsten blijkt dat - bijvoorbeeld - de
rentmeester soms zelf pachtte, net als de kapitein van het schip van
oorlog. Naast pachtende vissers waren er rijke geldschieters:  in  1596
kreeg Laureys Simonsz, die regelmatig percelen aan de Adriaen Rey-
nensteek pachtte, een lening ad duizend gulden nominaal, tegen acht
procent 's jaars, van de rentmeester terugbetaald. Een voor die tijd
zeer aanzienlijk bedrag, dat zeker niet door de gewone man kon wor-
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den opgebracht, laat staan uitgeleend. Als het een beetje meezat kon
die gewone man overigens best een aardige boterham in de visserij
verdienen. In hoofdstuk X zullen we Hendrick de Hooch en zijn vrouw
Katelijne nog ontmoeten en daar horen dat deze visser, knecht en me-
dedoender, later ook zelfstandig pachter, lijfrenten had gekocht. Voor
de echte armen was zoiets uiteraard niet weggelegd. We spreken dan
over de tweede helft van de zestiende eeuw. Uit diezelfde tijd is er nog
een voorbeeld: in 1594 overleed Commer Huybrecht Staessen van
Raemsdonck, visser binnen Geertruidenberg. Hij werd van de armen
begraven en had nog een openstaande pachtschuld van bijna honderd

"
gulden, over meerdere jaren. Zijn bezittingen hielden niet over:     qua-

9,

de fuycken ende vischgereetschap sonder schuyte  want voor een
eigen schuit had hij nooit genoeg verdiend. Verder bestonden zijn be-
zittingen uit "een beddeken, een tafelken, een tresoirken, wat stoelen
en bancken ende sesse tinne schotelkens (...) alles nyet te beduyden",
volgens de rentmeester. Die had nog overwogen de zaak te veilen,
maar van zijn superieuren hoefde dat niet, de bezittingen zouden toch
te weinig opbrengen. Zijn borgen en Emmeken Huymans, zijn wedu-
we, leefden ook van de arme en hadden 'niet te verliezen', daarom
werd de schuld maar afgeboekt.30 Deze drie voorbeelden, de lening,
de lijfrente en het leven van de armen, laten zien dat er onder de pach-
ters/vissers zowel hoge als midden- en lage inkomens voorkwamen. Bij
de 'rijken' ging het vooral om pachters. Wie zelfviste viel in de andere
twee categorieen, naar alle waarschijnlijkheid was de groep 'schame-
len' daarbij in de meerderheid.

Het goud van de zeventiende eeuw was er vooral voor de kooplie-
den, veel minder voor de beoefenaren van een eenvoudig ambacht of
voor de werkers in loondienst. Dat gold ook voor Geertruidenberg.

Om mededeling te kunnen doen over de inkomens van de vissers in de
achttiende eeuw ontbreken helaas voldoende gegevens. Voor het mid-
den van de negentiende eeuw kunnen we gelukkig meer duidelijkheid
verschaffen. De informatie waar we op bouwen is met een zeer be-
paald doel voor ogen verzameld en het beeld dat er uit naar voren
komt is zeker niet dat van armoede.

Na de perikelen rondom de pacht, het afschaffen van het ingeld en

30) ARA, archief ND inventaris Hingman, rekening rentmeester over  1594.
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het uitgeven van alle percelen van het Bergse Veld aan drie Geertrui-
denbergse viskopers, door de Franse bezetters,31 vonden er in het
midden van de jaren twintig weer nieuwe, vrije verpachtingen plaats.
De Nassause Domeinen waren aan de Staat vervallen en de uitgifte
van de percelen gebeurde nu nog steeds door de rentmeester der Do-
meinen, echter nu namens de Permanente Commissie van het Amorti-
satiesyndikaat.

De vissers hadden geklaagd over armoe en e]lende en om pachtver-
mindering gevraagd. Dat was niet zonder reden: om aan de economi-
sche greep van het Geertruidenbergse pachters-driemanschap te ont-

snappen, hadden ze eigenlijk te veel geboden voor de pacht. In okto-
ber 1825 richt de administrateur der Domeinen zich over deze
klachten tot de Permanente Commissie.32 De klachten van de vissers
waren ongegrond. De administrateur maakt een berekening van hun
verdiensten en vergelijkt die met de situatie zoals die was kort voor de
inlijving bij Frankrijk,  in  1806. Hij begint met de opmerking dat er in
1811 te Geertruidenberg vijftig vissers waren, die met hun grote ge-
zinnen een rijkelijk bestaan hadden. Maar, stelt hij, "hun aantal is nu
al met de helft verminderd." Dan volgt zijn berekening voor 1806:

De pachtopbrengst was toenf 13.055,-

De kosten die daar tegenover stonden voor de pachters bedroegen:

1.   40 cent per steek (er waren 32 steken) f 12,80;
2.   5% van de gevangen vis voor de stad Geertruidenberg; er was voor

f44.000 gevangen, kosten dusf2200,-;
3. 5% voor de armen van Geertruidenberg, Made en Drimmelen,

eveneens f22O0,_;
4.   2% voor de rentmeester voor de inning van de kooppenningen van

de verkochte vis  f 880,-;
5.   Rijksbelasting voor het personeel f 1400,-;
6. Een stuiver per pachtgulden voor de Minister van Financien

f652,75;
7. Plaatselijke belasting f200,-;

31) Zie hoofdstuk VI, § 3e.
32  ARA, Archief Amortisatiesyndicaat, Afd. Domeinen   1822-   1841,  (inv.   nr.  502,
8  augustus  1836).
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8.  Een halve stuiver voor iedere steur en een duit voor iedere zalm
(resp. 232 en 8944 stuks) f61,70;

9. Extractgeld voor het uitleveren van de verpachtconditie aan de
rentmeester f256,_,

Dit leverde een totaal aan kosten op van f20.868,25.

Over de periode 1796-1810    had de opbrengst gemiddeld
f43.606,35 belopen.
Daar moest af:
a.  de pachtkosten zoals berekend, f20.868,25
b.  onkosten voor de vissers zoals: slijtage van schuiten en fuiken, aan-

kopen van hout voor de staken en de schutting, touwwerk e.d. Vol-
gens de administrateur kwam dat ongeveer op f 120,- per visser,
voor vijftig vissers dus totaalf6000,-.

Alles opgeteld en afgetrokken bleef er voor de vissers een positief re-
sultaat over vanf 16.738,10.

Voor vijftig vissers met hun gezin, kwam dat dus neer op een inko-
men van f 335,- per jaar, hetgeen door de administrateur als 'rijke-
lijk' werd betiteld.

Momenteel (1825) ziet het er allemaal nog gunstiger uit aldus de ad-
ministrateur, want de vis hoeft nu niet meer zoals voorheen te Geer-
truidenberg te worden aangevoerd, maar kan daar worden geleverd

waar hij het meeste opbrengt. Hij maakt dan de volgende begro-
ting/schatting:

De opbrengst van de vis zou goed f50.000 kunnen zijn schrijft hij,
stel echterf45.000,-.

Aan pacht inclusief opcenten e.d. rekent de administrateur
f24.357,4
Aan onkosten weerf6000,-;
Aan extra kosten voor transport van de vis naar elders f 2500,-;
De totale kosten beliepen aldus f32.857,-, zodat er een positief sal-
do overbleefvanf 12.143,-.

Dat leek wel minder dan in  1806, maar er hoefden nu maar 25 huis-
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gezinnen van te leven en dat kwam per gezin op f485,-, dus hon-
derdvijftig gulden meer dan vroeger.

Hij besluit zijn betoog met de opmerking dat er volgens hem tegen de-
ze berekening weinig ingebracht kan worden, hoewel niet meer pre-
cies bekend is wat de visserijen nu opbrengen, omdat dit sedert 1811
zeer geheim wordt gehouden.33 Weliswaar zijn er sedertdien enkele
steken door verlanding van enige dieptes onbruikbaar geworden (de
vissers voerden dat als argument voor de slechte gang van zaken aan),
maar dat belet de vis niet de rivier op te komen. Integendeel zelfs, het
drukt de kosten, want dezelfde hoeveelheid vis kan nu met minder ste-
ken worden gevangen. "Wordende wel]icht nu met 50 Fuiken zoo
veel gevangen als vroeger met een dubbeld getal" schrijft hij en ver-
volgt  dat 1824 mogelijk  niet  tot de gunstigste jaren behoorde,  maar
het kon toch zeker met de meer middelmatige jaren van vroeger wor-
den vergeleken.

De vissers/pachters reageerden hierop door een vergelijkbare bere-
kening te maken. Ze namen een moeilijk jaar en schreven dat ze in de
periode van 1 januaIi tot en met 30 september 1827 in totaal 1525
zalmen en 773 truyten, alsmede 181 steuren hadden gevangen. Dat
bracht alles bij elkaarf 19824,65  op. Daar stond aan kosten tegen-
over:

*Negen maanden pachtf 16196,49
*Transportkosten en vracht van vis naar Antwerpen en elders
f 1256,55

*Manden, bennen, stro en touw voor het vervoeren van de vis
f246,99

*Briefpost, correspondentie en diverse kosten f582,57
*Zout en vaatwerk f 129,45
*Masten en staken voor de schuttingen f283,75
*Onderhoud en reparatie aan vaartuigen, want, steken, band en an-

dere benodigdheden f2250,-.
Totale kosten: f20945,80. Dit betekende een tekort vanf 1121,15.
De pachters voegden hier nog aan toe dat er vijfentwintig gezinnen van
moesten leven, en die hadden daarvoor minstens toch f300 per jaar

33)  Het viskopers-driemanschap had geen belang bij teveel openheid.
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nodig. (Dat was 7500 gulden, zodat het totale tekort op f8621,15
kwam).

De pachters hadden succes. Ze schreven een rekwest aan de Koning
en die besliste dat ze f8621,15 over dat jaar aan pachtrestitutie zou-
den krijgen. 34

Met het voorgaande is enigszins duidelijk hoeveel vissers er in de vroe-
ge negentiende eeuw nog werkten en wat ze verdienden. Als de cijfers
van de administrateur kloppen en we gaan uit van 52 weken werken
per jaar, dan komt f335,- en f485,- per jaar en per gezin, neer op
een weekloon van respectievelijkf6,44 en f9,33 per week per kost-
winner. We zagen hoe de pachters in deze jaren zelf een minimum-
loon berekenden: driehonderd gulden per jaar. Dat komt neer op
f 5,80 per week. In hoeverre dat het echte minimum benaderde, valt
moeilijk te zeggen. Het is nog om een andere reden nodig deze cijfers
met omzichtigheid te hanteren: de tijd waarover we spreken is die van
de conflicten tussen de drie Geertruidenbergse viskopers/pachters en
de vissers van Drimmelen. Veel vissers werkten bij de drie handelaren
in loondienst en de verdeling van de oprengst zal niet gelijkmatig zijn
geweest. Volgens een andere notitie verdiende een vissersgezin om-
streeks 1830 per jaar f 250. In die tijd gingen de zaken inderdaad
slecht vanwege de Belgische Opstand. Het genoemde bedrag (per
weekf4,80) betekende dus armoe; 'vroeger' werd er per jaar per ge-
zin nog f350,- verdiend, staat er dan ook. In vergelijking daarmee
was de f 9,33 die de rentmeester had berekend inderdaad een goede
beloning. Ruim honderd jaar later is de situatie niet veel veranderd.
Sch8nhage schrijft  dat de vissers  die  in   1940  in de Biesbosch  nog

werkzaam zijn, 's zomers tien tot twaalf en 's winters gemiddeld acht
gulden per week verdienen. "Een bescheiden inkomen" aldus deze
auteur. 35

§ 3.  De inkomenspositie van de handelaren

a. Algemeen

Het hierna volgende betoog over de inkomenspositie van de handela-

34) ARA. Archieven Amortisatiesyndicaat, Afd. Domeinen 1822- 1841, t.a.p.
35)   Sch6nhage, De Brabantse Biesbosch en zijn bewone,3,122.
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ren is vooral gebaseerd op de casus Van Flitterwijck. In de tijd ligt dit
geval rond het midden van de zeventiende eeuw. Deze tijd, de hande-
laar en zijn onderneming lijken daardoor wat overbelicht. Het zij zo.
Over andere jaren en handelaren is nauwelijks informatie te vinden,
zeker niet van deze detailrijkdom. Daarbij komt dat Van Flitterwijck
soms nauw samenwerkte met andere viskopers uit de stad. Hun aantal
was niet groot en zonder te willen beweren dat zijn geval representatief
is voor de anderen, ontstaat op deze wijze toch een beeld van de han-
del en de inkomens die er mee verdiend konden worden.

b. Hendrick Cornelisz van Flitterwijck

Door een gelukkig toeval zijn gedeelten van de boekhouding, of al-
thans, wat daar voor door moet gaan, van een Geertruidenbergse vis-
handelaar uit het midden van de zeventiende eeuw bewaard geble-
ven.36 Hoewel het materiaal incompleet is, stelt het ons toch in staat
om te laten zien hoeveel er met de handel in vis te verdienen viel en
ook, hoe deze handel in elkaar zat. Daarnaast beschikken we ermee
over een - zij het beperkte - mogelijkheid om vangstcijfers genoemd
in andere bronnen op juistheid te toetsen. De stukken bevinden zich
in de archieven van de stedelijke Godshuizen van Geertruidenberg en
dat is waarschijnlijk de reden waarom ze aan de negentiende eeuwse
archiefvernietiging37 zijn ontsnapt. Hoe ze er terecht gekomen zijn
blijft onbekend. De handelaar sleet er niet zijn oude dag, want zijn
tweede vrouw overleefde hem en woonde nog jaren in hun beider
huis. Misschien kwam zij er later terecht. Er is echter ook sprake van
gemeenschappelijk bezit van grond van het 'gasthuys' en de hande-
laar. Mogelijk ligt daar het verband.38 Het is tijd voor een nadere ken-
nismaking.

Hendrick Cornelisz van Flittenvijck was voerman van beroep. Hij
kwam van Den Hout, een kerkdorp onder Oosterhout en hij trouwde
op 1 mei 1616 in Geertruidenberg met Geertruyd Claesdochter Chat-
teleyn, de weduwe van Pauwels Vinoth.

36) GAGB, Archief Stedelijke Godshuizen. (inv.nrs. 474 en 566).
37) Zie Verantwoording.
38)  GAGB, Archief Stedelijke Godshuizen, (inv. nrs. 474 en 566).
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Hendrick was de schrijikunst niet meester, Geertruyd wel. Jaren-
lang deed ze voor haar man de boekhouding en de correspondentie,
aldus verzorgde ze de contacten met klanten bij zijn afwezigheid. Na
ruim twintigjaar huwelijk wordt Geertrui ziek. In juli 1639 maken bei-
de echtelieden een testament op de langstlevende: "alhoewel Geer-
truyt Claes Chatteleyn met lichamelycke cranckheyt bevangen synde,
sieckelyck in de hoeck van den haert in een matte te bedde was leg-

gende", waren beide "wittige houwelijcsluyden haer verstand, memo-
rie  ende vijf sinnen  over al wel machtig". Het testament heeft betrek-
king op alle na te laten goederen, "hetzij huyse, lant, sant, meublen
ende inmeublen, gelt, gout, silver, gemunt ende ongemunt, actien,
schulden ende crediten", maar ondanks deze formulering wordt het
huis waar het echtpaar op dat moment woont, "huysinge met stallin-
gen, gelegen inde oude schoolstraat omtrent het Dordrechtse hooft"
(de tegenwoordige Dordtsestraat), apart genoemd. Ook werd bepaald

dat bij een eventueel hertrouwen van de langstlevende, de erfenis
"gescheiden ende gedeeld" zou moeten worden met "vrienden en
erfgenamen (die) van rechtswege hen zijn bestaende". Geertrui deed
dat waarschijnlijk voor de zoon uit haar eerste huwelijk, Jan Pauwelsz
Vinoth, die nog thuis woonde en later, net als zijn stiefvader, voerman
werd.

In 1639 heerste in Geertruidenberg de pest. Of het die ziekte was
die Geertrui het bed deed houden is onbekend. Gezien de formulering
in het testament zal ze ernstig ziek zijn geweest, maar ze overleed pas
vier jaar later,  in  1643.

Liefde en genegenheid waren ook vroeger een stevige basis voor een
goed huwelijk, maar economische motieven konden toch sterk op de
voorgrond treden. Al was het maar om te voorzien in het eigen levens-
onderhoud en/of dat van de kinderen, een motief dat bijvoorbeeld bij
Geertrui duidelijk een rol gespeeld kan hebben: ze had een zoon, was
weduwe en zat zonder inkomen. Gezien de aard van zijn werkzaamhe-
den, voerman en vishandelaar, dus veel zaken en vaak ver weg van
huis, kon Hendrick van Flitterwijck het ook moeilijk stellen zonder
'huisvrouw' die bij zijn afwezigheid thuis de zaken waarnam. Veel
vrouwen van kooplieden vervulden in de zeventiende eeuw die taak.39

39) SChama, Overvioed en Onbehagen, hoofdstuk VI (vooral 422 e.v.). Voor de aard van
het zeventiende eeuwse huwelijk (liefde en zakelijkheid) zie Haks, Huwelijk en gezin in
Holland in de  17e en 182 eeuw.
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Hendrick blijft maar een jaar weduwnaar. Op 31 juli 1644 trouwt
te Made (dat toen onder Geertruidenbergs bestuur viel), Hendrick
Cornelisz van Flitterwijck, weduwnaar van Geertrui Claessen Chatte-
]ijn, met Judith Hendricx van der Hoeve, jongedochter. Ook Judith
kon schrijven. In de jaren die volgden verzorgt ze voor Hendrick zijn
boekhouding en doet ze betalingen, drijft handel etc. Ze kregen een
zoon, Cornelis Hendricksz van Flitterwijck, die niet oud werd: hij
overleed in 1676. Zijn vader, de viskoper, was toen al tien jaar dood.
Volgens het lidmatenregister van de Hervormde Kerk in Geertruiden-
berg was Hendrick Cornelisz daar in 1666 overleden en begraven.

Bij zijn leven was Van Flitterwijck naar plaatselijke maatstaven een
welgesteld man. Van wat hij aan bezittingen had, is vooral datgene te
achterhalen dat in de archieven altijd de duidelijkste sporen nalaat:
onroerend goed. In het hierboven genoemde huis aan de Oude
Schoolstraat is hij tot aan zijn dood blijven wonen, samen met Judith
en hun zoon. Jan Pauwelsz Vinoth, de zoon van Geertrui, die evenals
zijn stiefvader voerman was, was voor de helft rechthebbende op dit
pand, sedert zijn stiefvader was hertrouwd. Hij maakte daar ook ge-
bruik van, in 1652 leent hij geld en geeft het huis voor de waarde van
zijn aandeel in onderpand.40 Hendrick had meer bezittingen. In
1646 koopt hij voor vijfhonderd gulden een huis in het Papenstraatje,
waaraan hij in 1647 voor dertien gulden herstelwerkzaamheden laat
uitvoeren,41 naast verbouwingen. Zoals we aanstonds zullen zien gin-
gen de zaken hem in deze tijd nogal goed: in februari 1651 koopt hij
een huis en een pottenbakkerij, gelegen aan de Haverdijk (de tegen-
woordige Havendijkstraat), 'omtrent de Manhuispoort', bekend onder
de naam 'Den vergulden Pot'. In 1663 leent hij 650 gulden van een
zekere Pauwels Bisschop, predikant te 's Gravenmoer, waarbij hij het
huisje naast deze pottenbakkerij in onderpand geeft.42 Kort na zijn
dood, nog in 1666, verkoopt zijn weduwe Judith dit huisje weer door
aan Damis Joosten Coen, zijn vroegere compagnon. Uiteraard met
toestemming van Hendrick's zoon Cornelis, die natuurlijk mede-
rechthebbende was.43 Judith blijft in het huis aan de Oude

40)   RAGB, (inv. nr. 24), fol. 231.
41)  RAGB, t.a.p., fol. 8 en GAGB Archief Sted. Godshuizen (inv. nr. 474).
42) Aankoop 'Vergulden Poth': RACB 24, fol 183; lening ad f 650,--: RAGB, (inv. nr.
26), fol. 115.
43)  RACB, t.a.p., fol. 215-216.
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Schoolstraat wonen. In 1670 leent ze een bedrag van veertig gulden
met het huis als onderpand, waarbij zoon Cornelis moet verklaren zijn
eigendom niet te zullen opeisen alvorens deze schuld betaald is. In
1680, dus vier jaar na de dood van haar zoon, verkoopt ze het pand
aan diens weduwe en vertrekt.

Naast de hiervoor genoemde huizen, had Van Flitterwijck ook grond
tot zijn beschikking. In 1641 had hij voor 480 gulden een stuk land
gekocht onder Standhazen (bij de stadsweg), en blijkens een akte van
Hugo van Luchtenburg, schout in het ambacht van Standhazen, uit
1630, had hij in dat jaar daar al "een stuck landts genaempt De
Geer" in bezit verworven. Er zijn verschillende kwitanties waaruit

blijkt dat Van Flitterwijck pacht betaalde voor land, steeds "onder
standhazen," naast "hoorngelt ende besay".44 Standhazen was het
landbouwgebied tussen Geertruidenberg en Drimmelen. De grond
die Hendrick daar in bezit had diende als hooiland en weidegrond
voor zijn paarden; uit (le aantekeningen blijkt dat hij zijn knecht be-
taalde om er te hooien. Blijkens een vrijgeleide45 uit 1640, mocht Van

Flitterwijck handel drijven op het vijandelijke Antwerpen, en daartoe
waren er

9.vier merrypaarden die hij iegenwoordelijck is houdende tot sij-
nen labeur, te weten twee roode blessen, beide aftants, ende een
bruynen met een kleine bles voor't hooft, out ses jaers, met noch
een bruynen out aftants, die hij alhier ten comptoire vertoont
heeft".

(Een paard van acht jaar en ouder heet'aftands' omdat dan de leeftijd
niet meer aan de hand van het gebit kan worden vastgesteld). Om
paarden te houden was er weiland nodig. Een kwitantie met betrek-

king tot een "omslach van Dijckagie" maakt melding van drie mergen
en 296 roeden 'landts'. Vermoedelijk betrof dat land in eigendom en
niet gepachte grond, want het ligt voor de hand dat de eigenaar van de

14)  Hoorngelt en besay: belasting op het houden van koeien (hoorngeld) en op zaaigoed
(bezaai).
45) Zo'n vrijgeleide was nodig i.v.m. de handel op Antwerpen, die Van Flitterwijck be-
dreef. Antwerpen was in vijandelijke handen en handel drijven mocht, maar men moest
dan wel beschikken over een schriftelijke verklaring namens de 'Hoog mogende Heeren
der Staten Generael': GAGB, Archief Stedelijke Godshuizen, (inv.  nr. 474).
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grond en niet de pachter zo'n bijdrage in de aanleg en het onderhoud
van de dijken betaalde.

Naast deze bezittingen in onroerend goed blijkt Van Flitterwijcks
welstand ook uit het feit dat hij regelmatig voor anderen borg stond en
geld uitleende aan kennissen en familieleden die dat nodig hadden. In
mei 1636 had hij op die manier honderd gulden teruggekregen van
zijn schoonzus Lucretia Claes, waarbij Lucretia een "oblegaci vanwe-
gen barnardus de predecant tot maesbommel" in onderpand had
gesteld.

Zoals we zagen in het hoofdstuk waarin de pachtvoorwaarden wer-
den behandeld, moest iedere pachter, voordat de pachtovereenkomst
als gesloten werd beschouwd, borg gesteld hebben. Dat gold ook voor
de viskopers, die dat uiteraard vaak onder elkaar deden. Van Flitter-
wijck had dus zelf borgen nodig voor de vis die hij op de afslag kocht
en omgekeerd stond hij wel borg voor collega-viskopers. Dat kostte

soms geld, maar Hendrick Cornelisz kon wat dat betreft wel een stoot-

je hebben.

Van Flitterwijck was van origine 'voerman', hij had dus een transport-
bedrijf. Zelf beschouwde hij de activiteiten in dat kader als zijn hoofd-
vak; de handel in vis deed hij erbij. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit
dat hij als hij zijn beroep moet opgeven steeds zegt voerman te zijn, of
soms ook, voerman en viskoper, maar steeds eerst en vooral: voer-
man. Hij kon niet of heel slecht schrijven en als hij moet tekenen doet
hij dat op de manier die toen heel gebruikelijk was, met zijn 'hand-
merk'. Hendrik gebruikt daarvoor een gestileerde rijzweep en niet een
vis ofiets van dien aard.

Uit de correspondentie blijkt dat er veel handelsrelaties waren in de
Zuidbrabantse steden. Antwerpen vooral, maar ook Brussel, Meche-
len en Leuven. Cent komt wat minder voor. Hendrick had een knecht
in dienst en hij zal niet alle ritten zelf gemaakt hebben, maar de hier-
voor al genoemde vrijgeleide stond wel op zijn naam, meestal zal hij
dus zelf hebben gereden. Dat hield in dat hij dagen achtereen van huis
was, waarbij contacten met het thuisfront alleen konden worden on-
derhouden via kennissen die dezelfde weg terug gingen, of via koe-
riers.
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c.  De ventlijsten. Verkoopcijfers en winsten

In de nagelaten bundel papieren van Van Flitterwijck bevinden zich
een aantal overzichten die betrekking hebben op uitgevente vis in de
jaren  1640 tot en met  1643. Van  1640 en  1643 zijn er bovendien de
bijbehorende afrekeningen, een soort verlies- en winstrekeningen.
Een volledig beeld van Van Flitterwijck's inkomen ontstaat op deze
manier niet, maar we kunnen wel heel goed zien hoe er aan deze han-
del werd verdiend, en soms ook verloren. Daarnaast blijkt er goed het
contrast in verdiensten uit tussen de 'schamele vissers' en de handela-
ren. Ook deze stukken geven weer aanleiding tot enig giswerk, maar
we zullen ons eerst beperken tot hetgeen zeker is.

De ventlijsten hebben betrekking op door een zekere Anthoni van der
Gouw uitgevente vis in Zuidbrabantse en Vlaamse steden. Brussel en
Antwerpen komen het meest voor, maar ook Mechelen en Cent. Een
enkele keer wordt Leuven genoemd.

De door Van der Gouw gemaakte ventlijsten geven een opsomming
van de vis die hij per dag verkocht, en de prijs die hij daarvoor kreeg.
In de meeste gevallen gaat het om zalm, elft en steur. In veel mindere
mate komen andere soorten voor. Hengsten (uitgepaaide zalmen die
zeer mager waren) worden aldus apart vermeld. Voor de jaren 1640
t/m 1643 waren dat respectievelijk 45, 33, 24 en 12 stuks. Ook hou-
ting, "tuyt" genoemd kwam voor, in 1640 waren het er tien, in de an-
dere jaren maar twee of drie perjaar. Lamprei, een priksoort die vroe-
ger werd gegeten, komt nog minder voor. In 1640 en in 1642 worden
er vier verkocht,  in de andere jaren geen. Daarnaast worden in  1640
ook nog twee snoeken verkocht. Merkwaardigerwijs vinden we ook
hier geen aanwijzingen die er op duiden dat er ook andere zoetwater-
vis werd geleverd, terwijl daar toch handel in geweest moet zijn. Niet
door Van Flitterwijck en compaenen, voor zover uit dit materiaal
blijkt.

Op basis van de geadministreerde hoeveelheden zalm, elft en steur,
zijn de volgende overzichten samengesteld:
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Tabel 8: Door  de  handelaar  Van  Flitterwijck  c.3.   in  de  jaren   1640  tlm   1643  uit-

gevente zalm, elft ensteur

ZALM 1640 1641 1642 1643

januari                    1            6
februari                       4           23            20            28
maart 133     42 48 177

april 204     42 255 474

mei 376 505 446 643

juni 521 273 588 388

juli 605 700 899 136

augustus 548 722 1245

september 42 186 523

oktober                                     60            77

11Fr 1640 1641 1642 1643

maart                           28                                 1             29

april 455 576 1435 720

mei 240 340 64 185

juni                          2        3

juli                         2

STEUR 1640 1641 1642 1643

maart                      1                      0,5            1
april   3 4 10 4mei   12 10 19,5 8
juni             32     22    27       33

juli                                        44                 33            45                      11

augustus  9 13 12
september              9          6        4
oktober                                                    1

TOTALEN perjaar zalm elft steur
1640 2433 725 110

1641 2554 918     88
1642 4107 1503 119

1643 1846 934     57

In 1641 zijn bovendien nog elf zalmen geleverd die ongedateerd waren geboekt;
deze komen in (le overzichten niet voor.

Bron: GAGB, Archief Stedelijke Godshuizen (inv. nrs. 474,566).
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Het beeld dat uit deze cijfers naar voren komt, biedt niet veel dat echt
verrassend is. De verhouding verkochte zalm, elft en steur komt in re-
delijke mate overeen met de vangstcijfers in totaal, d.w.z. met de ver-
houdingen van de aanta]len waarin deze vissen werden gevangen,
evenals de tijd van het seizoen waarin dat gebeurde. Het blijft de vraag
of dat toevallig is. We zagen hiervoor al hoe viskopers hun vis inlegden
(zultten) of zoutten, zodat hij maandenlang goed bleef. De verkoopcij-
fers zouden dus niet overeen hoeven te komen met het vangstseizoen.

Misschien betrof het 'ventgoet' uitsluitend verse vis. Hoe dit ook zij,
uit de tabel van de geleverde aantallen elft blijkt heel duidelijk dat dit
gebeurde tijdens de elftteelt: de leveringen beginnen aarzelend in
maart, kennen in april hun top en eindigen vrij abrupt eind mei. Dat
loopt exact parallel met de periode waarin de dieren werden gevan-
gen. Opvallend is verder nog dat het jaar 1642 zowel voor zalm als
voor elft een grote verkooppiek te zien geeft. Voor de elft gebeurt dat,
zoals te verwachten viel, in april, voor zalm is augustus de topmaand.
In de jaarcijfers is dit duidelijk terug te vinden. Voor steur geldt het in
mindere mate; 1642 is ook hier het beste jaar, maar de verschillen
zijn toch veel kleiner. Deze extra afzet moet het gevolg zijn van markt-
omstandigheden aan de afzetzijde. Als we naar de aanbodkant kijken
dan zijn er noch aan de Geertruidenbergse afslagcijfers, noch aan de
pachtopbrengsten merkwaardigheden af te lezen, die zouden kunnen
wijzen op verhoogde vangsten in dat jaar. Verder is 1643 een merk-
waardig jaar. De verkoop stopt hier op 4 juli. Het is mogelijk dat dit
verband houdt met het overlijden van Geertrui Claes, maar dat lijkt
niet erg aannemehjk, want er was tenslotte sprake van een compag-
nonschap waarin meerdere viskopers deelnamen. Vermoedelijk wa-
ren het politieke omstandigheden die tot een plotseling staken van het
venten noopten. In 1643 voerde Frederik Hendrik een kleine militai-
re campagne in het gebied, waardoor het bereiken van de afzetmark-
ten moeilijk, te gevaarlijk of onmogelijk was.

Wat de opbrengsten betreft die uit het ventgoet voortkwamen, was
1640 eengoedjaar.

Het overzicht van inkomsten en uitgaven van dat jaar ziet er als volgt
Uit (voor het gemak zijn de bedragen afgerond op hele guldens):
Aan ventgoed was volgens de lijsten van Anthoni van der Gouw be-
somd voor een bedrag vanf 15.835. Er waren nog andere inkomsten.
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Van der Gouw had nog 'ses tonnekens' (ingemaakte) steur verkocht
voor 52 gulden en de 'proffijte vant gelt' bedroeg niet minder dan
f375. Verder staan vermeld: "de helft van tgene besompt is aen den

9, 9,9en penning  en,  Item voor de helft van tgene besompt is op den
elft" voor bedragen groot respectievelijk f 1723 en f3275. Dat alles
leverde een tussenstand op van f21.262. Later bleek dat er nog wat
aan Bullens, een Brusselse handelspartner, was verzonden voor 91
gulden en dat er nog een ton steurkoppen was verkocht voor vijf gul-
den, zodat het totaal-generaal uitkwam op fl. 21.358.

Aan de uitgavenkant van het stuk staan posten van verschillende
aard. De belangrijkste uitgave was gedaan in verband met de aankoop
van al deze vis op de afslag. Aan rentmeester Van Beveren was voor
dat doel een bedrag betaald grootf 10.712. Aan schout Swaen was
voor 1159 gulden aan licent betaald,  aan de rentmeester voor  1127
gulden aan elft, terwijl de vissers ook voor de elft betaald hadden ge-

kregen en wel 1553 gulden. Geertrui Claes had verder voor zeshon-
derd gulden aan de negende penning (plus nog eens honderdvijftig

gulden voor de 'collecte' daarvan) betaald en aan algemene onkosten
voor het hele jaar voerde ze 1269 gulden op. Helaas zijn die niet
gespecificeerd. Er wordt nog een aantal uitgaven opgevoerd die zon-
der nadere uitleg niet goed plaatsbaar zijn. Voor de volledigheid som
ik ze alle even op: Er was 112 gulden betaald i.v.m. "de helft van het

'9

overgeven van de visscherilen ; dertig gulden voor "de helft van het-
geen betaald is voor de weduwe van Berent Dingemans"; er was vijftig
gulden opgevoerd als "de helft van de vermiste hondert gulden vant
jaer 1634"; nog eens dertig gulden voor wat gekocht was "op Cant";
aan Gouverneur Cassiopijn was betaald 24 gulden (waarom?). De
laatste post die Ceertrui opvoert is interessanter: de helft van de pacht
van de visserijen, voor in totaal 590 gulden. Dat kan bijna niet anders
betekenen dan dat er op naam van Van Flitterwijck en compaenen ge-
pacht was. Is het bedrag hierboven van ruim 1500 gulden, als zijnde
"betaald aan de vissers van den elft", het loon van deze vissers? In de
overzichten van pachters komen we voor het jaar  1640 geen namen
tegen die in aanmerking komen voor belanghebbende in deze. Zonder
dat valt niet meer na te gaan om welke percelen het ging en ook
niet op wiens naam werd gepacht.

Hoe dit ook zij, de totale uitgaven van Geertrui Claes beliepen
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f 17.409.  Als dat bedrag in mindering komt op de ontvangsten,  dan
resteert "meer ontfangen als vuytgegeven" 3949 gulden.

Maar hiermee zijn we er nog niet. Ook Damis Joosten Coen had uit-
gaven gedaan, in totaal voor 1197 gulden.  Daar zijn enkele kleinere
posten onder met omschrijvingen die niet zo veel zeggen, en eigenlijk
maar twee grote. "Tot volle betaelinge van den 9e penning" had hij af-
gerekend fl. 1030 en hij had 106 gulden betaald "aende maeltijd tot

..Damis Joosten gehouden als anthony vander Gouw hier was  . Gezien
dat geld moet er sprake geweest zijn van een stevige (feest)maaltijd, of
van veel deelnemers, zakelijke relaties met hun vrouwen wellicht.

Nadat ook deze uitgaven in mindering waren gebracht, bleef'noch
suyver' te verdelen over een bedrag van 2752 gulden.46 De ver-
diensten uit het ventgoed zijn daarmee bekend. Helaas weten we niet
over hoeveel personen deze winst verdeeld is. Over meer namen dan
die van Van Flitterwijck zelf, Anthoni van der Gouw en Damis Joosten
Coen beschikken we niet. Als deze drie evenredig deelden, verdien-
den ze ieder ruim 900 gulden aan deze handel. Het is echter de vraag
of dat voor Anthoni van der Gouw opging. Op zijn ventlijsten vermeldt

9,hij teksten als: "Hendrick Cornelisz moet hebben van het ventgoet
(1640) of bijvoorbeeld "hendrick cornelissen vischcooper ende com-
pane moeten hebben van het ventgoet" (1641). Misschien deelden
Hendrick en Damis samen. Ook de posten aan de uitgavenkant hier-
voor geciteerd, met de toevoeging 'de helft van' duiden op twee deel-
nemers.

In ieder geval is duidelijk dat er behoorlijk te verdienen viel aan de-
ze handel. Zeker als we bij deze bedragen bedenken, dat het zowel
voor Van Flitterwijck als voor Damis Joosten Coen ging om maar een
deel van hun inkomsten. Hendrick Cornelisz was voerman, en naast
dit ventgoet verkocht hij nog meer vis, zoals uit zijn correspondentie
blijkt. Ook Damis Joosten, deken van het viskopersgilde, zal nog wel
meer inkomsten hebben gehad dan alleen deze uit het, qua te ont-
plooien activiteiten toch beperkte, partnerschap met Van Flitterwijck.

Daar komt nog bij dat er sprake was van wisselende partnerschap-

16)  De in de originele rekening vermelde bedragen gaven guldens, stuivers en penningen
weer. In de tekst heb ik de stuivers en de penningen weggelaten, maar de hoofd-
bedragen in guldens 'intact' gelaten. Wie een en ander narekent, kan om deze reden op
kleine verschillen stuiten.

312



pen. In de jaren dertig van de zeventiende eeuw had Van Flitterwijck
bijvoorbeeld een dergelijke samenwerkingsovereenkomst met hande-
laren uit Schoonhoven aan de Lek, waar ook op zalm werd gevist. In
1633 had hij zalmen overgenomen van de "maets van Schoonhoven"
en  voor 1635 geeft het rekenboek van Geertrui Claes het volgende
overzicht:

Totale ontvangsten van het "Schoonhovens Goet" Cgl. 19179.
Kosten: Cgl. 14828.
"Komt tot profite van de 5 maets" Cgl. 4350.
"Komt de part 5 gedeelt" Cgl. 870.

De aanduiding "Cgl" (Carolus guldens) was niet vermeld, maar dit
was toen de gebruikelijke rekeneenheid, die ook bij andere gelegen-
heden werd gehanteerd. We zien dat de verdiensten zoals die voort-
vloeiden uit het partnerschap met de Schoonhovenaren vergelijkbaar
zijn met de inkomsten uit de handel op de Zuidbrabantse steden.

De op deze wijze verkregen inkomsten staan in geen verhouding tot
die van mensen die in loondienst werkten, zoals we hierboven hebben
gezien.

Maar de handel bracht ook risico's met zich. Niet ieder jaar leverde
winsten op als die over 1640. Er bestaat een vergelijkbare rekening
over het jaar 1643 en die geeft een verlies te zien. Wel niet zo groot,
maar toch.

Anthoni van der Gouw had in dat jaar voorf 10.778 uitgevent,  de

"profijtte vant geld" beliep 109 gulden en er was ook nog wat vis in
Breda verkocht,  voor 32 gulden, zodat de totale inkomstenf 10.920
beliepen.

Aan de uitgavenkant is de grootste post weer die voor gekochte vis,
in totaal was dat voor f9.092 en aan licent werd 758 gulden afgere-

kend. Er volgen dan een aantal, meest kleinere, onkostenposten.
Twee daarvan hebben enige omvang, maar de omschrijving zegt wei-
nig: "Het Dordrechts goet" f282 en "allen doncosten t'samen"
f573. De totale uitgaven kwamen uit op 10.926 gulden, zodat het
verlies zes gulden bedroeg. Ceen groot bedrag, maar winst· kwam er
dat jaar niet uit het ventgoet.  Dit zou mogelijk verband kunnen houden
met het vroegtijdig staken van de verkopen in dat jaar. Na de vierde
juli werd er in feite niets meer uitgevent zoals uit de rekeningen blijkt,
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en als we in dit verband naar de andere jaren kijken, dan zien we dat
voor zalm in 1640 49% van de totale verkopen na 1 juli plaatsvonden.
Voor de twee andere jaren, '41 en '42, liggen die percentages nog ho-
ger: 65% en 67%.

d.  Tot slot

Uit de stukken zoals die er nog liggen is helaas niet veel meer duide-
lijkheid te krijgen. Zowel de map met losse stukken als het reken-
boek' 7 bieden onvoldoende informatie om als betrouwbare basis te
fungeren voor een volledige reconstructie van de dagelijkse gang van
zaken in Van Flitterwijcks onderneming. Daarvoor blijven er te veel
onbekende factoren over. Een systematische analyse van de inhoud
van deze stukken levert geen sluitend geheel, maar slechts de hier ge-
presenteerde 'bouwstenen', niet veel meer dan enkele stukjes uit de
totale puzzel. We zullen ons tevreden moeten stellen met het resultaat
zoals hierboven beschreven. Daaruit blijkt in ieder geval dat deze vis-
koper een welvarend man was. Hij bezat grond, verschillende huizen,
paarden, karren en hij had een knecht in dienst. Regelmatig ging hij
wisselende compagnonschappen aan met andere viskopers, waarbij
gezamenlijk percelen op het Bergse Veld werden gepacht. Bovendien
trad hij regelmatig als borg voor anderen op. De ontwikkeling van zijn
inkomen in de loop van de tijd is niet meer te volgen, maar uit de be-
waard gebleven rekeningen en andere stukken blijkt toch wel, dat dit
op een zeer behoorlijk niveau moet hebben gelegen. In twee van de
bedrijfsactiviteiten, deelnames in compagnonschappen met andere
handelaren, zien we winsten van om en nabij de 900 gulden per jaar.
In het ene geval waarschijnlijk zelfs meer. Zeker is ook, dat blijkt uit
aantekeningen in het rekenboek, dat er in de jaren waarop deze be-
dragen betrekking hebben, in ieder geval ook buiten die deelnames
om gehandeld werd, en daar zal eveneens aan verdiend geweest zijn.
Verder was Hendrick voerman, een vak dat hij als zijn hoofdactiviteit
beschouwde. Het is niet onredelijk te veronderstellen dat ook die
werkzaamheden geld opgeleverd hebben. Merkwaardig is dat er in de
betreffende boeken en stukken niet veel meer van is terug te vinden.

47
) Bedoeld worden de beide inventarisnummers 474 en 566 die in het voorgaande zijn

behandeld; GAGB, Archief Stedelijke Godshuizen.
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Er zijn wel vermeldingen over de aanschaf van hooi en stro bijvoor-
beeld, voor het verzorgen van de paarden. De grond die hij had hield
daar vermoedelijk ook verband mee, maar aantekeningen van trans-

portopdrachten, of inkomsten uit dien hoofde, ontbreken. Was Hen-
drick, toen hij van Den Hout naar Geertruidenberg trok, daar in vis
gaan handelen en bleef hij zich voerman voelen omdat dat zijn origine-
le, oude vak was? Gaf het beroep van voerman meer status dan dat van
viskoper? Bij de behandeling van de gilden zal nog naar voren komen
dat viskopers vroeger geen goede naam hadden. Het is de vraag of dat
in Geertruidenberg ook zo was. Zijn stiefzoon en zijn eigen zoon geven
later als beroep ook 'voerman' op en waarschijnlijk hebben zij gewoon
de onderneming van hun vader voortgezet. Ook de aanwezige vrijge-
leides wijzen in deze richting. Naar alle waarschijnlijkheid toch ge-
woon viskoper en voerman dus.

Als we het beetje dat we van zijn inkomen hebben kunnen achterha-
len, vergelijken met hetgeen we in dit verband weten van de vissers,
loonwerkers en andere Geertruidenbergse 'schamele' of 'kleine luy-
den' dan blijkt heel duidelijk het contrast. Van Flitterwijck's inkomen
was voorzichtig schattend vier tot vijf keer zo hoog als dat van een ar-
beider die het hele jaar door werk had. En zelfs dat was lang niet altijd
het geval.

Voor latere tijden moeten we het voor wat de handelaren betreft vrij-
wel zonder informatie stellen. Pas in de eerste decennia van de negen-
tiende eeuw. als er bij de Permanente Commissie van het Amortisatie-
syndicaat, waaronder de visserijen vielen, rapporten verschijnen van
de administrateur der domeinen, over het monopolie van de Ceertrui-
denbergse viskopers, horen we weer iets van opbrengsten. Veel meer
dan vermoedens zijn dat echter niet. Sedert de drie viskopers het hele
Bergse Veld exclusief in pacht hadden, werd er zeer geheimzinnig ge-
daan over de opbrengsten en de aanvoer. De handelaren hadden er
natuurlijk ook geen belang bij dat iedereen wist hoe goed of hoe slecht
het ging. Er was een zeer lucratieve handel in zalm op Belgie en

Frankrijk ontstaan, die door het driemanschap was geynitieerd. Later
namen de Drimmelense pachters die (gedeeltelijk) over, zodat ze goed
wisten wat er te verdienen viel. We beschikken niet over cijfers, maar
de handel moet goed geweest zijn. Zoiets klinkt in ieder geval door in
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de stukken waarin wordt geklaagd over het wegvallen van deze handel
door de Belgische Opstand.48

§ 4. Korte samenvatting

Particuliere inkomens blijven moeilijk op hun juiste waarde te schat-
ten, in letterlijke zin. Ze wisselen sterk, varieren afhankelijk van het
economisch getij en van persoonlijke omstandigheden. En als we dan
inkomens in beeld hebben, blijkt vaak dat het gaat om deelinkomsten,
waardoor een volledig beeld niet mogelijk is. Ondanks deze moeilijk-
heden is het toch mogelijk een beeld te geven van hetgeen er in dit ver-
band in Geertruidenberg zoal aan de orde was.

Om de inkomens van de vissers en vishandelaren op juiste waarde te
kunnen schatten en te plaatsen in een lokaal kader, zijn in een aparte
paragraaf een aantal inkomens behandeld zoals die in verschillende
tijden in de stad hebben gegolden. Ze bieden een blik op de sociale
omgeving. Weliswaar was vroeger veel minder dan nu het geval is, het
inkomen bepalend voor iemands sociale status, maar enig verband
was er wel. De elite was immers rijker dan het grauw. Om eenzelfde
reden, het op juiste wijze waarderen van de inkomens van de vissers,
hebben we een poging gedaan de Geertruidenbergse armoedegrens te
bepalen. In het midden van de zeventiende eeuw bleek die iets boven
de zes stuivers per dag te liggen.

Over de inkomens van de vissers zelf, kunnen we minder nauwkeu-
rig zijn dan we graag hadden gezien. De positie varieert van mensen in
redelijk goeden doen tot 'schamele luyden'. Ook in de tijd treden hier
verschillen op. In de goede jaren van de zeventiende eeuw zal er rede-
lijk zijn verdiend, hoe kwetsbaar men toen ook was voor zaken als
stormschade en dergelijke. Er zijn aanwijzingen dat ook de vroege ne-
gentiende eeuw uit goede jaren bestond, maar zoals we zagen werd
het daarna snel minder. Grosso modo kunnen we stellen dat het inko-
men van de modale visser niet zal hebben afgeweken van wat gold
voor velen die in vroeger eeuwen met handwerk in hun levensonder-
houd moesten voorzien: men had een bestaan, maar daar was het
meeste wel mee gezegd. Tegenslagen door oorlogsomstandigheden,
natuurrampen (stormen, ijsgang) of gewoon algemene economische

48) ARA, Archieven Amortisatiesyndicaat, Afd. Domeinen 1822-  1841. t.a.p.
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teruggang, deden velen al snel onder de armoedegrens belanden.
Daar staat tegenover dat vissers/pachters zich ook vaak genoeg een
behoorlijk tot ruim inkomen zullen hebben weten te verwerven. Daar
zijn wel aanwijzingen voor: het Historisch Kadaster van Geertruiden-
berg laat als beroep van huiseigenaren regelmatig de aanduiding 'vis-
ser' zien.49 En het bezit van onroerend goed duidt toch op enige wel-
stand. Uit de vroege negentiende eeuw beschikten we over uitvoeriger
informatie, uit 'eigentijdse' berekeningen. De inkomenspositie leek
toen zeker niet slecht, maar omdat het daarbij in enkele gevallen om
berekende gemiddelden ging, waarbij het niet bekend was welk deel
naar de handelaren en welk deel naar de vissers ging, is voorzichtig-
heid bij de interpretatie geboden.

Voor wat betreft de handelaren bevestigen de bevindingen enigszins
het traditionele beeld: de handel verdient meer aan de vis dan de vis-
sers zelf. Weliswaar beschikken we hier over niet veel meer informatie
dan die welke volgt uit de casus Van Flitterwijck, maar daarin treffen
we toch ook aantekeningen aan die laten zien wat zijn partners ver-
dienden. Uit de analyse van de ventlijsten - een beperkt deel van het
inkomen van deze handelaar - bleek dat het betreffende inkomens-
deel een veelvoud van het loon des vissers was.

w) GAGB, Historisch Kadaster.
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DEEL D

ONDERLINGE VERHOUDINGEN



HOOFDSTUK IX

SAMENWERKINGSVERBANDEN EN ORGANISATIES

§  1.   Inleiding

In dit eerste hoofdstuk van het deel dat gaat over onderlinge verhou-

dingen, zullen vooral de formele organisaties aan de orde komen, zo-
wel vrijwillige als min of meer onvrijwillige. Wat die 'onvrijwillige' or-
ganisaties betreft, daarmee doelen we vooral op de gilden. De vlag
dekt de lading hier niet helemaal: in veel gevallen was het lidmaat-

schap van het gilde wel verplicht, maar we zien soms hoe het initiatief
om een dergelijke organisatie te stichten of opnieuw te organiseren,
van de betreffende beroepsgroep uitgaat. En daarbij komt toch op zijn
minst een aspect van vrijwilligheid om de hoek kijken. Voor de situatie
in Geertruidenberg geldt verder dat men om te vissen en te handelen
in vis niet per se lid van het vissers- of viskopersgilde hoefde te zijn.
Maar, de gilden bleven toch organisaties met een geheel eigen aard en
met een (vooral voor de vissers) duidelijke rol in het leven van alledag.

Voordat we ons tot de gilden wenden komen eerst de 'echt' vrijwilli-
ge organisaties aan de orde: samenwerkingsverbanden van verschil-
lende aard tussen vissers onderling, tussen vissers en pachters en tus-
sen handelaren.

§ 2.  Pachte,3, visse,3, mededoenders en knechten

Voordat we gaan kijken op welke manieren de vissers zoal samen-

werkten, in al of niet georganiseerd verband, is het goed om eerst eens
te bezien wie er allemaal op die titel aanspraak kunnen maken, want
uit de gebruikte terminologie is dat meestal niet meteen duidelijk. In
de archieven komt de term 'visserse' of'visserinne' regelmatig voor.
Toch is het onwaarschijnlijk dat er vrouwen met de vissers te water
voeren om fuiken te zetten en te lichten. In de vishandel speelden

vrouwen wel een rol, en niet alleen als verkoopster, we komen daar in
het volgende hoofdstuk nog op terug, maar de term 'visserinne' heeft

hier betrekking op pacht(st)ers. De rentmeester maakt in zijn rekenin-
gen en andere stukken geen onderscheid tussen pachters en vissers;
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pachters worden dikwijls als 'huurder', maar meestal gewoon als 'vis-
ser' genoemd. Vrouwelijke pachters waren er genoeg: als een vis-
ser/pachter overleed ging de pacht over op zijn weduwe of als er ook
geen moeder meer was, op de kinderen. De rentmeester zelf hield in
dat soort gevallen een oogie in het zeil. Uiteindelijk besliste hij wie er
opvolgde. Zijn beoordelingscriterium daarbij was dan of het betref-
fende perceel op adequate wijze bevist zou blijven. Als hij een van de
'erfgenamen' daartoe onbekwaam achite kon hij ingrijpen.

Een pachter was steeds verantwoordelijk voor het op goede en vol-
doende wijze bevissen van een gepacht perceel. In de tijd van v66r de
pachtherzieningen van de jaren kort na 1560, toen er voor perioden
van zes, acht of zelfs twaalfjaar gepacht werd, waren het groepen vis-
sers die pachtten, en die gezamenlijk verantwoordelijk waren. Naar al-
le waarschijnlijkheid was die verantwoordelijkheid afhankelijk van de
hoogte van hun inbreng, c.q. van het risico dat ze mede droegen. Van-
daar de naam: mededoenders. Naast deze mededoenders waren er,
soms permanent, soms incidenteel, vissers die geen pacht meebetaal-
den: de knechten, vissers in loondienst. Vooral tijdens de elftteelt
moet er op ruime schaal van dit soort krachten gebruik zijn gemaakt.
De grote hoeveelheden vis die dan de rivier opkwamen, maakten de
inzet van veel mensen nodig. De vissers en pachters konden dan wel
wat extra hulp gebruiken en ze schakelden knechten in.

Ook in de periode na de veranderingen die aan het eind van de
zestiende eeuw optraden, bleef dit systeem in grote lijnen gehand-
haafd: er waren pachters en mededoenders, die afzonderlijk risico lie-
pen en die ook afzonderlijk, ieder voor hun eigen deel, borg moesten
stellen ten overstaan van de rentmeester. Onder aan de maatschappe-
lijke ladder stonden weer de vissers in loondienst, de knechten.

De conclusie ligt voor de hand: vissers zijn visser en kunnen ook pach-
ter zijn. Pachters hoeven niet ook visser te zijn en knechten kunnen
visser zijn maar noodzakelijk is dat weer niet. Dit alles is veel minder
verwarrend dan het lijkt. Het kwam regelmatig voor dat mensen per-
celen pachtten zonder zelf visser te zijn. Ze funktioneerden dan alleen
als een soort geldschieter en lieten anderen, vissers, het werk doen. In
feite waren dat dan knechten in loondienst van de pachter. Zo kon
iemand zijn hele leven slijten als visser, zonder zelf ooit gepacht te
hebben. Knechten pachtten soms een perceel, maar werkten dan het
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jaar daarop weer in loondienst. Natuurlijk waren er ook grote pachters
die zelf visten, waarschijnlijk meer dan die van het eerste soort, en die
konden net als anderen, knechten in dienst hebben, die meewerkten
op de steken, naast de al genoemde medepachters of -doenders. Tot
slot waren er de knechten of hulpen die bijsprongen in tijden van grote
drukte, zoals tijdens de elftteelt, als er met man en macht gewerkt
moest worden om de grote hoeveelheden vis binnen te halen en aan te
voeren. Deze 'invalkrachten' zullen zichzelf niet in alle gevallen als
(vakman-)visser beschouwd hebben. In de zomermaanden werkten ze
vaak bij de boeren op het landi ofwaar er elders iets te verdienen viel.
Daarnaast waren er de 'echte' vissers, pachters zowel als knechten.
Zowel pachtende vissers als knechten konden lid zijn van het Geertrui-
denbergse vissersgilde. Immers, een visser kon in een bepaald jaar
pachter zijn, maar het jaar daarop als knecht of eventueel mededoen-
der bij een collega optreden. Over de rol van het gilde is helaas niet al
te veel bekend. In een afzonderlijke paragraaf komen we er nog op
terug.

§ 3.   Samenwerkingsverbanden

a. Vissers

We hebben gezien hoe er in het verleden op betrekkelijk grote schaal
conilicten tussen de vissers ontstonden, die aanvankelijk verband
hielden met vangstlocaties en later meestal met grensafbakeningen
tussen percelen. Het vermoeden rijst, dat die conflicten vooral in
groepsverband werden uitgevochten. Het klinkt wat paradoxaal, maar
dat betekent ook dat er al vroeg samenwerkingsverbanden tussen de
vissers moeten hebben bestaan. Er is veel wat daar inderdaad op
Wijst.

In de vroege zestiende eeuw, wanneer de pacht voor de wateren van
de Verdronken Waard wordt ingevoerd, zien we al snel de eerste con-
flicten ontstaan tussen de vissers die water van de Grafelijkheid had-
den gepacht, en de pachters van de Nassause bezittingen (zie hoofd-
stuk II). Er lagen in die tijd ook al lange steken, waaraan dikwijls na-
men van individuele vissers verbonden waren, zoals uit de processtuk-

1)  Dit blijkt o.a. uit de pachtvoorwaarden; zie hoofdstuk VI.
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ken bekend is. Hoogst waarschijnlijk ging het daarbij om de naam van
de hoofdpachter, of 'leider' van een groep vissers die collectief de
steek beviste. Soms gebeurde dat in familieverband, zoals bij de per-
celen die later'Adriaen Reynensteek' genoemd zouden worden. Deze
waren jarenlang in pacht bij eerst Neel Reynen en later zijn kinderen,
waaronder Adriaen.

In 1534 bestond er in Geertruidenberg al de 'ploeg' bekend als de
Mandemaeckers, een naam die heel lang bekend zou blijven in de
stad vanwege het mandemaeckersboethuis, dat nog ver in de zeven-
tiende eeuw bij de Haverdijk was gelegen en dat uiteraard de naam
aan deze ploeg ontleende. In datzelfde jaar bestond er ook een 'vine-
kenploeg'.2 Die naam verwijst niet naar een perceel, maar hoogst

waarschijnlijk ook naar een eigennaam, 'Vinck'.
De samenstelling van zo'n ploeg was niet homogeen. De basisstruc-

tuur was eenvoudig: er was een 'leider' of hoofdpachter, meestal

'principael pachter' genoemd door de rentmeester, verder waren er
mededoenders, vissers die meebetaalden aan de pacht en die dus ook
risico droegen. Deze mededoenders moesten voor de rentmeester ook
borg stellen, net als de principaal-pachter en evenals hij werden zij
ook beedigd. Daarnaast figureerden er in de ploeg knechten. Zij werk-
ten in een soort loondienstverhouding en droegen geen risico. Wel
konden de knechten een aandeel in de vangst krijgen, naast hun loon,
zoals dat ook nu nog opgaat voor de bemanningen van vissersschepen.
Hierin waren uiteraard allerlei variaties mogelijk, er kon op uitslui-
tend vast loon worden gewerkt, of het kon zo geregeld zijn dat de
knecht alleen recht had op een bepaald deel van de vangsten. In dat
laatste geval benaderde de aard van hun arbeidsverhouding die van
de mededoenders. Zo'n knecht was meer bij de visserij betrokken dan
zijn collega die uitsluitend loon ontving. Deze laatste situatie zal ver-
moedelijk vooral hebben gegolden voor de 'invalkrachten'. die tijdens
de zeer drukke elftteelt in het voorjaar, opgetrommeld werden om te
helpen aan de steken.

Er is vrijwel niets bekend over de wijze waarop jonge jongens, zonen
van vissers of anderen, opgenomen werden in de ploegen. Het regle-
ment van het vissersgilde, dat hierna nog aan de orde zal komen, be-
paalde dat visserszonen lid moesten worden van het gilde als ze acht-

2)   Mollenberg, Onuitgegeven bronnen voor de geschiedenis van Geertruidenberg, 374-375.
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tien werden, of als ze'in de wacht' werden opgenomen. Dus als ze alle
taken deden die een ploeg gebruikelijk verrichtte, waaronder het
eventueel bij nacht en ontij lichten van de fuiken.

Zeker in de zestiende eeuw, de tijd voordat de hervormingen in de
wijze van pachten hun beslag kregen, was de term 'ploeg' een begrip.
De vissers werkten in groepen met een interne functieverdeling zoals
in het voorgaande uiteengezet. In die tijd werd ook voor meerdere ja-
ren achtereen gepacht. We zagen in Hoofdstuk II al hoe de grote
zalmsteken na de pachthervormingen vaak namen kregen van de
hoofdpachters, de 'leiders' van een ploeg. De verbondenheid tussen
steek en groep was zelfs zo groot dat het woord 'ploeg' dikwijls in dub-
bele betekenis gebruikt werd: de term kon zowel slaan op het sa-
menstel van palen, staken en fuiken, de steek zelf, als op de groep
mensen die deze bevisten.3 In de loop van de zeventiende eeuw, na
de hervormingen, raakte de term in onbruik en verdween uit de stuk-
ken. Het is mogelijk dat dit samenhing met de nieuwe wijze van pach-
ten. Toen de pachtzittingen openbaar werden, kon iedereen op een
perceel bieden. Bovendien, en dat is in dit verband belangrijker, was
er per steek een soms ruim aantal verschillende percelen waarop kon
worden geboden. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen hele steken aan
een pachter of een ploeg konden worden uitgegeven. Toch bleef er
veel van de oude situatie behouden. Er waren nog steeds pachters,
mededoenders en knechten. Aan de hand van de rekeningen van de
rentmeester van de Nassause Domeinen,4 die beschikbaar zijn over
de periode 1580-1806, kunnen we vaststellen dat in de loop van de
tijd steeds minder verschillende pachtersnamen voorkwamen, bij een

globaal gelijkblijvend aantal percelen.

Tabel 9:     Aantal verpachte percelen in relatie tot het aantal ver-
schillende pachters (1580 t/m  1777)

aantal percelen aantal
niet/wel verschillende

jaar totaal verpacht pachters verhouding

1580 64 1 63    52     82,5
1605   65   4 61    38     62,3

3)   ARA. archief ND inventaris Drossaers, (inv. nr.  717).
*)  ARA en RANB, zie de lijst Archivalia.
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aantal percelen aantal
niet/wel verschillende

jaar totaal verpacht pachters verhouding

1630 66 3 63    46     73.0
1655   66  3 63    43     68,3
1680 69 10 59    27     45,8
1705   69  15 54    26     48,2
1730   69   5 64    23     35,9
1755   73   7 66    16     24,2
1777    73   9 64    15     23.4

bron: ARA. Archief ND inventaris Hingman, rekeningen rent-
meester.

Om de trend duidelijk te maken is om de vijfentwintig jaar een jaar ge-
nomen. Het laatste jaar is 1777 en niet 1780 of 1806, omdat de rent-
meester na 1777 geen afzonderlijke namen meer in zijn rekening ver-
meldt,  maar nog slechts een totaalbedrag. De afstand  tot  1780  is
klein, zodat '77 goed als eindjaar van de laatste vijfentwintigjaarlijkse
periode kan dienen. De getallen in de kolom 'verhouding' zijn ont-
staan door het aantal verschillende pachters uit te drukken in een per-
centage van het aantal verpachte percelen.

Aan de hand van deze cijfers zien we hoe zich in de loop van de tijd
verschuivingen voordeden. De eerste jaren na de hervormingen was
er een groot aantal verschillende pachters per jaar. In het aantal ver-
pachte percelen zat in de loop van deze twee eeuwen weinig verschil.
We kunnen vaststellen hoe er geleidelijk toch steeds minder verschil-
lende pachters optraden, hetgeen er op duidt dat in de loop van de tijd
het aantal zelfstandig werkende vissers afnam en dat er zich steeds
meer een systeem ontwikkelde van bazen en knechten, eventueel
hoofdpachters en mededoenders. Het aantal vissers dat afhankelijk
was van een hoofdpachter of baas nam daardoor toe. Helaas is niet te
zien hoever die afhankelijkheid ging. Tenslotte is er nogal verschil tus-
sen 'mededoenders', vissers die in feite gewoon meepachtten en die
sociaal-economisch gezien op min of meer gelijke voet stonden met de

hoofdpachter, en gewone 'knechten', vissers werkend in een loon-
dienstverhouding met de pachter. Beide situaties kwamen voor. De re-
keningen zelf geven hierover geen uitsluitsel, we komen wel vaak de
naam van een pachter tegen gevolgd door de term 'cum suis', hetgeen
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zowel op mededoenders als op knechten betrekking kan hebben. Er
zullen ongetwijfeld ook verschillen geweest zijn voor wat betreft het
'meedoen'. Men liep uiteraard risico voor het deel waarvoor men mee-
pachtte. Dat kon zowel groot als klein zijn. Aan de hand van de pacht-
opbrengsten kunnen we zien hoe sommige percelen een wisselende
opbrengst hebben, maar we zien ook hoe in de loop van de tijd er per-
celen zijn die steeds minder waard worden en, in tegenstelling hier-
mee, zijn er ook steken en steekgedeelten waarvoor enorme pachtsom-
men worden betaald. Enig gedeeld risico kan dan geen kwaad. Het
blijft daarbij mogelijk dat er een 'klasse' van kapitaalkrachtige pach-
ters ontstond, die deze dure en dus goed opbrengende percelen
zelfstandig pachtten en anderen voor zich lieten werken.

In hoofdstuk VII is een analyse gemaakt van de perceelkwaliteiten.
Als we daarbij kijken naar de laatste jaren van de achttiende eeuw
waarover namen van pachters per perceel bekend zijn, dan zien we
wel verschillende namen voorkomen voor de betere percelen, maar
steeds hebben dezelfde pachters dan ook een aantal minder dure per-
celen in pacht. Ze konden die nooit allemaal zelf bewerken en
moesten dus knechten in dienst hebben.

In de negentiende eeuw verandert deze toestand verder in de ge-
schetste richting.  In de periode van 181 1-1823 waren er maar drie
samenwerkende pachters, vishandelaren, het bekende Bergse drie-
manschap, die het hele Bergse Veld in pacht hadden. Alle vissers wa-
ren bij hen in loondienst. In de jaren daarna, toen er weer min of meer
vrij gepacht werd, was het aantal percelen drastisch verminderd. Ja-
renlang waren er maar twee hoofdpachters: Prince 'cum suis' uit
Drimmelen en Koene uit Geertruidenberg. Koene werkte samen met
de handelaren van het vroegere driemanschap en was zelf handelaar;
de Geertruidenbergse vissers waren bij hem in loondienst. Prince
werkte met mededoenders uit Drimmelen.5

Er zijn tussen vissers ook wel andere samenwerkingsverbanden voor-
gekomen dan die tussen visser/mededoender/knecht zoals hiervoor
omschreven. We bedoelen hier vooral samenwerking waar het erom

5) ARA, Archieven Amortisatiesyndicaat Afd. Domeinen, 1822- 1841, (inv. nr. 502,
8 augustus  1836).
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ging onder gunstiger voorwaarden te pachten en daarmee verband
houdende zaken.

We zagen in het voorgaande al hoe in 1557 de vissers te hoop liepen
in een poging voor hen ongunstige veranderingen in de pachtvoor-
waarden te voorkomen. Zozeer zelfs was de spanning toen opgelopen,
dat de raad van de prins niet de stad in durfde en op het neutrale ge-
bied van het kartuizer klooster onderhandelde. In 1649, het eerste
jaar na de vrede met de Spanjaarden, was er iets vergelijkbaars aan de
hand. Normaal vonden de verpachtingen in het najaar plaats, maar
blijkbaar was dat niet goed gegaan, want in januari  1649 had de rent-
meester weer openbare verpachtingen uitgeschreven. Echter, "over-
mits de collusien ende complotterijen bij de gemeene visschers ge-
maeckt ende gehouden"6 werd maar eenderde geboden van hetgeen
dezelfde visserijen het jaar daarvoor hadden opgebracht. Iedereen die
geboden had moest de dag daarop afzonderlijk bij de rentmeester ko-
men om het misnoegen van Zijne Hoogheid te vernemen. Tevens

"drong hij er bij iedereen op aan er voor te zorgen de steeken tot haer
rechte waerde te brengen". Eind januari kreeg hij van Zijne Hoogheid
persoonlijk opdracht om alles in het werk te stellen een hogere prijs te
bedingen dan hetgeen al geboden was. Maar de zaak moest natuurlijk
wel verpacht worden en het lukte de rentmeester niet. Begin februari
werden de visserijen van Geertruidenberg uit de hand verpacht aan
het visserscollectief uit Geertruidenberg, Drimmelen en Sliedrecht,
voor het oorspronkelijk geboden, lage, bedrag. Het lukte maar 66n
keer: het jaar daarop was alles weer bij het oude. Dit soort 'complotte-
rijen', geheime afspraken of overeenkomsten tussen kandidaat-pach-
ters met de bedoeling de te betalen sommen te beperken kwamen
meer voor in deze dagen waarin ook veel ambten werden gepacht.7 In
1665 hebben de vissers het nog eens geprobeerd. Toen duurde het tot
eind februari voordat men met de rentmeester tot een vergelijk kwam,
die ook toen tot zijn grote ergernis toe moest geven. Hij nam vervol-
gens drastischer maatregelen en verpachtte het jaar daarop a]les aan
de gemeenschappelijke viskopers van Geertruidenberg (zie hierna).

Een kleine honderd jaar later, tegen het midden van de achttiende

9   ARA, archief ND inventaris Hingman, rekening rentmeester 1649.
1)  Zie bijvoorbeeld Kappelhof, De belastinghelling in de Meierij van Den Bosch geduren-
de de Generaliteitsperiode ( 1648-1730), 193.
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eeuw, speelde er iets vergelijkbaars, maar nu hadden de vissers het
beter aangepakt. Het ging in de eerste helft van deze eeuw wat minder
met de opbrengstenti en mogelijk had mede daarom de rentmeester er
in toegestemd, dat de vissers pacht-samenwerkingsverbanden aangin-
gen. Dat gebeurde  voor het eerst  in  1737. Het duurde alles bijeen
acht jaar.  Pas in 1744 waren er weer openbare verpachtingen op de
oude wijze.

De voorwaarden waaronder werd gepacht weken ook af van het-
geen gebruikelijk was. Zo moesten de vissers ten behoeve van de rent-
meester en de verpachtingen steeds tien procent betalen aan wijngeld
en rantsoen, bovendien gold er al sedert de vroege zeventiende eeuw
een buitengewone toeslag van vijf procent voor het onderhoud van de
Illustere Schoolin Breda. De vissers hadden bedongen dat al deze op-
centen zouden vervallen. Maar de meest in het oog lopende wijziging
was wel het feit dat er voortaan op vroon gevist zou worden, en wel
voor de helft. Dat lijkt ongunstig, want zoals uit de overzichten van de
pachtopbrengsten in hoofdstuk VII blijkt, bedroeg de pacht in deze
periode maar gemiddeld zo'n 37-38% van de totale opbrengst. De
pachters zullen er wel voordeel aan hebben gehad, want er stond te-
genover dat ze voor de elft niets meer hoefden af te dragen.

Het samenwerkingsverband tussen de vissers van Geertruidenberg,
Drimmelen en de Zwaluwe,9 bestond uit vier groepen. De Geertrui-
denbergenaren werkten samen onder de naam 'Orange', het collectief
van de vissers van Drimmelen hette 'Nassau' en dat van de Zwaluwse
vissers 'Prins'. Een vierde en laatste collectief werkte onder de naam
'Paulus'. De rekeningen vermelden niet uit welke plaats de vissers
kwamen die daar voor werkten. Op deze vier namen werden de gevan-
gen aantallen zalm en steur geboekt, 10 aan de hand waarvan vervol-
gens de te betalen pacht werd berekend. De rekening over 1743 ver-
meldt kort dat de visserijen voor dat jaar weer zijn uitgegeven aan het
visserscollectief. Echter nu niet op vroon, doch voor de somma van
achtduizend gulden, onder "conditie dat de pagters in t vervolg ge-
houden zijn te pagten met steeken op den ouden voet, met separatie

8)  Zie hoofdstuk VII. over de pachtopbrengsten.
9) Blijkbaar waren er ook vissers uit Zwaluwe die Zijne Hoogheids wateren bevisten; in
ieder geval maakten ze deel uit van het hier bedoelde collectief.
10

) Helaas vermelden de rekeningen deze aantallen niet.
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van hunne aangegane societijt." Er werd dat jaar ook weer rantsoen
en wijngeld betaald, evenals de bijdrage voor de Illustere School. In
1744 vonden de verpachtingen weer op de vanouds gebruikelijke wij-
ze plaats en was het collectief dus opgeheven.

b. Handelaren

Evenals de vissers, kenden ook de handelaren, de viskopers, samen-
werkingsverbanden. In de zeventiende eeuw concentreerde een der-
gelijk samenwerkingsverband zich rond een pakhuis in de buurt van
de Oude Schoolstraat. Een bekende plaats, in de buurt bevond zich
voordien ook het mandemaeckersboethuis van de gelijknamige ploeg.
Vermoedelijk gaat het om dezelfde loods.

De Oude Schoolstraat vormde met de Haverdijk, de tegenwoordige
Gasthuisstraat, en de huidige Waterpoortstraat een huizenblok, een
soort carr6, waar verschillende viskopers en andere ambachtslieden
bij elkaar woonden. Die plaats was goed gekozen. Ongeveer aan de te-
genwoordige Gasthuisstraat bevond zich de steiger waar de vissers
hun boten aanlegden als ze terugvoeren van de Verdronken Waard.
Een van de participerende viskopers was Hendrick Cornelisz van Flit-
terwijck, met wie we in het vorige hoofdstuk al uitgebreid kennis
maakten.

Tussen het huis van Van Flitterwijck en het zgn. 'visserspakhuis' lag
nog een huis geheten 'De vijff Garstebroden', een bakkerij. Het vis-
serspakhuis bestond  uit een erf met een loods,  die in 1646 waren ge-
kocht door Covert Huyberts en Damis Joosten Coen, in gemeenschap-
pelijk eigendom. Beiden waren viskoper. Damis Joosten Coen was ook
deken van het viskopersgilde.11 Hij woonde niet in deze buurt maar
op de (deftiger) Grote Markt, (nr. 22) naast de secretarie. 12 Het was
niet ongebruikelijk dat derden, waaronder viskopers, percelen op de
Verdronken Waard pachtten en daar vissers voor zich lieten werken.
Vermoedelijk werd het pakhuis gebruikt om visgereedschap, zoals fui-

")  Zie de subparagraaf m.b.t. het viskopersgilde.
12)   RAGB, (inv. nr. 24)  ful.  193. Hier staat vermeld dat Damis Joosten Coen, deken van
het viskopersgilde, in beschadigde borg was gebleven voor honderd gulden, de dato
16 mei 1651. Hieruit blijkt dat er in 1651 in ieder geval al een viskopersgilde bestond
(vgl. de paragraaf in hoofdstuk V over het viskopersgilde)
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ken, staken. rijshout, netten, benodigdheden voor de schuiten etcete-
ra, op te slaan. Voor de eigen vissers en voor eventuele anderen tegen

betaling. Op meer plaatsen in Geertruidenberg bevonden zich dit
soort pakhuizen of schuurtjes, 'boothuizen' werden ze genoemd. Vis-
sers en visserploegen gebruikten ze om hun fuiken te drogen, netten te

repareren en dergelijke. De maat ervan wisselde, van klein schuurtje
tot grote loods. Het mandemakersboethuis was een loods van behoor-
lijke afmetingen. Aan de haven, op de hoek van de Sterrestraat, be-
vond zich een vissers-taanschuur die voor collectief gebruik bestemd

13was.

De plaats van het viskoperspakhuis, vlakbij de aanlegsteiger en niet
ver van de markt. was goed gekozen. De viskopers zelf sloegen er ook
hun tonnen op. En, als het zo uitkwam was zo'n loods ook bij uitstek
geschikt om er feest te vieren. Een rekening uit 1642 maakt melding

9, '9van de levering van driemaal vijftich vaemen biers  , in juni, augus-
9,tus en oktober van dat jaar, verteert int packhuys vanwege de viscoo-

pers." Van Flitterwijck rekende alles  af.  Wat er te vieren viel staat  er
helaas niet bij.14 Mogelijk ging het om betalingen van oude rekenin-
gen en schulden. Dat was een gelegenheid waarbij vaker de fies op ta-
fel kwam.

De stukken waar deze informatie uit komt,15 zijn niet expliciet over
de redenen waarom Van Flitterwijck het bier betaalde. Er is sprake
van de "ploeg van tits" (Tits was ook viskoper) en de "ploeg van flit-
ter". Het gebruik van de term 'ploeg' in dit verband, wijst onmisken-
baar op het bestaan van vissersploegen die voor de pachters/viskopers
werkten. De kladrekening waar deze termen in voorkomen is niet ge-
heel duidelijk. Er wordt afgerekend met betrekking tot verhandelde vis
en daarbij voor het inmaken gebruikte hoeveelheden azijn. Peter Rey-
nier Willemsz (een viskoper) wordt als partner vermeld en ook Covert
Huybrechts. Zoals we zagen had deze laatste, samen met Damis
Joosten Coen, het erf en de loods, dus het visserspakhuis, sedert 1646
in eigendom.16 De kwitanties waar we veel van deze informatie uit ha-
len, geven niet weer hoe de zakelijke relaties aangegaan waren.

13)  Zijlmans, De Dongebode, jrg. 17, nr. 4,100.
14) GAGB, Archief Stedelijke Godshuizen, (inv. nr. 474).
15) t.a·P
16)  Zie hiervoor GAGB, index Historisch Kadaster, Dordtsestraat Oostzijde nr. 9.
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Hoogst waarschijnlijk legde men niet alles schriftelijk vast, maar werd
er gewerkt op basis van mondelinge afspraken en overeenkomsten.
Ook nu worden zaken nog wel op die wijze afgehandeld, en zeker
vroeger moet dat zo gegaan zijn. Het maakt de reconstructie niet echt
makkelijker. Dat er samenwerkingsverbanden waren is zeker, want
niet alles ging mondeling. Naarmate ergens meer geld mee gemoeid
was, nam de bereidheid om de dingen schriftelijk vast te leggen ook
toe.

Zo bestaat er een schriftelijke overeenkomst tussen Hendrick Cor-
nelisz van Flitterwijck en Willem Reynen, wiens vader viskoper was.
Willem had bepaalde "actien ende pretentien" op de viskopers, "die
met zijn vader saliger in compagnie" waren geweest in 1642. Voor
280 gulden kocht Hendrick hem uit. Zoals toen niet ongebruikelijk,
vond afrekening plaats in een herberg, "ten huyse van Philip
Vismans, Weert 'in den biecorf alhier binnen Geertruidenberg" aan
de Haverdijk.

Viskopers pachtten soms, individueel of als groep, percelen, waarop
ze vissers voor zich lieten werken. Uit de pachterslijsten, samenge-
steld op basis van de rekeningen van de rentmeester, blijkt bijvoor-
beeld dat Damis Joosten Coen dat wel eens heeft gedaan. Zijn naam
komt hierin slechts 66n keer voor, maar dat zegt op zich weinig. De
naam Flitterwijck komt als pachter in het geheel niet voor. Toch staat
in het al vaker geciteerde rekenboek van zijn vrouw Geertrui voor
1635 de vermelding: "noch gegeven aan damas joosten tot de ran-
soen penningen van den nieuwen pacht, 86 gulden". Die rantsoen-
penningen vormden bedragen die de pachters na het sluiten van de
pachtovereenkomsten aan de rentmeester moesten afdragen. Dit rant-
soen bedroeg de twintigste penning, of vijf procent. Die 86 gulden
zouden dan slaan op een pachtbedrag van 1720 gulden. In 1635
brachten de verpachtingen totaal een bedrag van 18.941 gulden op.
Het is niet waarschijnlijk dat Geertrui en Hendrick het hele rantsoen
betaalden, maar slechts naar rato van deelname. Hoe die verhoudin-
gen lagen weten we niet, maar de 1720 gulden alleen is al een kleine
tien procent van de totale verpachtingen. Dit wijst er op dat de pach-
ters/viskopers behoorlijk wat percelen in pacht konden hebben. Het
feit dat Geertrui melding maakt van 'nieuwe' pacht, duidt er op dat er
sprake was van een zekere regelmaat in het pachten.

Er komen meer betalingen voor in het bedoelde rekenboek, die op
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vergelijkbare wijze met pacht te maken hebben, waarbij steeds namen
van andere viskopers zijn vermeld. Het gaat daarbij steeds om samen-
werkingsverbanden van viskopers die percelen pachten. De vissers
zelf waren  bij zo'n pachterscollectief in loondienst.  In  het jaar  1666
was het zelfs zo dat alle percelen van de hele Verdronken Waard ver-
pacht waren aan de gemeenschappelijke viskopers van Geertruiden-
berg, niet voor 66n totaalsom, maar gewoon per perceel voor bedra-
gen die voor de betreffende percelen niet afweken van hetgeen nor-
maal was. Zoals we hiervoor zagen was dat een gevolg van
'complotterijen' door de vissers, die naar de zin van de rentmeester te

laag boden op de openbare verpachtingen. De namen van de deel-
nemende handelaren waren: Damis Joosten Coen; Merten Swaen;
Cornelis Mertensz de Jongh; Cornelis Joosten Coen; Cornelis den
Ruymen en Aert de Bondt allen viskoper binnen Geertruidenberg,
verder nam ook de secretaris, Abraham Swaen aan het collectief
deel.17 De maatregel had effect. In 1667 waren er weer gewoon open-
bare verpachtingen.

§ 4.  Organisaties

a.  Het vissersgilde

Als we het willen hebben over beroepsorganisaties in de zestiende en
zeventiende eeuw (en later ook nog), komen we min of meer automa-
tisch bij de gilden uit. Geertruidenberg kende onder meer een vissers-
gilde en een viskopersgilde.

De middeleeuwse gilden waren van origine verenigingen van am-
bachtslieden en kooplieden, die van de stedelijke overheden meestal
een monopoliepositie hadden verworven waar het ging om de uitoefe-
ning van hun beroep. Ook kende men geestelijke broederschappen en
schutterijen met een gilde-achtige structuur. Het doel ervan was oor-
spronkelijk het scheppen van gelijke kansen voor iedereen en niet het
economisch-protectionistische beschermen van de (meester)gilde-
broeders, waartoe het gildesysteem later verworden is. Het is hier niet
de plaats in te gaan op de verschillende aspecten van het gildewezen

n) RAGB, (inv. nr. 26), fol. 186-187.
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op zich, daartoe zij verwezen naar de bestaande literatuur.18 Van be-
lang is wel dat na de vijftiende eeuw de gilde-organisaties geleidelijk
van structuur begonnen te veranderen. De oude democratie begon
plaats te maken voor steeds strakkere vormen van monopolie.

Naast economische belangenbehartiging van de leden hadden de
gUden vooral ook een sociale functie. Voor de leden vormden ze een
soort onderlinge verzekeringsmaatschappij, die de gildebroeders en
hun gezinnen soelaas bood als dat nodig was. Tijdens perioden van
ziekte, aan weduwen door overlijden van de kostwinner bijvoorbeeld,
of aan oude leden die door hun leeftijd niet meer in staat waren te wer-
ken. Meestal werd dit laatste evenwel via de regelingen voor de stads-
armen gedaan.

De belangrijkste functies van het vissersgilde en het viskopersgilde
in Geertruidenberg lagen niet op dit sociale vlak. Volgens de regle-
menten ging het vooral om technische, vakinhoudelijke zaken. De so-
ciale component onbrak echter niet volledig. Het belangrijkste van
hetgeen zich uit de stukken nog laat reconstrueren volgt hieronder. 19

Gegevens over het vissersgilde en de gildebrief zijn o.a. te vinden in
het Gildeboek van de Geertruidenbergse vissers.20 Het gildeboek is
ongedateerd. Volgens de inventaris van het gemeente-archief bevat het

de ledenlijst en het reglement van het plaatselijke vissersgilde en heeft
het betrekking op de periode van ongeveer 1650 tot 1797, d.w.z.
praktisch tot aan het opheffen van de gilden in Geertruidenberg in de
Bataafse Tijd, 1798. Gezien de namen die er in voor komen, zou dat
wel kunnen. Het gilde zelf moet ouder geweest zijn. De gildebrief da-
teert van maart 1615,21 hetgeen uiteraard niet inhoudt dat het gilde
toen ontstaan is. De introductietekst die schout, burgemeesters, sche-
penen en raad van Geertruidenberg bij de gildebrief schreven, geeft
hierover geen uitsluitsel.

'
8)   Zie  bijv.  Volmuller,  Nij/:0 s  Geschiedenistexicon  Nedertand  en  Belgie; Van Eeghen,

De Gilden; Klep, Bevolking en arbeid in trans/bmiatie (279 o.a.); Jappe Alberts c.s..  Wet-
uaart in Wording: Pirenne, De Middeteeutoen.

12  Ook hier geldt weer dat er veel meer materiaal over de gilden bestaan moet hebben
dan er nu nog aanwezig is in het Geertruidenbergse archief.
20)  Voor de gildebrief zie de transcriptie in Mollenberg, aw.,382 e.v. Het Gildeboek,
GAGB, (inv. nr. 356).
21)  Mollenberg, a.w., 387 (transcriptie gildebrief).
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Ook hier blijkt onderlinge onenigheid en gekrakeel weer een oude
traditie, want de schout c.s. schrijven dat de "gemeene vissers deser

stede (...) overmidts de grote disordeninghen die dagelijcx tusschen
henlieden zijn gebeurende.. om een regeling verzocht hadden. De"22

., '9

bedoeling daarvan was om de gemeene welvaert ende ruste onder
de vissers te herstellen, zonder dat er iemand te kort zou worden ge-
daan. De bestuurderen voldeden aan het verzoek en stelden verder

9,dat alle "poincten ende articulen (...) onverbrekelijk onderhouden
moesten worden, op straffe van de in de betreffende artikelen ge-
noemde boetes, alles tot "wederseggens" van schout, burgemeesters

'9

en schepenen,   die het interpreteren van het vermeerderen en ver-
.,minderen van dien aen sich selven zijn behoudende  .

Het gildereglement begint vervolgens met de bepaling dat alleen

poorters lid konden zijn. Wie lid wilde worden en wiens ouders geen
vissers of gildebroeders waren, moest een entreegeld van zes Rijnsgul-
dens betalen. De helft daarvan ging in de gildekas, van de andere helft
ging een evenredig deel naar de officier van de stad, de armen en naar
de knecht van het gilde en de gildebroeders zelf: de gildeknecht had
recht op twee stuivers en de nieuwkomer moest de overige gildebroe-
ders tracteren voor een bedrag van zes stuivers. Als de ouders vissers
en medegildebroeders waren, kostte deze introductie maar twee
Rijnsguldens, op vergelijkbare wijze te verdelen. Visserszonen die bij
hun ouders visten moesten zelfstandig lid worden als ze achttien wer-
den, of als ze 'in de wacht genomen werden', dus meer zelfstandig gin-
gen vissen.

Er waren zes dekens. Ieder jaar moesten er twee herkozen en bee-
digd worden. De gildebroeders deden dan een voorstel van vier na-
men aan de magistratuur, die er daar twee uit koos. De dekens vorm-
den min of meer het bestuur van het gilde. De broeders waren ver-
plicht hen te gehoorzamen, "altijd onderstand te doen", zelfs als ze
opdracht gaven bij iemand het zeil van de mast te halen (een strafmaat-

regel: zo'n schuit kon dan pas weer uitvaren als de boete die was op-
gelegd betaald werd). Wie de dekens onheus bejegende, kon rekenen

op een boete van zes Rijnsguldens. Gezien dat hoge bedrag was het ri-
sico groot, naar alle waarschijnlijkheid. De dekens inden voorts alle

22)  Gildeboek, GAGB, (inv. nr. 356). Mollenberg, a.w.,382.
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boetes en gelden die de gildebroeders inbrachten; ze moesten daar
een boekhouding voor voeren, zodat de magistratuur kon controleren
wat er gebeurde, hetgeen bij conflicten uiteraard van groot belang kon
zijn.

Het gilde heeft nooit een monopoliepositie voor haar leden weten te

verwerven waar het ging om het pachten van de steken. Naar alle
waarschijnlijkheid zijn er ook nooit pogingen in die richting aange-
wend, gezien de wijze waarop de pachtregelingen tot stand gekomen
waren (zie hiervoor, hoofdstuk VI). Een dergelijk verzoek zou door de
rentmeester ook nooit zijn gehonoreerd, omdat die zijn pachtop-
brengsten er door zou zien dalen. Artikel VI van het gildereglement
zegt: "...maer sullen deselve visscherijen zoo wel bij de gildebroeders
als alle andere, nyemandt uijtgesondert, gepacht oft gehuert moghen
worden." Volgens hetzelfde artikel mochten pachters die zelf geen lid
van het gilde waren, wel gildeleden in dienst nemen om voor hen te
vissen; het was het gilde niet toegestaan daar iets tegen te onderne-
men. De buitenvissers van Drimmelen, Sliedrecht "ende andere
quartieren oft plaetsen", behielden de "vrijdom die zijluijden van ou-
den tijden genoten hebben."

Naast het voorgaande kende het gildereglement nog twee artikelen
met een sociaal karakter. Daarnaast bevatte het uitsluitend bepalingen
die het gedrag van de vissers moesten regelen bij het naar de afslag
brengen van vis. Blijkbaar ontstond daar steeds de herrie. waar het
reglement een einde aan beoogde te maken.

De sociale paragrafen hadden betrekking op vreugde en verdriet,
feest en begrafenis. Heel veel hield dat overigens niet in. Als een gil-
debroeder overleed, moesten de erfgenamen van "denselven afflijvig-
hen" tien stuivers aan het gilde betalen en nog eens vijf aan de gilde-
knecht om te bidden op de begafenis. Alle gildebroeders waren ver-
plicht de teraardebestelling bij te wonen, op straffe van vijf stuivers
boete voor het gilde en nog eens twee voor de knecht.

Die boete was bijna even hoog als de jaarcontributie voor de leden
van het gilde: die bedroeg zes stuivers en nog twee voor de knecht.
Daarvoor kregen ze dan wel eens per jaar het bekende gildefeest, de
teerdag. Wie daar niet verscheen moest toch zijn zes plus twee stuivers
aan de dekens afdragen, een uitstekende manier om ervoor te zorgen
dat iedereen kwam. Er ontstonden ook op de teerdagen regelmatig ru-
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zies. Of dat kwam door deze gedwongen aanwezigheid is niet bekend.

Waarschijnlijk heeft het meer te maken met een zekere mate van ruw-
heid die deze vissersgemeenschap gekenmerkt moet hebben, nog los
van het feit dat in het algemeen de zeden van die tijd op dit vlak anders
lagen dan nu het geval is.  Hoe dan ook, wie als het gilde teerde of ver-
gaderde "eenich geschil oft crakeel" maakte, kreeg twee rijnsgulden
boete. Wie aan het verbaal luchten van zijn onvrede niet genoeg had
en begon te slaan moest vier gulden betalen, nog onverminderd de ge-
bruikelijke straf vanwege de schout, die op dat soort gedrag stond.

De gildebrief vermeldt verder niets over andere sociale activiteiten
in gildeverband. Alle verdere bepalingen hebben betrekking op de
gang van zaken rond de aanvoer van de vangst op de afslag. Ook daar
ging het niet altijd goed en was er behoefte aan regulering.

De gildebrief gaat vergezeld van een instructie voor de gildeknecht,
opgemaakt door de dekens en de gildebroeders.23 Die instructie bevat
onder meer nadere uitwerking van een aantal hiervoor al genoemde
situaties. Om te beginnen was de knecht gehoorzaamheid verschul-

digd aan de dekens en moest hij alles doen wat die hem opdroegen,
"den gilde aengaende". Het was geen volle dagtaak, maar wel een be-
langrijke 'bijbaan' (of waarschijnlijker, hoofdactiviteit, aangevuld met
andere nevenbezigheden), want, als de knecht "in eenich werck was"
en de dekens hadden hem nodig, dan had zijn werk voor het gilde
voorrang boven alles. Als hij het om wat voor reden dan ook niet goed
deed, konden de dekens hem zonder meer aan de kant zetten en ver-

"
vangen door een andere knecht, sonder tegensegghen oft becomring
iemanden". In hoofdstuk V, over de aanvoer van vis, maakten we al
kennis met de taak van de gildeknecht. Kortheidshalve zij daarnaar
verwezen. Tot zijn werk behoorde tot slot ook alles wat de dekens hem

opdroegen in het kader van de inning van de boetes die de gildebroe-
ders hadden opgelopen. Zoals gezegd haalde hij in voorkomende ge-

vallen het zeil van de mast van de schuit van zo'n visser, tot die de boe-
te betaald had.

Al vrij snel bleek, dat het op deze manier tot stand gekomen reglement
aanvulling behoefde.

23)  Mollenberg. a.w., 387 e.v.
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De eerste wijziging dateert van 1616. Dat is al na 66n jaar. Als men
de hoeveelheid vis die men wou aanvoeren had laten 'aantekenen',
mocht daarna niets meer worden bijgevoegd, behalve als men er ge-
noegen mee nam dat die het laatst werd afgeslagen. Wel mochten na-
gekomen vangsten bij de eerste vangst worden gevoegd, als dat ge-
beurde "aleer men geworpen heeft", dus voordat de volgorde van af-
slag was bepaald. De regeling met betrekking tot het op twee namen
afslaan van vis, gevangen op 66n perceel, werd versoepeld. Dat was
voortaan toegestaan, mits de vis maar per naam werd aangetekend. Er
hoefden ook geen extra kosten meer voor te worden betaald.

In 1619 volgde de enigszins cryptische aanvulling dat de vissers
voortaan geen zalm meer mochten 'liquideeren', behalve met toe-
stemming van de rentmeester en de dekens, op straffe van twee rijns-
guldens. Dit houdt verband met het al genoemde aantekenen van de
zalmen. Zoals bekend werd per perceel geregistreerd hoeveel vis er
was gevangen. Het vangstgebied was nogal groot, en na het lichten van
de fuiken roeide of zeilde men huiswaarts. Gezien de verschillende af-
standen en mogelijk ook verschillende snelheid van de schuiten,
kwam niet iedereen tegelijk aan. Weliswaar werd er aan de haven ge-
wacht, maar het is goed mogelijk dat 'nakomers' al doorgegeven had-
den hoeveel zalm ze zouden aanvoeren, zodat die kon worden aange-
tekend, en men met het afslaan kon beginnen. De op die manier al
aangemelde vis kon dan bij aankomst van de late schuiten worden toe-
gevoegd. Waren er dat onverhoopt minder dan aan de snellere colle-
ga's was doorgegeven, dan moesten er dus een paar 'geliquideerd'
worden. Deze mogelijkheid bood tevens de gelegenheid om met opzet
achter te blijven en als de anderen al weg waren zalm buiten de afslag
om aan ventjagers te verkopen. Waarschijnlijk was dat de reden van
het verbod. 24

Een kleine twintig jaar later, in december 1639, worden de leden
van het gilde er door de rentmeester en hun dekens nog eens op gewe-
zen dat ze verplicht zijn om zalm en steur, gevangen door vissers

24)  Het hier weergegeven betoog berust op een poging de term 'liquideren' te verklaren;
het gaat dus om een betrekkelijk vergaande, maar in onze ogen alleszins aanvaardbare in-
terpretatie. De tekst van de bedoelde aanvulling van 1619 luidt: "... dat van nu voortaen
hen geen visschers en sullen vervoorderen eenighen salm meer te liquideren, ten sij bij
consent van den rentmeester ende de dekens, alles op eene boete van twee Rinsgulden
tappliceren alsvoren." (Mollenberg, a.w., 389/390.)
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van Sliedrecht en Drimmelen, mee te nemen naar de Geertruiden-
bergse afslag. De vissers van Geertruidenberg hadden daar een grote
hekel aan en weigerden het ook regelmatig. Voortaan liepen ze het ri-
sico van een boete van twee rijnsguldens. Tegelijk werd nog eens her-
haald dat de Sliedreclitenaren en de Drimmelense vissers voor iedere
op die manier meegenomen steur vier en voor iedere zalm 66n stuiver
aan het gilde moesten betalen. Blijkbaar hielden de Geertruidenberg-
se vissers, die morrend steur en zalm voor de buitenvissers hadden
meegebracht, deze wel eens achter op de afslag, zodat hij minder op-
bracht. Ze moesten de vis nu, v66r de tweede afslag, bij de dekens
aanmelden. 25

Als tastbare herinnering aan het vissersgilde hangt in de Geertruiden-
bergse grote kerk nog steeds het gildebord. Dit visserijbord stamt uit
1616 en is dus maar een jaar jonger dan de hiervoor behandelde gil-
debrief. Het bord is gemaakt door de schrijnwerker Abraham Loijsz,
en beschilderd door Isaac Boucquet, zoon van Peter Boucquet, in
1593 schepen van Geertruidenberg.26 Het bord is nog geheel com-
pleet en in nagenoeg originele staat. Boven een grote tekstfries met het
opschrift "Godt ghevet al" (een tekst die meer met de visserij in ver-
band wordt gebracht), zijn een zalm en een steur uitgesneden. Verder
zijn er in de zijpanelen diverse visserij- attributen afgebeeld, zoals net-
ten, fuiken enz. De bijbelteksten op het bord zelf hebben betrekking
op de visserij. Onderaan is een gezicht op Geertruidenberg geschil-
derd, waarop het visrijke water een belangrijke plaats inneemt (afbeel-
ding 28).

b. Het viskopersgilde

Ook voor het viskopersgilde geldt wat bij de behandeling van het vis-
sersgilde is gesteld: er is niet zo erg veel meer van bekend. Het stede-

lijk archief beschikt nog over een boek met eedformulieren uit onge-
veer 1700 A  1750 en over een reglement van het gilde, daterend van

25)  Zie ook hoofdstuk VI, bij de regelingen m.b.t. het ingeld.
26)  Deze informatie over het bord van het vissersgilde is ontleend aan Van der Houwen,
in de Hollantsche Tuyn II, 84 e.v.
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1675.27 Het viskopersgilde was in ieder geval ouder. Een van de han-
delspartners van Hendrik Cornelisz van Flitterwijck, Damis Joosten
Coen, was in 1651 al deken van het viskopersgilde.28

De openingszin van het reglement, of de 'gildebrief bevat ook, net
als de brief van de vissers, een zinsnede waarin het bestuur van de
stad verzocht wordt "een gereguleert Gilt te admitteren". In het geval
van de viskopers houdt dat dus aantoonbaar niet in, dat in het jaar van
ondertekening van dat stuk het gilde ook pas voor het eerst werd opge-
richt. Dat sterkt het vermoeden dat ook het vissersgilde al ouder was.
De regeling voor de viskopers zag er als volgt uit:

Om te beginnen was ook hier weer bepaald, dat niemand mocht
worden aangenomen of hij moest poorler van de stad zijn. Wie lid
werd moest een entreegeld van vijf gulden betalen, "als van ouds is
gepractiseert" staat er bij, een duidelijke indicatie dat het hier gaat om
een nieuw (hernieuwd) reglement.

De viskopers moesten het doen met twee gewone dekens en een
'overdeken'. Jaarlijks werden er uit de broeders twee nieuwe dekens
gekozen en beedigd. De zittende dekens traden dan af, maar een van
hen moest 'overdeken' worden. De zittende overdeken trad dan uiter-
aard eveneens af. Net als bij de vissers moesten de dekens alle lid-
maatschapsgelden, boetes en eventuele andere emolumenten inzame-
len en daar een boekhouding over voeren; ook hier vormden ze het
dagelijks bestuur en waren ze de 'chef van de gildeknecht.

Hoewel dit reglement zo'n zestig jaar jonger is als dat van de vissers,
is het in hoge mate gelijkvormig. Ook hier treffen we weer enkele arti-
kelen over het sociale leven. In dit geval zijn er alleen bepalingen die
met het overlijden te maken hebben, naast voorschriften die het ge-
drag op de afslag moeten reguleren. Het ging er daar duidelijk ruw
aan toe.

Als een gildebroeder of zijn vrouw overleed, moest er aan het gilde
vijf gulden worden betaald, als het een kind van een van de broeders
betrof dan was dat een gulden. Op straffe van zes stuivers boete
moesten ook de viskopers allen vertegenwoordigd zijn op de begrafe-

21)  Het boek met eedformulieren: GAGB (inv. nr. 43). Het gildereglement: CACB, Or-
donnantien 1672/1685, fol. 27-28.
28)   In februari 1651 waren Damis Joosten Coen en Johann den Coninck deken van  het
viskopersgilde, RAGB, (inv. nr. 24), fol. 183.
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nis. Iedereen kon dus rekenen op een door zijn mede- gildebroeders
betaalde ordentelijke lijkbezorging.

In tegenstelling tot de vissers kenden de handelaren wel een soort

monopoliepositie. Artikel vijf meldt kort: "Alleen gildebroeders mo-
gen scheyden". De laatste 'meijnder', d.i. degene die de laatste vis
kocht, hetgeen uiteraard pas na het scheiden van de markt bleek,
moest voor iedere zalm die hij had gekocht een stuiver aan het gilde
betalen. Voor de steuren was dat twee stuivers. Analoog gold voor
iedere veertig laatste elften ook twee stuivers en als het er twintig of
minder waren 66n stuiver. Daarvan ging dan een derde deel naar de
armen van de stad en de rest naar het gilde. Dat monopolie is enige
tijd ingetrokken geweest:  in 1693 volgt een ordonnantie  van  de  ma-

gistratuur, die stelt dat alle viskopers en -koopsters van deze stad, zo-
wel die binnen als buiten het viskopersgilde, mogen scheiden tussen
twistende mijnders op de afslag. Het besluit was genomen ter voorko-

ming van geschillen en in verband ook met het feit dat het viskopers-
gilde toen nog maar vijf leden telde, waarvan drie meestal absent, zo-
dat er niet voldoende scheiders op de afslag waren. In mei 1696 wordt
het besluit weer ingetrokken, op verzoek van vier met name genoemde
gildebroeders; Evert van de Made; Abraham Wijnoxbergen; Wouter
Wijnoxbergen, de ijkmeester en Leendert d'Exter, zodat voortaan al-

leen zij of andere beedigde gildebroeders weer mochten scheiden.

Het monopolie had dus alleen betrekking op het'scheiden', en niet op
het kopen van vis.

Het laatste artikel van het gildereglement stelt, dat de broeders voor

de magistratuur van de stad beedigd moesten worden. De formulering
die daarbij gebruikt werd, is bewaard gebleven:

9,

Wij belooven en sweeren, dat soo wanneer eenigh verschil

compt te ontstaen op den affslagh deser stede tusschen de viscoo-

pers en anderen, over het meijnen van Salm, Steur ende Elft dat
wij naer onse beste kennisse, wetenschap en gehoor sullen seggen
wie den eersten int meijnen is geweest, sonder directelijck off in-
directelijck tegens ons beterweten eeinige andere scheydinge te

sullen doen, en dat wij ons verder conform de articulen, interpre-
tatie en ampliatie vande ordonnantie off wetten vant Viscoopers
Gilde alreede gemaeckt off noch te maken sullen reguleren. Soo
waerlijck moet ons God alm: helpen."29

29) GAGB, (inv. nr. 43).
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Deze formule voorzag dus al in eventuele wijzigingen van het regle-
ment. Dat gebeurde waarschijnlijk regelmatig. Het hiervoor behandel-
de stel regels kreeg ook hetzelfde jaar - 1675 - nog twee aanvullin-
gen. De eerste luidde dat de gildebroeders op straffe van zes stuivers
boete verplicht waren te verschijnen op alle vergaderingen die de de-
kens bij elkaar riepen. De tweede had betrekking op het kopen van
vis: alle mannen en vrouwen die vis hadden gekocht moesten onmid-
dellijk 'scheygelt' betalen, dezelfde dag nog dus. Wie een dag later
kwam moest eens zo veel afrekenen en wie nog een dag wachtte en dus
pas op de derde dag af kwam rekenen was zijn rechten kwijt. De koop-
overeenkomst werd dan geacht niet gesloten te zijn.

c. Andere gilden

Er waren in Geertruidenberg in verschillende tijden ook andere gilden
actief, waarover helaas niet meer bekend is dan over het vissers- en
viskopersgilde.

Zo werd er op 13 oktober  1593 een zakkendragersgilde opgericht,
waarbij tegelijkertijd tarieven vastgesteld werden. Vanaf de Raams-
donckse Poort of het Dordtsche Hoofd tot het huis van Aert Hanecop-
pen en tot het Hoefijzer bedroeg het tarief voor een ton haring twee
blank, vanaf daar tot de Blauwe Steen, met inbegrip van het
Borchstraatje was dat twee stuivers. Vandaar verder de Koestraat in
tot aan het Stoofstraatje, of de Veenstraat in tot het huis van Joris Neel
Roelen kwam op vijf groot en tenslotte vanaf die plaatsen tot aan de
poorten van de stad, acht stuiver.30 Dat waren gedetailleerder voor-
schriften dan die, welke golden voor vissers en viskopers. Het werk
had dan ook een heel ander karakter. Opvallend is ook, dat het zak-
kendragersgilde alleen zeevis te behandelen kreeg. We zagen al hoe
rond de aanvoer van zalm, elft, steur en andere riviervis aparte dra-
gers werkzaam waren, die geen deel uitmaakten van het gilde der

stadsarbeiders, de zakkendragers.
Bij de opheffing van alle gilden in de jaren 1798-1800, bestond het

zakkendragersgilde niet meer. Van Eeghen31 geeft per plaats een lijst
van de gilden die toen werden geliquideerd. Voor Geertruidenberg

30)  Kroniek van Ceertruidenberg, 84-85.
31)  Van Eeghen, De Gilden, 139.
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vermeldt hij: kleermakers, kuipers, bakkers, timmerlieden, metse-
laars, voerlieden, schippers, vissers, viskopers, schoenmakers, ko-
perslagers.

§  5. Korte samenvatting

Al in de vroege zestiende eeuw en waarschijnlijk zelfs eerder, was er
sprake van samenwerkingsverbanden tussen vissers. De term 'ploeg'
zegt in dit verband op zich eigen]ijk al voldoende. Dat deze vormen
van samenwerking toen veel voorkwamen blijkt uit het feit dat deze
term zo veelvuldig wordt gebruikt. Namen als 'mandemakersploeg',
'vinkenploeg' etcetera, duiden daar op. Het onderhands in pacht uit-
geven van de visserijen, zoals dat in de zestiende eeuw gebruikelijk
was, versterkte die gang van zaken. Toen in de tijd kort na 1560 deze
vorm van verpachten verdween en plaats maakte voor openbare ver-
pachting bij opbod, kon het marktmechanisme zijn werk doen en we
zien hoe de ploegen van het toneel verdwijnen. Zeker was het feit dat
ook voortaan vissers van buiten de stad konden pachten hier mede de-
bet aan.

In de tijd die volgt zien we hoe het aantal pachters ten opzichte van
het aantal in pacht uitgegeven percelen steeds verder terugloopt. Een
ontwikkeling die wijst op het ontstaan van een situatie waarin steeds
minder zelfstandige pachters en steeds meer vissers/knechten figure-
ren. Deze ontwikkeling vindt een (ongewenst) hoogtepunt in de vroege
negentiende eeuw, als voor een periode van twaalfjaren alle visserijen
van het Bergse Veld worden uitgegeven aan een driemanschap van
vishandelaren. Vissen kan dan uitsluitend nog in loondienst. Later
wordt dit teruggedraaid en vinden er weer openbare verpachtingen
plaats.

Andere samenwerking tussen vissers en pachters bestond uit het
maken van complotterijen, afspraken om de verpachtingen in het
eigen voordeel te beYnvloeden. Niet altijd hadden die succes.

Toen het met de visserij in de achttiende eeuw wat minder ging, za-
gen we samenwerkingsverbanden tussen vissers ontstaan die wel wat
weg hadden van het zestiende-eeuwse ploegensysteem, maar die toen
niet meer zo genoemd werden.

Ook de handelaren kwamen tot vruchtbare samenwerking. Ze wa-
ren minder in getal en er viel veel meer voor ze te verdienen. In plaats
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van concurrentie is samenwerking in zo'n situatie een rationeler keu-
ze. Hoewel het in het voorgaande niet zo expliciet aan de orde is
gesteld, moeten er ook samenwerkingsverbanden tussen handelaren
en vissers zijn geweest: termen als 'ploeg van Flitterwijck' en 'ploeg
van Tits' wijzen er op dat deze viskopers ploegen vissers in dienst had-
den die voor hen werkten. De handelaren betaalden ook pacht. Over
de aard van deze relaties is niet veel meer bekend dan het feit dat ze er
waren.

Wat de gilden betreft kunnen we zeggen dat het lidmaatschap welis-
waar niet verplicht was, maar dat het waarschijnlijk voor de vissers in
zo'n kleine gemeenschap toch niet gemakkelijk geweest zal zijn om
geen lid te worden. Er was wel geen formele dwang, maar het gilde
kende toch ook enkele sociale voorzieningen, al was dat niet zo veel.
Niet iedere visser op de Waard was lid: alleen de poorters van Geer-
truidenberg. Veel bepalingen van het reglement hadden betrekking
op het visserswerk zelf, en naast de sociale zorg was er de geze]ligheid
van de teerdagen. Deze feesten, het 'teren', zijn een restant van de
oude oorsprong der gilden, die niet economisch van karakter was,
maar die in de heidens-sacrale, 'ludieke' sfeer gezocht moet worden,

aldus Huizinga32.
Deze aspecten, sociale zorg, gezelligheid en regulering van het

werk, zijn ook aanwezig in de reglementen van het viskopersgilde.

32)  Huizinga, Homo Ludens, 168.
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HOOFDSTUK X

HET LEVEN IN DE STAD

§  1.   Inleiding

Omdat het bronnenmateriaal ons bepaalde beperkingen oplegt - in de
Verantwoording spraken we daar al over - is een gedetailleerde re-
constructie van het dagelijkse doen van de vissende bevolking niet
goed meer mogelijk. Maar, zoals we in dit hoofdstuk zullen zien, kun-
nen we toch wel enigszins reconstrueren hoe het dagelijks leven in de
stad in elkaar zat, zodat daarmee een beeld ontstaat van de dagelijkse
gang van zaken. Niet alles wat we in dit hoofdstuk zullen bespreken
heeft specifiek op de vissers betrekking, maar de stad was niet groot
en een aanzienlijk deel van haar bevolking verdiende in of door de vis-
serij de kost. Op die manier ontstaat in de beschrijving toch een soort
decor waartegen het leven van de vissers zich afspeelde.

We gaan het hebben over sociale verschillen, over volk en elite. Ru-
zies, sommige nogal hooglopend, komen aan de orde. Andere tijden
andere zeden. Regelmatig eiste 's levens felheid zijn tol. Evenals over-
al elders in Europa probeerden de autoriteiten en de elite daar paal en
perk aan te stellen. Hiervoor is de wat ongelukkige term 'beschavings-
offensief in zwang gekomen. In Geertruidenberg kunnen we zien,
hoe dit alles van invloed was op het leven van de vissers.

In samenhang met het voorgaande zullen we in het kort iets meede-
len over hygiene, over de relatie man-vrouw en over godsdienst. De
stad kende een katholieke bevolking (de Geertruidenbergenaren ble-
ven de oude religie trouw) met een protestantse elite, althans voor een
deel. Grote problemen ontstonden er daardoor overigens niet.

§ 2.   Iets over sociale verschillen

De sociale verschillen tussen de bestuurlijke elites van de Hollandse
steden en het 'gewone' volk waren in de zestiende en zeventiende
eeuw nogal groot.1 Voor een deel ging dat zeker ook voor Geertrui-

') Zie hiervoor bijvoorbeeld: Van Deursen, Mensen van klein vermogen. Het kopergeld
van de gouden eeuw,  185,186.
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denberg op. Ongetwijfeld zag men op tegen rentmeester en raden, en
hoewel de schout en zijn helpers elders niet altijd een even goede
naam hadden,2 om van aanzien maar te zwijgen, lag dat in Geertrui-
denberg toch iets genuanceerder. Zo was Peter van Clootwijck bij-
voorbeeld jarenlang rentmeester van de Nassause Domeinen en te-
vens schout.3 Voor de burgemeesters gold iets vergelijkbaars. Hun
functie was een andere dan tegenwoordig en zij kwamen niet altijd uit
de betere standen voort, maar ze waren toch ook geen vertegenwoor-
digers van de laagste sociale strata in de samenleving.

Wanneer we deze 'overheidsdienaren' stellen tegenover de vis-
sers/pachters, dan zien we ook daar geen homogene groep. Zoals uit
de rekeningen van de rentmeester blijkt, waren er grote, kapitaal-
krachtige pachters, die soms voor percelen van slechts enkele honder-
den roeden lengte meer dan duizend Carolus guldens per jaar aan
pacht konden opbrengen. Natuurlijk, ze hoefden pas achteraf te beta-
len, maar ze liepen toch een nogal groot risico, want de vangsten ston-
den niet bij voorbaat vast. Ook kon niet iedereen voor zo'n bedrag
borg krijgen. Daarnaast zijn er kleine pachters, die voor enkele gul-
dens of soms nog minder, percelen in pacht nemen: 'geysterbakken '4

wellicht. In ieder geval kan de winstverwachting voor zo'n steekge-
deelte nooit groot geweest zijn. 'Schamele luyden' waren het, die soms
toch nog behoorlijke pachtschulden konden opbouwen. Ook zien we
hoe -bijvoorbeeld- de rentmeester zelf nog wel eens iets in pacht heeft,
of, zoals is voorgekomen, de weduwe van de vroegere rentmeester, die
een perceel pachtte en door anderen liet bevissen.

Aan de namen van de pachters is niet altijd hun functie af te lezen.
Een enkele keer lukt dat wel. We zien dan burgemeesters, en tijdens
de Tachtigjarige Oorlog ook soms de kapitein van het schip van oorlog
dat de wateren bevoer om de vissers en de steken te beschermen tegen
vijandelijke acties. De burgemeesters pachtten trouwens om een spe-
ciale reden: ze gaven de percelen dan weer verder uit aan Geertrui-
denbergse vissers om er te werken. Er was hier dus niet zozeer sprake
van een investering van de vroede vaderen ten eigen bate, maar van
een soort werkgelegenheidsproject.5

2)  a-w.,227.
3)  Zie hoofdstuk IV, § 3a.
4)  Een 'geysterback' is een perceel van slechte kwaliteit. Zie hoofdstuk II.
5)   Dit was bijvoorbeeld in  1583 het geval: GAGB. stadsrekening over  1583.
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Hieruit zien we dat er al heel vroeg sprake was van de situatie, dat
vissers in dienst werkten van pachters die zelf niet visten. De sociale
afstand tussen kleinere pachters en hun knechten of'mededoenders'
kan niet echt groot geweest zijn. Een voorbeeld in de volgende para-
graaf zal dat aantonen. Voor de verhouding tussen de rentmeester en

de pachters zal dat anders hebben gelegen. Er zal daarbij verschil ge-
weest zijn tussen de grote pachters die de duurste percelen in pacht
hadden,  en  zij  die zelf visten. De weddenschap tussen de rentmeester
en de meter De Hoogh, die bij de behandeling van de pachtbijeen-
komsten in hoofdstuk VI aan de orde was, laat zien dat er weliswaar
een zekere amicaliteit in de omgang was, maar dat houdt nog geen ge-
lijkheid op het sociale vlak in.

Hoewel ook de vishandelaar Hendrick Cornelisz van Flitterwijck re-
delijk rijk was, moeten we hem ons toch niet voorstellen als de deftige
handelaar die de toeschouwer wat stijf]es, minzaam en zelfvoldaan
toeblikt vanaf de zeventiende eeuwse portretschilderingen. Zeker in
Holland was het in die tijd al wel zo dat sociaal-economische status

mede bepaald werd door geld, een 'moderne' gegevenheid, maar er
was toch ook nog zeer veel 'traditionele' autoriteit. In het rekenboek
van Hendrick's vrouw Geertrui, worden handelspartners steeds met
naam en voornaam vermeld, maar als ze de op de afslag gekochte vis
gaat betalen, schrijft ze 'meneer Swaen' en 'Mijnheer de schout
Swaen', ook de rentmeester heet'menher van beveren'.6 En dat duidt
onmiskenbaar op enige sociale afstand.

§ 3.   De vissen ptivt

a. Inleiding

Inmiddels is al wel duidelijk dat het niet de meest fijnzinnige types wa-
ren, de vissers. Eerder doemt het beeld op van een ruw, vechtlustig en
onbehouwen volk. Het is goed om hier, zoals we dat ook wel elders
hebben gedaan, te wijzen op het mogelijk vertekende beeld dat het
perspectief van onze eigen tijd veroorzaakt in dit soort gevallen.
Hoogst waarschijnlijk waren de vissers niet ruwer of onbehouwener
dan andere handwerkslieden in die dagen.

9 GAGB, Archief Stedelijke Godshuizen, (inv. nr. 566).
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In een hierna volgend voorbeeld zullen we zien hoe iemand ervan
wordt beschuldigd vis uit het gemeenschappelijk bezit van zijn ploeg
verduisterd te hebben. Het zijn de vrouwen die dan gaan schelden.
Dimpna de dochter van de hoofdpachter, die Katelijne, de echtgenote
van de betreffende mededoender, uitscheldt voor 'dieffege hoer', met
een ongewone felheid. Dat gebeurde vaker, werksfeer en priv6sfeer
liepen in deze voormoderne tijden nog vergaand door elkaar heen. In
het reglement voor de broeders van het viskopersgilde waren ook uit-
gebreide artikelen opgenomen, die moesten verhinderen dat er op de
afslag te veel gescholden werd of dat men er elkaar met geweld te lijf
ging. Ook was daar vermeld dat de echtgenotes van de broeders het
bedoelde gedrag niet mochten vertonen. Het reglement van het vis-
sersgilde kende soortgelijke bepalingen. Ongetwijfeld stonden die er
niet voor niets. Er is in het voorgaande ook al gesuggereerd, dat men
met dit gedrag gewoon een oude en allang bestaande traditie voortzet-
te. In de pachtloze tijd, toen er nog in betrekkelijke anarchie werd ge-
vist, betwistten de vissers elkaar de beste vangstplaatsen. De verkla-
ringen van de oude Airt Sprangers,7 die vertelde hoe vissers gewa-
pend met bogen en pieken te water voeren, en die van Lijsken
Bartelmeeusdochter, die had gezien hoe een zwaargewonde, met zo'n
piek doorstoken visser op een draagbaar werd afgevoerd, spreken in
dit verband boekdelen.8 Dat type gedrag kwam dus niet alleen voor
op de wateren; ook in de stad was er blijkens de toestanden rond de af-
slag sprake van. De scheldpartij rond Katelijne de Hooch ging over
fraude met aangevoerde zalm. In de tijd waarin die gebeurtenis plaats-
vond, de periode van conflicten, zal het er niet veel zachtzinniger zijn
toegegaan op het water, integendeel. De agressie kon zich daar op een

tegenpartij richten, de noordelijke vissers. Dat kan het wij-gevoel van
de Geertruidenbergenaren hebben versterkt, maar onderlinge twisten
behoorden dus duidelijk niet tot het verleden, zoals Katelijne onder-
vond.

D  Zie hoofdstuk VI, § 38.
8)  Zie vorige noot.
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b. Ruzies

1.    Algemeen

Eveneens uit de zestiende eeuw stammen twee verklaringen die in
1894 werden gepubliceerd in Taxandria.9 Een daarvan gaat over het
schandelijke gedrag van een zekere M. Nicolaus van Assendelft, die
toen al gedurende driekwart jaar in de kerk van Geertruidenberg tij-
dens de dienst veel 'turbatien' maakte, "met leelijck ghebaer van
singhen, kijven, dreyghen en mennighe manier van sijne messe te
trecken, waer bij menighe menschen en priesters dicmaels ghescan-

,,

dalizeert sijn ende verstoort. De verklaring, opgetekend door de
"deken ende capittel der collegiale kerken" van Geertruidenberg, ten
verzoeke van burger Gherit Janssen dateert van september 1554. Niet
duidelijk is of het gaat om een ordinair geval van ordeverstoring,  of dat
dit soort gedrag zich vaker in de kerk voordeed. Het zou nog een jaar
of zes duren, voordat het Calvinisme vanuit Vlaanderen zijn zegetocht
door de Nederlanden begon. Een vroege voorbode?

Het tweede stuk heeft betrekking op de doodslag, die een zekere Cor-
9,ne]is Joosten, visser, selver metter hant gedaen heeft aan Peter

Meeusz." Vrienden en magen van beide partijen moesten onder voor-
waarden met elkaar verzoend worden en dat gebeurde ten overstaan
van een notaris, op schrift. De dader moest een bedevaart onderne-
men "tot den heylige apostel sit Jacops" samen met zijn vrienden.
"Waarschijnlijk San Jago di Compostella in Spanje" staat in een voet-
noot. Dat zou kunnen. Geertruidenberg was in die tijd een pleister-
plaats voor noordelijke pelgrims die daarheen gingen. De daders
moesten ook een geldboete betalen en mochten zich niet vertonen in
9, "eenighe taveerne   waar de zoon van Peter Meeusz zich bevond. Ook
mocht Cornelis Joosten voortaan niet meer vissen aan dezelfde schut-
ting waar deze Meeus Petersz (de zoon) aan viste. De partijen waren
hiermee officieel verzoend; wel werd nog een boete op eventuele
'soenbraecke' vastgesteld. Doodslag werd iemand vroeger niet zo

')  Taxandria, lijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. De beide
hier genoemde voorvallen werden gepubliceerd  in de eerste jaargang van  1894;  zie  pp.
62/63 en 86 t/m 88.
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zwaar aangerekend als moord, die altijd met 'voorbedachten rade'
werd begaan. Wie alleen maar doodslag had gepleegd, kwam er
meestal nogal genadig af, zoals ook hier. 10

2.  Een voorbeeld: viskopers

Ook tegenwoordig nog geven mondelinge of slecht op schrift gestelde
overeenkomsten wel eens aanleiding tot moeilijkheden. Dat was vroe-
ger niet minder. Viskoper Hendrick Cornelisz van Flitterwijck werkte
jarenlang nauw samen met zijn vakbroeder Damis Joosten Coen. Ze
kenden elkaar goed en in zo'n situatie worden gemaakte afspraken
niet meer altijd op schrift gesteld, tot op het moment waarop de zaken
fout gaan.

In de tijd waarin ze samenwerkten, de jaren veertig en vijftig van de
" "zeventiende eeuw, was er een seeckere questie ontstaan, die be-

trekking had op de verdeling van een bedrag groot "acht hondert se-
9,ven ent seventich guldens ses stuyvers . Damis Joosten Coen vond dat

er op adequate wijze was afgerekend, maar Hendrick Cornelisz was
een geheel andere mening toegedaan. Hij zei dat Damis hem had be-
drogen door valse rekeningen op te maken en op die manier een te
groot aandeel in de opbrengst had verworven. Op een kwaad moment
was de zaak in de herberg 'In den Hantboogh' uit de hand gelopen.
Alcohol maakt loslippig en Hendrick was gaan schelden. "Alle reke-
ninghe di ghij gedaen hebt sijn valsch" had hij geroepen en ook waren
de "hondert decatens" hem "dieffelijck onthouden". Dit soort be-
schuldigingen, in een openbare gelegenheid gedaan ook nog, werden
vroeger hoog opgenomen. Damis Joosten nam de beledigingen ook
niet en diende een aanklacht in wegens "injurieuselijcke bejegening".
Er volgde een officieel onderzoek en een "interogatorium omme daar-
op ten verzoeke van Damis Joosten Coen te hooren ende onder eede te

,'examineeren de persoonen in margine deser gesteld . In de marge
waren vermeld Reinier Reiniersz Duysen, waard in de herberg 'In
den Hantboogh', tevens uitroeper, oud omtrent veertig jaren, verder
Hendricks stiefzoon, Jan Pauwels Vinoth, die ook aanwezig was, toen
51 jaren oud, en Aert Cornelis, 31 jaar oud, "alle rechtens gedaecht
synde". De getuigen hadden niet zo'n zin om er zich mee te bemoeien

10)  Van Deursen, a.w., 134,135.
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of om zich gerechtelijk te laten gebruiken. Ze hadden wel gehoord, dat
Hendrick had gezegd dat er valse rekeningen waren, maar van het
schelden konden ze zich niet veel herinneren. Ze hielden zich duide-
lijk van den domme.

In  november 1655 kwamen Damis Joosten Coen en Hendrick Cor-
nelisz van Flittenvijck "in minne ende vrintschap" tot een vergelijk.
Damis Joosten moest zich tevreden stellen met driehonderd gulden,
waarin begrepen was een akkoord met betrekking tot de winstpennin-
gen van het ventgoed over de jaren  1642 tot  1655 (als Hendrick ten-
minste kon bewijzen dat er minder dan zevenhonderd tweeiinvijftig
gulden winst was) en daarmee was dan "alle questie geslooten".11

Zonder verdere informatie is niet duidelijk waar de "questie" pre-
cies betrekking op had, (over de verdeling van opbrengstgelden zoals
bleek, maar niet over de verdeelsleutel en de afspraken die daaraan
ten grondslag lagen), maar het voorbeeld illustreert enigszins hoe men
(soms) met elkaar omging.

In het algemeen stonden handelaren in vis vroeger niet gunstig be-
kend. Het kwam veel voor dat vis door vrouwen aan de man werd ge-
bracht en volgens het woordenboek is een viswijf een 'kijverig en ordi-
nair vrouwmens', dat platte en ruwe taal uitsloeg en veel schold. Toen
bij staatsregeling van  1798 op last van de Franse overheersers de gil-
den opgeheven moesten worden, ging dat niet overal zonder slag of
stoot. Amsterdam bijvoorbeeld stelde pogingen in het werk de gilden
te behouden. Van 1805 dateert een lijst van gilden uit die stad, waarin
deze gegroepeerd waren in categorieen. De derde groep omvatte be-
roepen die volgens de bestuurders uit een oogpunt van openbaar be-
lang in gilden ondergebracht moesten blijven, zoals beroepen waar-
voor een zekere bekwaamheid vereist was (chirurgijns, loodsen, zeil-
makers etc.), beroepen die verband hielden met de regelmaat van het
verkeer (beurtvaarders o.a.) en beroepen waar bedrog moest worden
geweerd (zilversmeden, kuipers e.d.). Tot slot vielen onder deze groep

9,ook de beroepen van de ruwste en onbeschaafdste mensen, die in

11) Vrijwel alles met betrekking tot Hendrick Cornelisz van Flittenvijck en zijn handels-
relaties komt uit de archiefstukken van de Stedelijke Godshuizen te Geertruidenberg,
GAGB, (inv. nrs. 474 en 566).
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toom moeten worden gehouden" zoals scheepstimmerlieden en vis-
verkopers. 12

Ook de leden van het Geertruidenbergse viskopersgilde waren
waarschijnlijk niet de meest fijngevoelige naturen, het was tenminste
nodig in het reglement hierover nogal duidelijke en voor zich spreken-
de regels op te nemen. "Op ofte omtrent den afslach" mochten de gil-
debroeders geen "hostiliteyt" gebruiken en ook niet "malcanderen
beschimpen spotten oft inyurieren (beledigen)". Er stond een boete op
van drie gulden, onverminderd het al bestaande recht van de schout
op vervolging in dit soort zaken. Aardig is, dat het artikel nog expliciet
vermeldt, dat de viskopers deze straf eveneens opliepen als ze hun
vrouwen op de afslag het scheldwerk lieten doen. De straf gold ook op
de jaarlijkse teerdag, daar moest "gelijcke modestie ende gerustig-
heijt" worden betracht, zonder dat de ene gildebroeder de andere
ging uitmaken voor dief, schelm of dergelijke namen en elkaar leuge-
naar noemen was ook uit den boze. Wie zich niet kon inhouden en an-
deren begon te "slaen, stooten ofte quetsen" moest twaalf gulden be-
talen voor het gilde en voor de armen, onverminderd "den schouteth
sijn  recht."

Ondanks de duidelijkheid van deze voorbeelden, verdienen de Geer-
truidenbergse viskopers toch een andere waardering dan hun Amster-
damse collega's van een eeuw of wat later. Anders dan in een stad als
Amsterdam, was hier visvangst en vishandel de belangrijkste econo-
mische activiteit. Dat moet tot een andere sociale waardering hebben
geleid van hen die in deze 'bedrijfstak' werkten, dan het geval was in
plaatsen waar deze bedrijvigheid een meer marginaal, of toch in ieder
geval minder dominant karakter had. Er is alle reden om aan te nemen
dat ook de Geertruidenbergse viskopers niet altijd even zachtzinnig
van aard waren, maar het is van belang om dit verschijnsel vooral te
blijven zien in de context van de tijd. Geertruidenberg was tenslotte
een garnizoensstad, de aanwezigheid van een groot aantal vreemde
soldaten zal hieraan zeker het nodige hebben bijgedragen. Wie al te
fijnbesnaard was kon in zo'n gemeenschap vermoedelijk slecht uit de
voeten.

]2)  Van Eeghen, De Gilden, 41.
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3. Tweede voorbeeld: vissers en pachters

Het was een zeer oud recht van de vissers om beperkte gedeelten van
hun vangsten voor eigen gebruik te verkopen. Zoals uit voorgaande
hoofdstukken bleek, probeerden de autoriteiten die oude rechten in
de loop van de tijd steeds verder in te perken, zowel om een einde te
maken aan misbruik dat plaatsvond, als om de eigen inkomsten veilig
te stellen. Maar de vissers lieten zich deze verworvenheden niet zon-
der meer ontnemen en verkochten toch vis aan ventjagers, schippers
en anderen. Zowel op het water als voordat de vis op de afslag zou
moeten komen. Het was voor de vissers niet al te moeilijk om, wanneer
ze met hun vis richting afslag gingen, snel ergens een paar korges on-
der te brengen en die later zelf te slijten. Op het water ging dat nog ge-
makkelijker. Het verkopen aan ventjagers vooral, had midden zestien-
de eeuw een grote vlucht genomen: een al eerder geciteerd plakkaat
van 1559, maakte melding van "coopluijden" die met waterschepen
op de stroom voor anker lagen en vis opkochten. Weliswaar ging het
daarbij nog vooral over de stropers, maar als even later het verkopen,
verladen en leveren van vis op het water streng wordt verboden, zijn
de pachters daarvan niet uitgezonderd. 13

De vissers-pachters hadden nog meer trucs achter de hand om aan
wat extra inkomsten te komen. Bij het bespreken van de pachtvoor-
waarden in hoofdstuk VI was dat al even aan de orde. Sommige van
deze methoden konden de onderlinge saamhorigheid onder druk zet-
ten. We hebben het dan over de 'wisseltruc': vissers die op vroon
visten en een perceel hadden waarvoor ze de tweede of derde penning
van het gewin moesten betalen, lieten hun zalmen en andere vis aan-
voeren door collega's die maar de achtste penning hoefden te geven.
Achteraf rekenden ze dan natuurlijk af en men moest elkaar dan wel
kunnen vertrouwen. Dat ging niet altijd goed, zoals het volgende voor-
val duidelijk illustreert.

Hendrick Meeus de Hooch was in de jaren vijftig en zestig van de
zestiende eeuw visser. Het geslacht De Hooch zou de komende eeu-
wen nog vele vissers en pachters leveren, maar dat kon Hendrick niet
weten. Hij werkte soms zelfstandig, maar ook nog veel als knecht. On-

13) Mollenberg, Onuitgegeven bronnen voor de geschiedenis van Geertruidenberg, 379.
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der andere bij Mari Cleys en Lijsken Jan Mathijsz (waarschijnlijk een
vissersweduwe), samen met Anthonis Jansz Decker. Ze waren knecht
en ontvingen een loon, terwijl ze bovendien van de riviervis en de hou-
ting het vierde part kregen. De zalm-, elft- en steuropbrengst ging ge-
heel naar hun patroon. Er was dus sprake van een soort partieel part-
nerschap. Later zou Hendrick zelf gaan pachten, evenals veel van zijn
nazaten. Hij hield dat vol tot in hetjaar 1588, toen hij voor een relatief
klein bedrag het eerste perceel van de Joachim Broekhovens Geyster
pachtte, later bekend onder de naam 'de plomp'.14 Daarna komt zijn
naam niet meer voor. Ook in de tijd waar we het nu over hebben,
1566 en de jaren daarvoor, pachtte hij wel, maar meestal viste hij als
knecht. Voor een vissersknecht was hij in opmerkelijk goeden doen
blijkbaar, want zijn welstand wekte de afgunst van zijn patroons op.
Die hadden natuurlijk al zo'n vermoeden dat hij niet geheel eerlijk zo-
ver was gekomen.

In  de  vastentijd  van  het  jaar 1566 barstte  de bom: Dimpna,  de
dochter van Lijsken Jan Mathijsz dr. was gaan schelden tegen Katelij-
ne, de vrouw van Hendrick. Ze was flink tekeer gegaan. "Dieffege
hoer" had ze tegen Katelijne gezegd, "ghij zijt diefachtich". Lodewijk
Hendricksz had het gehoord, ook de rest van de scheldpartij, die hij
zich niet meer goed kon herinneren, wel dat het "leelicke ende
scandelicke woorden" waren. Een andere getuige, Jan Claesz, wist te
melden dat ook Lijsken zelf zich niet onbetuigd had gelaten. Ze had in
het openbaar tegen Hendrick en Katelijne gezegd dat ze "molens en
renthen" gekocht hadden en wel voor driehonderd Carolus guldens,
"welcke ghij mij dieflick gestolen hebt". Volgens Lijsken waren de
molens en de (lijOrenten betaald met haar geld; ze verdacht haar
knecht er duidelijk van zalm verduisterd te hebben. Hendrik had bij
zijn werkgever daarin immers geen aandeel, alleen in de riviervis en
houting. "Hoe compt ghij aen allen die gouden ringen" had Lijsken
aan Katelijne gevraagd, "die hebt ghij oock vuyt ons ploech gestolen"
voegde ze daar nog aan toe. Ook Jan Claesz had gehoord hoe Lijskens
dochter wel twintig of vijfentwintig keer Katelijne had uitgescholden
voor "dieffege hoer".

Hendrick de Hooch werd er dus van verdacht geld uit de ploeg
gestolen te hebben door vis achterover te drukken. De belangen van

14
1 Zie  de  pachterslijsten  (bijlage  1) .
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stad en afslag zouden daar ook wel eens mee gemoeid kunnen zijn en
nu de ruzie op straat lag en er in het openbaar verdachtmakingen geuit
waren, was het een zaak geworden voor schout en schepenen. Die ver-
hoorden verschillende getuigen.

Joost Peetersz en zijn huisvrouw verklaarden dat ze nooit "kynde-
kens (mandjes) zalm" van Hendrick hadden gekocht, maar ze herin-
nerden zich nog wel vaag dat een paar jaar geleden Katelijne, "ofte
dat meyssen datter ten huyse woonende", met een of twee zalmen bij
hen thuis was aangekomen, die ze toen gekocht hadden. Neelken Cor-
nelis was duidelijker: Ze was bij Hendrick de Hooch in de schuit ge-
weest en had daar twee meet elften van hem gekocht, zoals ze dat bij
andere vissers ook wel deed. Peter Woutersz wist te melden dat zes of
zeven jaar geleden - precies wist hij dat niet meer - Hendrick dikwijls
zijn elften met mand en al bij Zeger Cornelis binnen zette. Hij had wel
eens een meet elft bij hem gekocht, in het bijzijn van zijn vennoten. Of
hij ook wel eens "kyndekens" zalm had gekocht, kon hij zich niet
meer herinneren. Ook Jan Cornelis de Vullens (geen onbekende naam
onder de pachters) verklaarde dat zo'n acht tot tien jaar geleden, toen
er grote elftvangsten gedaan werden, Hendrick korven elft waar er wel
vijftig in zaten, naar Zeger Cornelis had gebracht. Zeger verkocht die

dan op de afslag. Hetzelfde gebeurde soms met zalm; Zeger gaf het
geld dat ze opgebracht hadden aan Hendrick. Die had tegen De Vul-
lens gezegd dat hij geen geld van Lijsken had gekregen en dat hij toch
zijn "oncosten" moest betalen, zoals "runne turff ende andersins" en
dat hij het geld dat hij op deze manier ontving, gebruikte om die on-
kosten te bestrijden. Was het zo dat Hendrick er op deze wijze voor
zorgde dat hij zijn (eventueeD achterstallig loon alsnog kreeg? Het
blijft de vraag of daar wel sprake van was. Aert Anthonissen zei dat hij
nog geen twee jaar geleden twee kyndekens zalm had gekocht van
Hendrick de Hooch, maar die viste toen met Ariaen Blat en Ceraert
Thonen. Lange tijd geleden had Hendrick hem wel eens wat zalm aan-
geboden, maar die koop ging niet door omdat Joost Peetersz de zalm
toen gekocht bleek te hebben. Dat verhaal klopte in ieder geval met
diens verklaring. De naam van Zeger Cornelis was verschillende keren
gevallen. Hijzelf werd niet gehoord, misschien was hij inmiddels over-
leden, maar Soetken, zijn huisvrouw wel. Die wist niet meer precies
hoe lang het allemaal geleden was, maar ze herinnerde zich wel dat
Hendrick de Hooch regelmatig elft en zalm bij haar thuis bracht, vaak
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lagen er wel acht of tien op de vloer. Zalm ook, Zeger betaalde daar
drie stuivers voor. (Gezien de prijs van zalm moet dat inhouden dat er
alleen afgerekend werd voor het verschil in perceelkwaliteit, en dat er
dus sprake was van het op voordeliger percelen aanvoeren op de af-
slag en niet echt van het achterover drukken van zalm). Soetken ver-
klaarde nog dat Hendrik het geld altijd bij Zeger liet en dat hij nooit al-
leen was als hij het ophaalde. Mari Cleys was er dan steeds bij of de
knecht. Mari Cleys was compagnon van Lijsken Jan Mathijsz en dus
patroon van Hendrick. Uit Soetkens verklaring blijkt dat het niet zo
maar diefstal van een knecht was waar het om ging. Duidelijk was dat
er zalm, gevangen op dure percelen, was afgeslagen op percelen die
minder belasting moesten geven. Vooral uit de verklaring van Jenne-
ken, de huisvrouw van Joachim Peterse komt dat overtuigend naar
voren.

Een jaar of zeven, acht geleden woonde Jenneken bij Hendrick en
Katehjne in. Op een dag was Hendrik naar haar toegekomen en hij
had gezegd: ik heb een zalm gevangen en jullie geven maar de achtste
penning en ik de derde. Hendrick had vervolgens gevraagd of Jenne-
kens zoon de zalm niet naar de afslag kon brengen. "Mijnen jongen en
is nyet sterck genoech omme den selven te dragen" had ze gezegd en
ze vond eigenlijk ook dat het kind niet in staat zou zijn om dit soort
slimmigheden tot een goed einde te brengen, en dan waren ze nog ver-

"der van huis. "Hij is so bot dat hij t selve nyet en sou weten te doen
zei ze. Maar daar wist Hendrick wel iets op. Tieske de Keyser zou de
vis naar de afslag dragen, die zou dan bij de jongen blijven staan en als
de inmeester vroeg van wie de zalm was, moest de jongen zijn naam
noemen. Aldus geschiedde. Jenneken haalde later het geld dat de
zalm had opgebracht bij de inmeester op en betaalde het terug aan
Katelijne, die haar voor de bemoeiingen twee stuivers gaf.

Tenslotte werd ook Aert Jansz Decker, Hendricks collega en ook
knecht van Lijsken en Mari Cleys, gehoord. Die wist niet of Hendrick
ooit wel eens zalm of elft had verkocht. Zelf had hij altijd zijn vierde
part ontvangen zoals was afgesproken, maar hoe dat met Hendrick
ging kon hij niet vertellen. Aert hield zich op de vlakte.

Hoe dit alles ailiep is niet bekend, waarschijnlijk werden er wat boetes
uitgedeeld, maar daar zal het wel bij gebleven zijn. In ieder geval zette
Hendrick Meeusz de Hooch zijn werk als visser voort. Als zelfstandig
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pachter ook, tot in 1588 toe, zoals gezegd. Waarschijnlijk was hij toen
op leeftijd. Jarenlang fungeerde hij als gezworen meter en naar alle
waarschijnlijkheid was hij in die hoedanigheid ook aanwezig geweest
bij het maken van het proces-verbaal over de limietscheidingen in de
Verdronken Waard, ten behoeve van de Nassause Domeinen. Of hij
op grond van die positie wat extra protectie genoot valt niet meer te
achterhalen. Dat zou best kunnen, maar ook het tegenovergestelde is
dan goed mogelijk. Een meter was tenslotte toch de intermediair tus-
sen de vissers en de rentmeester in geval van conflicten op het water,
en mede daarom kon men van zo iemand een voorbeeld verwachten.
Zich schuldig maken aan dezelfde vergrijpen als de andere vissers zou
dan zwaarder aangerekend kunnen worden.

In feite liepen er hier twee zaken door elkaar. De eisende partij,
Hendricks patroon, voelde zich bestolen. Gezien de verklaring van
Soetken, de vrouw van Zeger Cornelis was een van de patroons er in
ieder geval van op de hoogte dat de wisseltruc werd toegepast. Zoiets
kon in het voordeel van de hele ploeg werken, maar waarschijnlijk
vond men dat Hendrick er te veel van in eigen zak stak. Erger nog
zelfs: men verdacht hem er ook van zalm en elft te verkopen uitslui-
tend voor zichzelf, zodat de opbrengst buiten de ploeginkomsten viel.
Aangifte doen is dan moeilijk, want dan komt ook het andere vergrijp,
de wisseltruc, aan het licht. Hoogst waarschijnlijk was de plotselinge
ruzie, ontstaan om onbekende redenen, de druppel die de emmer
deed overlopen. De luidruchtige scheldpartij die volgde, bracht de
zaak in de openbaarheid waardoor een gerechtelijk onderzoek onver-
mijdelijk werd.15

We zien hier nu hoe een oud recht, het op beperkte schaal ten eigen
bate verkopen van vis, later ingetrokken, maar blijvend gepraktiseerd
en daarmee een soort daad van vaag verzet tegen de machthebbers,
zich nu tegen de onderlinge solidariteit van de vissers keert. De autori-
teiten benadelen was 66n ding. Onderling moest je elkaar kunnen ver-
trouwen, ook in de relatie baas - knecht, waar de sociale afstand zeer
gering was. Door juist dat vertrouwen te beschamen werd de groeps-

saamhorigheid aangetast. Binnen de Ceertruidenbergse gemeen-
schap nog wel, terwijl die het al moeilijk genoeg had met vissers van el-
ders, in deze tijd van conflicten.

15)  RAGB, (inv. nr. 51), fol. 241, 242, 248.
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§ 4.   Volkscultuur en civilisatieproces in Geertruidenberg

a. Inleiding

Historische studies over het priv61even van gewone mensen kunnen
zich momenteel in een grote belangstelling verheugen. Dat is begrijpe-
lijk, het is een nog vrijwel onontgonnen terrein en er is dus nog veel te
doen. Daar is overigens een goede reden voor, die het onderzoek nu
niet bepaald vergemakkelijkt. Schriftelijke bronnen, archieven, vor-
men in het algemeen het basismateriaal voor de onderzoeker, maar in
diezelfde schriftelijke bronnen zijn de gewone mensen meestal de gro-
te afwezigen. Veel studies die het dagelijks leven tot onderwerp heb-
ben beperken zich dan ook noodgedwongen tot elites.

Het begrip 'volkscultuur' kan alleen ontstaan vanuit de notie, dat er
ook een andere, officiele of elitecultuur bestaat. Precies daar ligt het
onderscheid tussen wat de 'grote' en de 'kleine' culturele traditie
wordt genoemd: de volkscultuur, de kleine traditie, tegenover die van
de weinige ontwikkelden, de grote traditie.16 Het ontstaan van deze
beide tradities in de Europese cultuur kent een lange geschiedenis en
de wortels ervan liggen diep in de vroege middeleeuwen. Wanneer we
kijken naar het vroeg-moderne Europa, de situatie vanaf ongeveer
1500, zien we een traag verlopende ontwikkeling die er toe geleid
heeft dat de hogere standen zich langzaam onttrokken hebben aan de
deelname aan de volkscultuur. 17 Daarv66r was het zo dat de elite wel
deelnam aan de cultuur van het volk, maar dat van een omgekeerde
verhouding geen sprake was. Naarmate we verder in de tijd terug
gaan, was het verschil tussen grote en kleine traditie minder relevant.
Die grote traditie was er wel, maar wie er deel aan had, de elite, voelde
zich even goed thuis binnen de kleine traditie en nam daaraan ook van
harte deel. Het is goed om bij hetgeen hier volgt over dagelijks leven,
sociale omgeving e.d. van de Geertruidenbergse vissers, dit theoreti-
sche onderscheid in de gaten te houden. Voorzichtigheid is daarbij ge-
boden. De tijd waarover we spreken - globaal de zestiende tot en met
de achttiende eeuw - is precies de tijd waarin het hierboven aan-
gestipte proces zich afspeelt. En niet iedere vorm van sociale gelaagd-

16  Burke, Volkscultuur in Europa 1500-1800,37 en 38.
17)  a. w; 248 e.v.
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heid heeft te maken met het onderscheid tussen volks- en elitecultuur.
Binnen de plattelandssamenleving waren er grote sociale verschillen
tussen de rijke vrije boer en de dagloner18 en mutatis mutandis gold
dat waarschijnlijk ook voor rijke pachters en arme vissersknechten.
Om dezelfde redenen moet er ook verschil zijn geweest tussen de 'gro-
te' pachters, die in de gemeenschap toch vaak buitenstaander waren
en zelf niet visten, en de grote 'interne' pachters, die dat wel deden.

Van belang is echter wel het feit dat die sporadische plaatsen in de
bronnen, die ons informeren over deze 'volkscultuur', daarin terecht
gekomen zijn via het intermediair van een representant van de elite:
een klerk die kon schrijven. Daardoor treden gemakkelijk vervormin-
gen op, die de zuiverheid van de waarneming mogelijk kunnen aan-
tasten. Al te zorgelijk hoeven we daar niet over te doen, door de al ge-
signaleerde vermenging van de beide tradities, waar in deze tijd nog
volop sprake van was, begreep de schrijvende elite de gewone mensen
nog heel goed. Maar het is toch ook niet meer echt de 'stem des volks'
die we horen klinken.

Het is niet bijzonder moeilijk, om het aantal voorbeelden van geweld-
dadig gedrag, zoals we er al verschillende hebben gezien, uit te brei-
den. Al te snelle interpretaties moeten we hier echter vermijden. Het
is de vraag, of dit soort gedrag in Geertruidenberg zoveel afweek van
wat er elders in die tijd gebruikelijk was. Huizinga begint zijn bekende
Hedsttij der Middeleeumen met dit probleem. 's Levens Felheid noemt
hij het eerste hoofdstuk en stelt daarin dat alle levensgevallen toen
veel scherpere uiterlijke vormen hadden dan tegenwoordig. Hij wijst
bijvoorbeeld op het volksvermaak van de openbare terechtstellingen,
deze "wrede prikkeling en grove vertedering van het schavot", die
elementen waren in de geestelijke voeding van het volk. Hoe vreemd
wij dat ook vinden klinken, het was "kijkspel met moraal".19 Het
kwaad werd gestraft en de lijken van de daders werden opgehangen,
of hun afgehouwen hoofden opgespietst, als afschrikwekkend voor-
beeld. Ook op de Geertruidenbergse markt was regelmatig de scherp-
rechter met zijn zwaard actief.20 Er was sprake van een geweldscul-

18) a.w., 43.
19) Huizinga, Hejlttij der middeleeuwen, le hoofdstuk.
29 GAGB, Index op de resoluties en ordonnantien van de Magistratuur.
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tuur met een verbazingwekkende directheid. Huizinga noemt ook de
heethoofdigheid van deze tijd en de onbegrensde ruimte voor gloeien-
de hartstocht en kinderlijke fantasie, die er in het dagelijks leven
heerste.21 Elias beschrijft het civilisatieproces in termen van een
steeds verdere verlegging van de 'pijnlijkheidsdrempel': bepaalde za-
ken die in de loop van de tijd steeds eerder genant worden gevonden.
Dat gaat op voor tafelmanieren zoals we sedert Elias weten, maar ze-
ker ook voor openbare terechtstellingen. 22

Overwegingen van deze aard werpen een iets ander licht op de hier-
voor omschreven gebeurtenissen, in die zin, dat ze laten zien dat de
ruwheid en het geweld onderdelen waren van de gewone cultuur en
niet alleen maar specifiek voor de vissers als groep. Het vigerende
normenstelsel in die dagen maakte uiteraard wel, dat de conflictstof
die er lag eerder aanleiding gaf tot fysiek geweld dan onder andere

omstandigheden mogelijk gebeurd zou zijn. Ook zal het feit dat de
stad altijd een groot contingent militairen binnen haar muren huisvest-
te, het nodige hebben bijgedragen. Geweld was onderdeel van de leef-
wereld van deze soldaten; zij vormden een duidelijke subcultuur 3 die
haar invloed zeker heeft doen gelden.

b. Voorbeelden

Er werd niet uitsluitend gevochten in Geertruidenberg. Er waren ook
feesten, hoewel die, zoals uit de gildebrieven bleek, heel goed aanlei-
ding konden zijn tot kloppartijen. Maar dat was natuurlijk niet altijd
het geval. De soldaten van het garnizoen en andere bezoekende
vreemdelingen zochten 's avonds vertier.  Al  in 1593 wordt  het  her-
bergiers, taverniers en 'zoetelaars' verboden om 's avonds na tien uur
nog bier of wijn te tappen, en van "bamis tot pasen toe" mocht het na
negen uur niet meer. Deze verboden golden voor burgers. Soldaten
mochten na acht uur geen bier of wijn meer kopen. Nu wist men daar
wel iets op, want men hoeft niet in een herberg te zijn om te drinken.
Maar bier schenken bij soldaten of gewone huizen, waar geen herberg
gehouden werd, was ook niet toegestaan.24 Dit laatste verbod werd

21)  Huizinga, a.w., 7.
22)  Elias, Het civilisatieproces.
23)  Burke, a. w., 53 e.v.
24)  GAGB, Ordonnantian Magistratuur 1593/1625, fol. 6 en fol 15.
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een jaar ofwat later uitgevaardigd; de magistratuur had duidelijk lucht
gekregen van de wijze waarop de burgerij en de soldaten de slui-
tingstijden van de plaatselijke herbergen omzeilden. We zien hoe dit
soort verboden regelmatig herhaald worden. In 1648 vaardigt het
stadsbestuur een verbod uit aan verscheidene burgers om 's avonds
met open venster, licht en kaarsen, burgers en militairen aan te lokken
tot het kopen van brandewijn, na het "afflaeten van stadts cloc-
kens".25 Of er achter de verlichte ramen ook nog andere zaken plaats-
vonden (prostitutie), vermeldt de ordonnantie niet, maar gezien het
grote aantal vreemdelingen in de stad ligt dat wel voor de hand.

Het is niet echt verbazingwekkend, dat aan dit soort verboden niet
altijd gevolg werd gegeven.  In 1704 publiceert de stadsmagistratuur
richtlijnen voor herbergiers ten aanzien van klanten die weigeren te
vertrekken als het sluitingsuur daar is.26

Deze dagelijkse zaken, waar de bewoners van de stad mee te maken
hadden, zijn bijna uitsluitend bekend uit verbodsbepalingen op dit ge-
bied. Daaruit kunnen we uiteraard afteiden dat hetgeen verboden
werd ook daadwerkelijk voorkwam. En uit de regelmatige herhalingen
valt te concluderen dat het bedoelde gedrag voor bleef komen, anders
was zoiets niet nodig. Helaas weten we niet meer, hoe de bewoners het
vonden of hoe ze op de verboden reageerden. In een enkel geval
klinkt daar wel iets van door, zoals hierboven al bleek, toen mensen
particulier bier gingen verkopen op het moment dat de herbergen
dicht gingen, maar zulke gevallen zijn toch zeldzaam.

Wat we ook kunnen waarnemen is, hoe bepaalde volksgebruiken,
feestelijkheden, vanaf het einde van de zestiende eeuw verboden gaan
worden, uit angst voor ordeverstoring, maar ook op grond van de
'nieuwe religie' misschien, die verplicht werd aangehangen door de
magistratuur, en vanuit welks optiek men deze feestelijkheden wel-
licht zag als papistische overblijfselen. Een soort vroeg-calvinistisch
beschavingsoffensief, naast een aanval op de cultuur van het volk.

In 1594 verbiedt het bestuur het "dansen of rijen maken"  in  de

stadstraten en op de markt. De verboden worden gepubliceerd in ja-
nuari en februari en lijken te maken te hebben met de carnavalsvie-

25) GAGB, Ordonnantien 1646/71, fol. 9.
26)  GAGB. Ordonnantien 1706/1709, fol. 12 en 13.
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ring, maar in 1597 wordt zo'n verbod ook in juni uitgevaardigd.27
Carnaval werd in deze tijd flink gevierd in de stad. De mensen dansten
bij die gelegenheid op straat, in rijen heen en weer, en de drank vloei-
de rijkelijk. Men organiseerde ook de bekende volkse spelen, zoals het
haanknuppelen, ganstrekken en haringsteken. Ook waren er ter gele-
genheid van 'vastenavond' de bekende verldeedpartijen, met maske-
rades, en er werd gek gedaan: "gek- of apenspel aangericht". Al in de
jaren negentig van de zestiende eeuw werd dit soort gedrag verboden.
Maar het was moeilijk de oude gebruiken en gewoontes uit te roeien,
alleen door een simpele wet. Ruim honderd jaar na het eerste verbod
is herhaling nodig.28 Naast deze typische vastenavondgebruiken wa-
ren het ook andere gewoontes met een 'katholiek' karakter, die wer-
den verboden. Het omgaan met sterren langs de huizen op Driekonin-
gen bijvoorbeeld, maar ook het zingend langs de huizen trekken op
nieuwjaarsdag en op'Verloren Maandag' om centen op te halen, zoals
dat in sommige dorpen in Brabant nog wel voorkomt. Het mocht alle-
maal niet meer, net als het schieten van de wachtposten om het nieuwe
jaar in te luiden. Maar ook hier blijken herhalingen van de verboden
nodig. Blijkbaar waren de gebruiken taai.29

Uit al deze verbodsbepalingen blijkt ook dat de gewone volksspelen,
zoals 'clootwerpen' (een soort jeu-de-boules), kolven (slagbal) voor-
kwamen. Men verbood ze op de markt en op de straten van de stad,
omdat die er door beschadigd konden raken.

Er is nog een ander belangrijk item uit de sociaal-culturele geschiede-
nis dat we hier kunnen waarnemen. Wij bedoelen het verschijnsel van
de charivari. In ruime zin kan dat gedefinieerd worden als een
bespotting vanwege het overtreden van gemeenschapsregels,30 een
rituele sanctie op deviant gedrag en als zodanig een instrument tot so-
ciale controle.31 Als mensen het bestaande waarden- en normen-
patroon binnen een kleinere gemeenschap overtraden, werd hen dat
niet in dank afgenomen. Het gevolg kon zijn het op gang brengen van

27) GACB, Resoluties. zie index onder 'ordeverstoring'.
28)    In  1699,  zie GAGB, Resoluties, index onder ordeverstoring.
29) GAGB, Resoluties, index zie 'Ordeverstoring'.
30

)  Spierenburg, De verbroken Betovering, 80 e.v.
31) Aldus wordt het begrip gedefinieerd door Rooijakkers en Romme in het themanum-
mer over dit onderwerp van het Volkskundig BuUetin, jrg.  15 nr. 3, 253.
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een 'roddelcircuit', een op zich milde vorm van collectieve bestraf-
fing, of een charivari, waarbij de overtreder openlijk werd bespot, na-
gezeten, met vuil besmeurd, of een andere vervelende bejegening on-
derging. Bekend was ook het maken van veel kabaal en lawaai onder
iemands raam of deur: de serenade met 'ketelmuziek'. Fysiek geweld
bleef niet altijd achterwege, maar heel vaak wel. Extreme vormen van
volksjustitie zoals lynchen, horen er niet toe.32 Een heel bekende
vorm van charivari is het bespotten van een echtpaar waarbij een oude
mannelijke partner een (soms zeer) jonge bruid heeft weten te trou-
wen. De plaatselijke jeugd 'luistert' het huwelijksfeest dan op met ke-
telmuziek en andere vormen van spotternij.

De Geertruidenbergse ordonnantien van het stadsbestuur kennen
een aantal gevallen die mogelijk hiermee samenhangen. In 1600
wordt het verboden om bruidsparen met hun gevolg bij de trouw en

,'ondertrouw te molesteren of kwellen, tzij met nalopen, naroepen,
aantrekken, schudden of dergelijke". In 1644 nog, wordt het aan kin-
deren vooral, verboden om bruiden lastig te vallen als die naar het
stadhuis gingen. Ze werden vaak uitgescholden, de kinderen trokken
rare gezichten tegen ze en gooiden met slijk.33 Verboden van dit soort
hebben altijd een algemeen karakter, toch blijkt uit de index op de re-
soluties ook vaak dat er specifieke problemen aan de orde worden
gesteld. Het is niet waarschijnlijk dat ieder echtpaar dat ten stadhuize
trok werd lastiggevallen. Het zou daarom heel goed kunnen dat we de
verboden die hier in algemene termen zijn gesteld, moeten zien als
verboden om bij huwelijksplechtigheden charivari's te houden. Mis-
schien werden ze uitgevaardigd omdat zich enkele gevallen hadden
voorgedaan.

Een ander bekend verschijnsel in dit verband is het gegeven dat in het
voormoderne Europa binnen de volkscultuur verschillende vormen
van vrees geneutraliseerd werden door humor en vrolijkheid.34 De
angst die het overlijden van een bekende veroorzaakte, werd op die
manier vaak weggewerkt via al of niet geritualiseerde vrolijkheid.  Het

32)   Spierenburg,  a.w., 81. Volgens anderen bestaat  er een vloeiende overgang tussen
charivari en lynchings, Rooijakkers en Romme, La.p., 261.
33)  GAGB, Ordonnantien 1593/1625, fol. 28 en idem, 1625/1645, fol. 87-88.
34)  Spierenburg, a. w., 158.
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zijn natuurlijk niet alleen maar culturele factoren die hier een rol spe-
len. Ook heden ten dage wordt de spanning na een begrafenis nog wel
gebroken door uitbundige vrolijkheid tijdens de koffiemaaltijd erna,
als een soort psychologisch werkende katalysator om de depressiviteit
te doorbreken. Maar, van een geYnstitutionaliseerd ritueel is nu toch
geen sprake meer. Vroeger was dat zeker wel zo. Bij de overledene
werden, in afwachting van de begrafenis, lijkwakes gehouden. Daarbij
werd vaak gedanst, kaart gespeeld, pantomime opgevoerd en, het was
te verwachten, veel gedronken. Dit alles gebeurde niet vanuit een ge-
brek aan respect voor de dode, integendeel, het ging om aanvaard en
geritualiseerd gedrag om met de eigen angst voor de dood om te gaan.
In het aanschijn van de dood hebben we er blijkbaar behoefte aan ons
zeer levend te voelen. Volgens sommigen zijn deze drinkgelagen bij
het overlijden van iemand die ons dierbaar is, herinneringen aan,
survivals' van het oude heidense gebruik de doden drank en etens-

waren mee te geven voor hun tocht door het hiernamaals. Al sedert de
vroege middeleeuwen hebben christelijke priesters er veel aan gedaan
deze heidense elementen uit de volkscultuur te verdrijven.35 In de la-
te zestiende en zeventiende eeuw zien we hoe er pogingen in het werk
worden gesteld om ook de laatste resten van deze gebruiken uit de cul-
tuur van het volk te verwijderen, ook in Geertruidenberg. Kort na het
midden van de zeventiende eeuw verbiedt het stadsbestuur het schen-
ken van wijn, bier en andere dranken bij begrafenissen.36

c. Nawoord

Het is niet toevallig dat juist in deze tijd de hierboven beschreven ge-
dragingen niet meer worden toegestaan. Voor de spelletjes kan dat
nog, die worden niet integraal verboden, maar alleen op bepaalde
plaatsen. In de buurt van de kerk mocht bijvoorbeeld ook niet met ste-
nen worden gegooid door kinderen (en volwassenen), in verband met
de ramen. Zo'n verbod is op zich weinig opvallend. Toch is in de inter-
pretatie ervan enige voorzichtigheid geboden, want het stukgooien van
ruiten is een heel oude vorm van collectieve actie37 en daarnaast een
bij charivari veel voorkomend verschijnsel. Dit evenals het molesteren

35)  a.w., 158 e.v.
36) GAGB, Ordonnantien 1647/1671, fol. 112.
37)  Rooijakkers en Romme, t.a.p., 385.
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van gereformeerden door katholieken.38 Het is niet onmogelijk dat de
stenengooierij in de buurt van de kerk in dit verband moet worden ge-
zien. Anderzijds blijkt uit andere informatie dat niet iedereen in Geer-
truidenberg zich altijd even druk maakte over de verschillen tussen de
oude en de nieuwe religie,39 wat niet wegneemt dat er ook scheldpar-
tijen tussen de (verschillend-) gelovigen voorkwamen.

Bij het verbieden van de festiviteiten rond vastenavond, carnaval,
kan er ook nog iets anders mede een rol hebben gespeeld. Natuurlijk
zal er bij dat soort gelegenheden wel eens sprake geweest zijn van or-
deverstoringen in meer of mindere mate. Ook op andere fronten ging
het er immers niet altijd even zachtzinnig aan toe. In zijn Volkscul-
tuur in Europa schrijft Burke, dat aan het einde van de zestiende en
het begin van de zeventiende eeuw leden van de elites, merendeels
protestante en katholieke geestelijken, streefden naar een hervorming
van de cultuur van het gewone volk. Het taaie bolwerk van de volks-40 -

cultuur begon scheuren te vertonen en er vonden belangrijke veran-
deringen plaats" schrijft Burke. Hij zegt dat er nog onvoldoende zicht
op dit proces is om het in volledigheid te beschrijven, maar zijn indruk
is dat er in het protestantse en verstedelijkte deel van Europa om-
streeks 1650 een reeks belangrijke veranderingen was afgerond.
Geertruidenberg was weliswaar geen grote stad, maar gezien de geo-
grafische ligging, de handel op andere en grotere steden die er was, en
vooral het grote aantal vreemdelingen dat in de vorm van het garni-
zoen regelmatig de stad binnentrok, moeten er toch op ruime schaal
elementen van een typisch stedelijke cultuur aanwezig zijn geweest. 41

Het is daarom niet onaannemelijk dat we de hierboven geschetste ver-
boden met betrekking tot de viering van carnaval in dit verband moe-
ten zien. Zeker de verboden op het haanknuppelen, ganstrekken en
vergelijkbare vormen van in de ogen van de nieuwe elite wreed ver-
maak, passen in dit kader. Ook voor de Geertruidenbergse notabelen
was Elias' pijnlijkheidsdrempel aan het opschuiven.

38) t.a.p.,257.
39)   Zie de betreffende paragraaf hierna.
40)  Burke, a. w., 219 e.v.
41) Voor het begrip 'stedelijkheid' en de betekenis ervan voor de westerse cultuur,
zie Zijderveld, Steden zonder stedelijkheid, en Martens, Sociale Weten,chappen, XXVIII
(1985), 159-168.
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§ 5.  De relatie man - vrouw

Een gedetailleerde reconstructie van het gezinsleven of het gewone
dagelijkse doen daarbinnen en -buiten van de vissers is op grond van
de schaarse bronnen niet goed mogelijk. Het vermoeden rijst soms dat
de vissers wel veel in eigen kring trouwden, hetgeen zou kunnen wij-
zen op een gesloten gemeenschap.42 Dat is mogelijk, maar mensen
trouwen natuurlijk meestal in hun eigen sociale omgeving en de vis-
serswereld van Geertruidenberg was vermoedelijk helemaal niet zo
gesloten. De stad was vanwege het garnizoen maar al te vertrouwd met
grote aantallen vreemde]ingen. Zoals bekend hadden de Geertruiden-
bergenaren ook niet het alleenrecht tot pachten op de vissenjen en wa-
ren er veel buitenvissers die hun vis in de stad brachten, zodat er ook
binnen het eigen vak veel buitenlui waren.

Interessant in dit verband is de opmerking van Van Doorn dat het
riviervissersvak een typisch mannenberoep was, dit in tegenstelling tot
het traditionele boerenbedrijf, waarbinnen voor de boerin een duide-
lijke rol was weggelegd.43 De vrouw van de riviervisser oefende geen
enkel visserswerk uit, aldus Van Doorn, behalve bij de schokkervisse-
rij van Dreumel en Lith, waarbij de vrouwen van de vissers soms op de
schokkers aan boord waren en meehielpen, omdat het loon van een
vissersknecht niet op te brengen was. De auteur beschrijft de toestand
in de vroege twintigste eeuw, het blijft de vraag of deze situatie ook
vroeger gold.

Uit de overzichten van pachters op de Verdronken Waard uit de
archieven van de Nassause Domeinen44 en met name de daarbij be-
horende pachtregelingen, weten we dat er sprake is van 'visserinnen',
ook waren er regelmatig weduwen van vissers als pachter ingeschre-
ven. Dat houdt niet in dat deze vrouwen ook daadwerkelijk het vissers-
vak als beroep uitoefenden en mee te water voeren. Waarschijnlijk
traden ze alleen op als pachter, en lieten ze het werk door hun zonen
of door knechten doen.

42)  Mensen op het Ceertruidenbergse archief die zich bezig houden met genealogisch
onderzoek t.b.v. hun eigen familie, wezen mij daarop. Systematisch onderzoek hiernaar
vindt niet plaats.
43) Van Doorn, Mensen vissen vogets, riviervissenj veiganegtorie, 23.
44) Zie bijlage (overzicht pachters) gemaakt aan de hand van de rekeningen van de ver-
schillende rentmeesters.
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In de vishandel was wel een duidelijke rol voor de vrouwen wegge-
legd. Dat gold voor de vrouwen van de viskopers, de (soms rijke) han-
delaren. Deze vrouwen deden de boekhouding, onderhielden handels-
contacten als hun mannen op reis waren, voerden correspondentie
en deden betalingen.45 Op een ander niveau deden de vrouwen van
de vissers hetzelfde. Zij verkochten op de markt van de stad riviervis
die de vissers voor eigen rekening mochten verkopen, buiten de afslag
om. Vooral paling en vergelijkbare soorten. Nu is het uilventen van vis
door vrouwen niets nieuws, maar hun duidelijke rol in de bedrijfsvoe-
ring bij de handelaren wel. Schama, die de Nederlandse cultuur on-
der meer beschrijft in termen van de controverse tussen kerk en we-
reld, ideaalbeeld en werkelijkheid, maakt melding van het feit dat
vrouwen in de zeventiende eeuw zich niet uitsluitend tot het huishou-
den beperkten.46 Schama schrijft dat in Nederland vrouwen een zelf-
standiger rol speelden in het maatschappelijk leven dan elders in
Europa, dat ze, minder dan elders gezien werden als ondergeschikt
aan hun man.47 De vrouwen hadden een duide]ijk domein, het huis,
waar zij de scepter zwaaiden. In Vorige hoofdstukken zagen we al hoe
de vrouwen van de Geertruidenbergse viskopers en hun Brusse]se en
Antwerpse handelpartners een belangrijke rol speelden in de bedrij-
ven van hun mannen.

In het geval van Van Flitterwijck hield het in dat zijn vrouw, eerst
Geertrui en later Judith, de zaken waarnam. In de praktijk waren het
dus de vrouwen die het echte viskoopwerk deden. Ook verzorgden ze
de boekhouding, ze kochten en leverden vis en hielden daar aanteke-
ning van. Bovendien voerden ze de correspondentie en deden betalin-
gen aan de rent- en inmeester voor op de afslag gekochte vis, evenals
aan de schout voor 'licent,' het uitvoerrecht in verband met de leve-
ring van vis aan de (vijandelijke) Brabantse steden. De vrouwen speel-
den duidelijk een prominente rol binnen het geheel. Ook bij de han-
delspartners.

Dit is in het zeventiende eeuwse Nederland overigens geen onge-
bruikelijke situatie. Ook toen al vond niet iedereen dat het huishouden
voor vrouwen de best passende arbeid was.

45) Zie hoofdstuk VIII, § 3.
46  Schama, Overvloed en Onbehagen, 422 e.v.
47)   a.w.,423.
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-Ende soo yemant mochte seggen, dat de Vrouwen pas tot de
Huyshoudinge bequaem zijn, ende niet verder daer op antwoorde
ick, datter by ons vele Vrouwen sonder haer huys te vergeten, ne-
ringhe ende koopmanschap doen ende andere oock haer in
konsten ende wetenschappen oeffenen. Laet maer de Oeffeninge
komen by het verstant der Vrouwen, sy sullen tot alle dingen be-
quaem wesen. "48

Zoals bleek waren ook de vrouwen van de Geertruidenbergse vis-
kopers zeker bekwaam tot'neringhe ende koopmanschap'.

Of in Geertruidenberg de vissersvrouwen aan het thuisfront ook be-
hulpzaam waren met het boeten van netten, zoals dat in onze kust-
provincies wel gebruikelijk was, of met het schoonmaken van schuiten
die op de helling kwamen, zoals dat in Spakenburg lang door vrouwen
werd gedaan,49 hebben we niet kunnen achterhalen. Het is geenszins
uitgesloten: toen Hermen de Metser  in  1536  aan de stadsmuur  met-
selde en daarvoor oude stenen gebruikte (waarschijnlijk afkomstig van
het vroegere slot), bikte zijn vrouw die schoon. Verschil was er wel: zij
ontving twee blanken per dag en verdiende op deze manier in vijf
dagen 7,5 stuiver; Hermen zelf kreeg, afhankelijk van het jaargetijde,
zes tot negen stuivers per dag. Het is goed denkbaar dat op vergelijk-
bare wijze de vrouwen hielpen met het werk van de vissers aan de wal:
schutting breien, netten boeten, schuiten onderhouden etc.

§ 6.  Religie

Veel van de hiervoor beschreven volksfeesten en andere volkse cul-
tuurverschijnselen, werden door de aanhangers van het hervormde
christendom beschouwd als afgoderij en bijgeloof, overblijfselen van
het papendom.50 Wanneer we kijken naar het verschijnsel religie, en
dan vooral naar de verhouding protestanten/katholieken in de periode
waarin de Nederlanden bezig zijn zich af te scheiden van Spanje, dan
neemt Geertruidenberg hier een bijzondere positie in. Tijdens de oor-
log tegen de Spanjaarden kende Geertruidenberg enkele machtswis-

48   Aldus Van Bevenvijck, Van de Wtnementhet des Vrouwelicken Galachts, geciteerd in
Schama, aw., 422.
49)   Dorleijn,  Van gaanden staandwant, III,  159.
50)  Burke, a.w.,206.
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selingen.51 Al in de zestiende eeuw werden de monniken uit het nabij-
gelegen kartuizerklooster verjaagd. Protestantse en katholieke macht-
hebbers wisselden elkaar dus af, maar uiteindelijk bleef de stad toch
staats en daarmee protestants. Geertruidenberg behoorde, net als
meer plaatsen aan de noordrand van het huidige Brabant, in die tijd
tot het Graafschap Holland. Nog steeds vinden we in dit overwegend
katholieke gebied protestantse enclaves: 's-Gravenmoer, Klundert,
een deel van de huidige gemeente Sprang-Capelle, Raamsdonk e.d.
De Geertruidenbergse bevolking was en bleef overwegend katholiek.

Veel vissers waren katholiek, echter niet allemaal. Op de Verdron-
ken Waard visten nogal wat mensen uit Sliedrecht, Hardinxveld en
andere plaatsen van de noordwal, en die waren vermoedelijk allen

protestant. De zalmen zullen daar wel blij mee geweest zijn, want als
de Geertruidenbergse predikant Van Nuyssenburg in 1774 de'bevrij-
ding' van Geertruidenberg herdenkt, schrijft hij:

9, ...hoe verrukt ons uw veranderde toestand, geheel verschillend
van dien, waarin gij u voor twee eeuwen bevondt! toen een vier-
plaats der Krankzinnigste dwaasheid; nu eene woonstede der op-
perste wijsheid! (...) Hoe vrolijk lacht de welvaarende Borgerij! Zij
leeft in rust en geniet het goede. De biesbosch baauwt hare vrolij-
ke klanken na. Zijne Zalmen zelve, Zijne steurs zijn vrijer, nu ze
door vrije lieden, op eene eerlijke wijze, tot eerlijk burgernut, ge-
vangen worden, dan toen de snoode Dwingelzucht zijne wateren
beheerschte!"52

Toch werkten de meeste vissers van Geertruidenberg nog onder het
regiem van Van Nuyssenburg's 'krankzinnigste dwaasheid'. Het ge-
wone volk in de stad bleef de oude religie trouw. Een deel van de ma-
gistratuur trouwens ook. Eigenlijk mocht dat niet, maar er werd vroe-
ger wel meer de hand gelicht met regels die als onwerkbaar werden er-
varen. De kwestie leefde wel in de stad. Van 1593 dateert een verbod
om elkaar vanwege de geloofsovertuiging te beledigen. In 1621 is het
de burgers niet meer toegestaan om het platteland op te pan om al-
daar "enige pauselijke superstitie te excerceren". Vijfjaar later mocht
men ook niet meer naar de paap van Oosterhout om daar de eredienst
of processies bij te wonen. Al deze bepalingen sorteerden weinig ef-

51)  Zijlmans, Gee,truidenberg Hollands oudstestad. 79 e.v.
52  Van Nuyssenburg, Korte Beschrijuing van Geenruidenberg, 52.
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feet. Vijftig jaar erna was er een jezuyet, die openlijk kerk hield. In
1672 werd hij de stad uitgezet, binnen acht dagen moest 'de paap'
vertrokken zijn. In datzelfde door oorlogsomstandigheden geteisterde
jaar, verzocht de magistraat van de stad aan de Domeinraad of de ka-
tholieken in de burgerwacht gehandhaafd konden blijven. Als argu-
ment werd daarbij aangevoerd dat de stadscommandant zelf ook ka-
tholiek was. In de jaren twintig van de achttiende eeuw, een tijd waarin
op meer gebieden wettelijke teugels strakker werden aangehaald, kon
(lit niet meer: alle roomse officieren van de burgerwacht moesten ver-
dwijnen; een kapitein, een luitenant en een vaandrig kregen ontslag. 53

Ondanks het feit dat er soms strubbelingen waren, hebben we toch
niet de indruk dat de Geertruidenbergse gemeenschap werd ver-
scheurd door religieuze twisten. Men bleef er meestal redelijk nuchter
onder. De getroffen beleidsmaatregelen en andere regels waren vaak
na korte tijd al een dode letter. De voerman/viskoper Van Flitterwijck
was met zijn echtgenote lidmaat van de Hervormde Kerk. Dat belette
hem niet jarenlang nauw samen te werken met Damis Joosten Coen,
die belijdend katholiek was.54

§ 7.   HygiEne

Nu we het hebben over aspecten van het dagelijks leven in de stad,
moet nog een enkel woord gewijd worden aan het verschijnsel hygia-
ne. Er is hier sprake van enige ambivalentie. Het traditionele beeld is
er een van een pront en schoongewassen Holland. Schama wijst op de
haast 'militaire schoonmaaktucht' van de Hollandse huisvrouw55
(Eigenlijk was dit niet zozeer een Hollandse als wel een Brabantse
eigenschap56 maar we zitten wat dat betreft hier ook geografisch op de
grens tussen deze twee 'werelden'). Naast dit alles kennen we de ver-
halen over de vaak zeer vieze omstandigheden op straat in de grote
steden en de in onze ogen wat merkwaardige was- en eetgewoonten

53)  GAGB, zie voor deze bepalingen de Index op de Resoluties van de Magistratuur, on-
der het hoofd 'religie'.
54) GAGB, Lidmatenregister Hervormde Kerk. Damis Joosten Coen was katholiek, 4
had drie dochters en een zoon die allen RK gedoopt waren (GAGB, RK Doopregisters).
55)  Schama, a.w., 379 e.v.
55) Van Deursen, Het kopergeld van degouden eeuw, I. Het dagelijks brood, 67-69.
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die men er op nahield, die een nietsvermoedende moderne toeschou-
wer toch vreemd zouden doen opkijken. 57

Ook vroeger was Geertruidenberg een relatief kleine plaats met een
naar verhouding heel groot marktplein. Op maandag werd daar de
weekmarkt gehouden.58 Maar alle dagen werd er vis aangevoerd, en
dus ook schoongemaakt. Veel afval kwam op straat terecht. Moderne
sanitaire voorzieningen waren nog iets van de verre toekomst. Huizen
loosden hun 'secreten' op het open riool, gootjes die langs de straat

liepen. Kortom het moet er vies geweest zijn en zeker op warme dagen
zal het om en nabij de vismarkt aardig hebben gestonken.

Enig gevoel voor hygiene was er wel. In 1613 stelt het stadsbestuur
vast,  dat er geen vuil op of in de buurt van de visbanken mag worden
gestort en dat men daar in de buurt ook niet zijn 'gevoech' mag
doen.59 Ook op het kerkhof en op de stadswallen mocht dat niet.

Als er in de stad weer eens pest heerste, en dat was nogal eens het
geval, dan zien we hoe de bepalingen op het gebied van de hygiene
toenemen. In 1596 heerst er een besmettelijke ziekte, "bloetganck,
wesende een attractive veruineuse pestilentiale halende siecte". Dan
wordt het ieder verboden zijn behoefte te doen op het eigen erf en het
daarna met zand af te dekken. Blijkbaar was dat dus de gewoonte. In
1664 wordt in verband met de pest bepaald, dat slagers geen bloed
meer op straat mochten laten weglopen. Viskopers moesten hun afval,
vooral stokvis en steurresten in kuilen op hun eigen erf begraven, in
plaats van het op straat te gooien of in de goot te gieten. Varkens, hon-
den en katten mochten ook niet meer los op straat lopen. In verband
met de pest werd het houden van varkens binnen de stadsmuren zelfs
geheel verboden.60 Vooral in deze tijden van pest zien we maatrege-
len die het loslopen van honden en katten moeten tegengaan, uit angst
voor verdere verspreiding van de ziekte natuurlijk. Ook als er geen
sprake was van pest, ging men de overlast van loslopende honden te
lijf. Volgens de stadsrekening van 1553 (er heerste toen voor zover
bekend geen pest)61 had Bart Claesz de honden die in de stad gevan-

57)  Elias, Het civilisatieproces, vooral deel I, hoofdstuk IV.
58)  GAGB, Resoluties Magistratuur, Index onder'markt'.
59)  GAGB, Ordonnantien 1593/1625, fol. 63.
60)  GAGB, Ordonnantien 1593/1625, fol. 20, 82 en 89. Ordonnantien 1645/1671, fol.
100-102.
61)   Zijlmans,  a.w.,  54.
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gen waren, met zijn schip naar het Bergse Veld vervoerd, om ze aldaar
te verdrinken. Een drastische aanpak van dit probleem.

In 1627 moeten de bewoners van de Schoolstraat (de tegenwoordi-
ge Kerkstraat) de riolen vervangen door een klein gootje. De huizen
kunnen er hun'secreten' dan niet meer op'lossen', waardoor stank en
ziekte worden voorkomen. Regelmatig vinden we regelingen die de
burgers er op wijzen om de straat voor hun huis schoon te houden. Op
vrijdag moest iedereen zijn stoep aanvegen en het huisvuil in een ton
verzamelen tot het door de mestkar werd opgehaald. Men gooide veel
vuil en rommel op straat blijkbaar, want het verbod hierop wordt met
grote regelmaat herhaald.62

Toch was er sprake van een soort stadsreiniging. Wekelijks kwam de
mest- of mooskar rond. Faecalien ving men vermoedelijk op in bezink-
putten. In 1685 was Maerten Willemsen uit Gorinchem in dienst als
'secreetruimer'. Minstens twee keer per jaar moest hij langskomen om
zijn werk te doen en bovendien moest hij een keer per jaar gratis de se-
creten van het gasthuis, het weeshuis en alle stads- of armenhuizen
reinigen. 63

Interpretatie van dit soort gebods- en verbodsbepalingen levert on-
danks alle beperkingen die daar aan kleven toch enigszins een beeld
op van hoe de stad er uit zag in deze tijd: veel vuil op straat, vooral op
en rond de afslag, loslopende honden en katten, vee zelfs, zoals var-
kens, slagers die het bloed van de dieren die ze slachtten gewoon in
het open riool weg lieten lopen en er ook nog eens ander slachtafval bij
gooiden. Varkensbloed werd opgevangen, daar kon je worst van ma-
ken. Met het bloed van koeien gaat dat niet. Iedereen die wel eens
zo'n dier heeft zien slachten, weet wat een vloedgolf het leegbloeden
veroorzaakt. Ratten moeten zowel ongewenste als veelgeziene gasten
zijn geweest.

§ 8. Kone samenvatting

We zijn dit hoofdstuk begonnen met een poging de sociale verschillen
tussen de verschillende Geertruidenbergse bewoners te beschrijven.

62  GAGB, Ordonnantien 1625/1645, fol. 21; 1593/1625, fol. 82: 1686/1709, fol. 43.
69  GAGB, Ordonnantien 1672/1685, fol. 135-136.
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Dat bleek een hachelijke onderneming: ze zijn moeilijk te schatten.
Voor wat betreft de vissers en de pachters lagen er nuanceverschillen:
er waren vissers die soms ook zelf pachtten en de verschillen tussen
kleine pachters en 'gewone' vissers kunnen nooit groot geweest zijn.
Maar leden van de elite konden soms ook als pachter optreden en dan
lag de situatie weer anders. Veel groter was vrijwel zeker de sociale af-
stand tussen de vissers en autoriteiten als de rentmeester en de
schout.

De ruzies en de ruwheid van zeden waarover we spraken kan licht
een scheef beeld van de toestand geven. In feite is er niet veel aanlei-
ding om te veronderstellen dat het er in Geertruidenberg zoveel
anders aan toe ging dan in andere plaatsen in die tijd. Er is eerder

sprake van tijd- dan van plaatsgebondenheid. De gevallen van ruzies
die we wat uitvoeriger hebben beschreven, zijn in de stukken terecht-
gekomen omdat de zaak uit de hand liep en de autoriteiten er zich mee
gingen bemoeien. Het zullen geen dagelijkse gebeurtenissen zijn ge-
weest, maar uitzonderingen vermoedelijk eveneens allerminst. De ge-
vallen zijn daarom zo interessant, omdat ons zo een zeldzame en voor-

al duidelijke blik wordt geboden op de manier waarop men met e]kaar
omging. Het geval van de ruzie tussen de visser en zijn patroon il-
lustreert bovendien op welke wijze de zestiende eeuwse fraudes, ge-
volg van het toen gehanteerde vroonsysteem, concreet gestalte

kregen.

Verder hebben we in dit hoofdstuk ook in Geertruidenberg de civili-
satie voort zien schrijden. We hebben gekeken naar de verhouding
tussen mannen en vrouwen, die vooral anders was dan nu het geval is.
Dat gold ook min of meer voor de verschillen tussen de beoefenaren
van de oude en de nieuwe religie, waar minder problemen optraden
dan werd verwacht. Tenslotte passeerden de hygienische omstandig-
heden in de stad de revue. Daaruit kwam naar voren hoe de stad er in
dit opzicht uitgezien moet hebben, en vooral hoe zij geroken heeft.
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HOOFDSTUK XI

DE ONDERGANG VAN DE RIVIERVISSERIJ

§  1.   Inleiding

Zoals eerder aangekondigd zullen we in dit laatste hoofdstuk de on-
dergang van de riviervisserij of zoetwatervisserij bespreken. We heb-
ben gezien hoe op het Bergse Veld in de negentiende eeuw het graven
van de Nieuwe Merwede het einde betekende van de visserij op zalm.
Natuurlijk werd er in de kreken en killen nog gevist, maar toch niet
meer op een schaal waarop dat vroeger het geval was. Het feit echter,
dat de zalm zich door omstandigheden niet meer in de kreken van het

Bergse Veld vertoonde, hoefde nog niet in te houden dat hij elders ook
was verdwenen. Toch was dat zeer korte tijd daarna het geval. De on-

dergang ging snel. Koud vijftig jaar na datum was er van zalmaanvoer
van enige omvang in Nederland geen sprake meer.

De verklaring van dat verschijnsel levert problemen op. Terugblik-
kend vanuit het heden kunnen we eenvoudig vaststellen dat de belang-
rijkste soorten vis die aan de orde geweest zijn: zalm, elft en steur, hier
nu niet meer voorkomen. De oorzaak lijkt duidelijk. De dijken aange-
legd in het kader van het Deltaplan, met name de Haringvlietdam, ver-
sperren de vis de weg. Daarnaast heeft de vervuiling van de rivieren
door lozingen van afvalwater zodanige vormen aangenomen, dat de
soorten er waarschijnlijk niet meer zouden kunnen leven, of er toch op
zijn minst niet meer zouden wi]len paaien. De verslechtering van ons
biologisch leefmilieu is er de oorzaak van dat riviervisserij op enige
schaal nu niet meer mogelijk is. Er is weinig reden om de juistheid van
deze laatste constatering ter discussie te stellen, toch rijst ook hier de
twijfel. Als het zo is, hoe komt het dan dat zowel zalm, als elft en steur
al uit onze wateren waren verdwenen, voordat de vervuiling echt
toesloeg? Op die vraag zijn verschi]lende antwoorden mogelijk en die

zijn dan ook inderdaad gegeven.

§  2.    De neergang van de visseni op het Bergse  Veld

Vanaf het midden van de achttiende eeuw begint het verlandingspro-
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ces zodanige vormen aan te nemen, dat de visserij er de gevolgen van
gaat ondervinden. Al deze veranderingen leiden er toe, dat het minder
goed dan vroeger mogelijk is om strak de hand te houden aan de vaste
ligging van de percelen. Er treden daarin dan ook verschuivingen op.
Tussen de steken en op de platen viste men met schutwant. Vanaf
1763 wordt als extra 'perceel' toegevoegd de 'Platen van de Hil', de
droogtes in de buurt van de Hil en Haeftensteek, met de verdere plaat-

9.jes tussen de Honderddertig en de grens met Zwaluwe,   om te schut-
ten en te vissen na kleine vis". Veel werd er waarschijnlijk niet gevan-
gen, de pachtsom bedroeg slechts 6 gulden per jaar.
Ook op de grotere percelen gaat het minder.  In 1761 krijgt Jeremias
van Grondelle meer dan 1300 gulden pachtrestitutie, "in consideratie
van de ongelukken, teegenspoeden en geringe vangst op zijne gepach-
te visserijen".1 Om dezelfde reden krijgen Willem Weeland en Ary de
Visser respectievelijk 200 en 500 gulden terug.

Grote gedeelten van de steken waren door de toenemende verzan-
dingen onbruikbaar geworden. Dit blijkt ook uit de analyse van de
perceelkwaliteiten, zoals die in hoofdstuk VII is behandeld. We zagen
hoe in  1776 de rentmeester door Jan van der Pluym bepaalde gron-
den gelijk liet maken tot het vissen met drijfwant.  Op 16 augustus van
dat jaar had de Raad daar toestemming voor gegeven. "Bij ijsgang of
hoog opperwater, wanneer er met schuttingen en fuiken in deezen
Waard op zalm niet gevischt kan worden", was het toegestaan om
9,persoonen zich des verstaande" met drijfwant te laten vissen, op die
plaatsen die daar geschikt voor waren. Er werd gevist op de helft, en
wie wilde drijven moest onder ede verklaren zijn vis naar Geertruiden-
berg te zullen brengen. De vissers zorgden zelf voor schuiten, de rent-
meester leverde het drijfwant en de toebehoren. Als ze iets vingen,
moesten de vissers ook opgeven waar dat gebeurd was, zodat er een
beeld ontstond van de goede stekken voor deze nieuwe vorm van vis-
serij. Een zekere Otto van Breda leverde in datzelfde jaar vijf netten
met toebehoren, en het jaar daarop ter aanvulling nog eens twee 'half-
sleete' zalmdrijfnetten. Voor de bedoelde proefnemingen was tweede-
hands net blijkbaar voldoende.2

Een echte successtory was het niet, deze overgang op drijfnetten.

1)  ARA, archief ND inventaris Hingman, rekeningen van de rentmeester.
2) t.a·P
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Dat hoeft geen verbazing te wekken. Bij de behandeling van de ver-
schillende vistuigen bleek al dat drijven niet de meest rendabele vorm
van zalmvissen is. Het ging natuurlijk nog maar om proefnemingen,
maar  veel  werd  er niet gevangen  door Jan  van der Pluym.  In  1777
voerde hij achttien met drijfwant gevangen zalmen in Geertruidenberg
aan, maar in 1778 geen een. "Bij gebrek aan gelegenheid" schrijft de

9,

rentmeester. In 1780 staat in de rekening dat Van der Pluym "slegts
zes zalmen had gevangen, en begint men te twijfelen aan zijn deskun-

digheid. Datzelfde jaar nog, krijgt Floris de Rover, bekend drijver van
Hardinxveld, toestemming om met zijn eigen schuit en netten, overal
in het Nassause rechtsgebied te vissen, "als hij zou verkiezen, des Jan
van der Pluym niet in de weg zijnde". De Rover deed dat op dezelfde
voorwaarden als waaronder het viswater in Hardinxveld en de rest van
de boven- en benedenrivieren werd uitgegeven: de '8e zalm' (d.i.
12,5% van de opbrengst). Het was de bedoeling na te gaan of de
slechte vangsten van Jan van der Pluym te wijten waren aan ondes-

kundigheid ofverzuim. Van verzuim of onkunde was geen sprake: ook
Floris ving maar zeven zalmen. Hoewel de Hardinxvelder op voor
hem veel voordeliger voorwaarden viste dan de eigen vissers (12,5%
t.o.v. de helft) kreeg hij het jaar daarop toch weer toestemming. In

1781 ving hij vijf zalmen. Daarna werd het (nog) minder. In de jaren
die volgden treffen we in de rekeningen van de rentmeester jaarlijks

een opmerking aan dat er geen gelegenheid was geweest om met drijf-
want te vissen. Voor de visserij ter plaatse is de drijfnetvariant nooit
van grote betekenis geweest.

Het hield dus duidelijk niet over. Ook voor de andere percelen wa-
ren het buitengewoon slechte tijden. De totale opbrengst van de ver-

pachtingen (d.w.z. de vooraf overeengekomen pachtsommen) be-
droeg in  dat jaar  1781  nog wel het zeer redelijke bedrag van 17.643

gulden, maar in hetzelfde jaar werd er voor 4000 gulden restitutie be-
taald aan vissers wegens teleurstellende vangsten. Het jaar daarop

was dat ruim 4600 gulden.
Samenvattend levert de gang van zaken gedurende de achttiende

eeuw het volgende beeld op: Uit de cijfers blijkt dat de vangsten vanaf
het einde van de zeventiende eeuw terug beginnen te lopen. Tegen het

midden van de achttiende eeuw stabiliseren ze zich min of meer, maar
op een veel lager niveau dan honderd jaar daarvoor. Tegen het einde
van de achttiende eeuw is er zelfs een duidelijke opleving te zien. In

379



hoofdstuk VII was dat aan de orde. In de laatste decennia van de acht-
tiende eeuw wordt er geexperimenteerd met drijfwant, maar dat levert
geen goede resultaten op.

Voor wat de negentiende eeuw betreft ontstaat, kort samengevat,
het volgende beeld: de eerste vijfentwintig jaar is een periode van on-
duidelijkheid. Het Geertruidenbergse handelaren/pachterstrio liet
geen informatie naar buiten komen over vangsten en aanvoer. In de
periode daarna worden aanvankelijk door Drimmelense vissers hoge
pachtsommen geboden, maar die waren niet zozeer gebaseerd op goe-
de vangstverwachtingen, als wel op de wens het monopolie van de
handelaren te breken. Er volgen dan ook verzoeken om pachtresti-
tutie, die ook worden toegewezen. Rond 1830 ontstaan er bovendien
afzetproblemen vanwege de Belgische Opstand. In de jaren daarna
lopen de vangsten verder terug. Men was inmiddels begonnen met de
werkzaamheden aan de Nieuwe Merwede en toen die er eenmaallag,
was het gedaan met de zalmvangsten op het Bergse Veld.

§ 3.   De neergang van de Tiviervisserij in Nederland

Nog steeds wordt er op de rivieren commercieel gevist. Aan de wal-
kanten van Hollands Diep en Haringvliet vallen nog de bekende sta-
ken met palingfuiken waar te nemen. Visserij van enige omvang of van
groot economisch belang is dit echter niet meer. De enige vissoort die
er nog gevangen wordt en die bedoeld is voor menselijke consumptie,
is de paling. Dat is ten opzichte van de periode die we hebben bestu-
deerd wel een zeer ernstige verschraling van het aanbod. Gewone
riviervis (baars, voorn, snoek, brasem, karper) komt nog wel voor,
maar aanvoer bedoeld voor consumptie is er in deze soorten niet
meer. Althans, niet voor vis die van de rivieren afkomstig is. Op de af-
slag van Urk bijvoorbeeld, wordt nog wel op kleine schaal zoetwatervis
aangevoerd, maar die komt vooral van het LIsselmeer. Los hiervan is
het de vraag, of het erg verstandig is om veel vis te eten die gevangen is
in de huidige Biesbosch of op de benedenrivieren. Regelmatig worden
we via de media ervan in kennis gesteld, dat het bodemslib in deze
wateren ernstig vervuild is door zware metalen, als gevolg vooral van
lozingen van vervuild afvalwater door de industrie. Via hun voedsel
krijgen de vissen deze giftige stoffen binnen, die zich in hun weefsel
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accumuleren. Overigens geldt dat ook voor zeevis die van de, vaak
ernstig vervuilde, Noordzee afkomstig is.

Bemoedigend is dit alles niet. Toch zijn er twijfels met betrekking tot
de vraag, of de vis die voor Geertruidenberg en het Bergse Veld vroe-
ger zo belangrijk was, wel verdwenen is door de milieuvervuiling. Mu-
tatis mutandis geldt dit voor de hele Nederlandse riviervisserij. De
huidige toestand is bekend: zalm, elft en steur komen hier niet meer
voor. Natuurlijk, de tegenwoordige kwaliteit van het water zou dat ook
niet meer toestaan. Bovendien, ze zouden niet meer kunnen komen
zelfs al zouden ze dat wi]len, want de dijken van het Deltaplan bieden
nu eenmaal geen doorlaat. Maar dit zijn alles illusoire overwegingen.
De vis was al verdwenen voordat de vervuiling op grote schaal toesloeg
en zeker voordat er sprake was van een Deltaplan. Hoe kwam dat? Het
blijkt dat er verschi]lende verklaringen mogelijk zijn.

De teruggang ging snel zoals we zeiden. In 1885 werden er in heel Ne-
derland nog ruim 130.000 zalmen en 200.000 elften gevangen.3

Twintig jaar daarna waren dat nog maar 30.000 zalmen en een paar
duizend elften. Weer twintig jaar later, zo aan het begin van de jaren
'30, was de jaarlijkse opbrengst nog ongeveer 2500 zalmen en in die
tijd was de elft nagenoeg geheel verdwenen.4 De ineenstorting volgde

dus in een tijdsbestek van nauwelijks vijftig jaar.
In   1906  werd een speciale staatscommissie ingesteld  om  het  pro-

bleem van deze teruggang te bestuderen. De opdracht luidde:
'.Een onderzoek in te stellen omtrent de middelen tot bevordering
van den zalmrijkdom der Nederlandse rivieren, omtrent den uit-

slag van dit onderzoek rapport uit te brengen en daarin met name
te adviseeren over de vraag, of het wenschelijk is te dien einde we-
der jonge zalmpjes in de benedenrivieren uit te zetten. „5

Tien jaar later komt de commissie met het verslag van haar onderzoek.
Men stelt vast dat het Zalmtractaat geen effect heeft gesorteerd. Dit

tractaat was een in 1885 gesloten overeenkomst tussen de landen  die

zalmvisserij bedreven in het stroomgebied van de Rijn: Nederland,

3) Deze aantallen zijn vermoedelijk hoger dan gebruikelijk, omdat er sprake was van om-

vangrijke uitzetting van kweekzalm in deze tijd.
4)  Van Drimmelen, Schets van de Nedertandse rivier- en binnenvisserij tot het midden van

de 20ste eeuw, 82.
5)   Verslag van de Staatscommissie voor het zalmvraagstuk, I,  1.
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Duitsland en Zwitserland. Dit gebeurde vanuit de "wensch om ter ver-
meerdering van den zalmstapel de zalmvisscherij in het stroomgebied
van den Rijn gelijkelijk te regelen". Deze wens, de zalmrijkdom te ver-
meerderen was niet in vervulling gegaan. Volgens de commissie wa-
ren de vangsten in de tien jaar die voorafgingen aan het Tractaat, na-
genoeg gelijk aan die van de tien jaren erna.6 Het Tractaat voorzag in
regelmatige gesloten tijden, zodat niet alle zalm in Nederland al werd
weggevangen, nog voordat hij Duitsland en verder kon bereiken. De
commissie adviseert niet het tractaat te schrappen, maar wijst er wel
op dat indien men er wijzigingen in aan wil gaan brengen, het dan
goed is te bedenken dat ook door natuurlijke oorzaken, zoals hoog wa-
ter en voor de vangst ongunstige weersgesteldheden, er al veel zalm
ongehinderd kan doortrekken, en dat wij voor de vaststelling van een
billijk aandeel in de vangsten steeds in zoverre in het nadeel zijn, dat
wij met vrij volledige 'statistieke gegevens' voor den dag komen, ter-
wijl aan de zijde van onze 'medecontractanten' slechts zeer onvolledi-
ge opgaven daar tegenover staan, die dan dikwijls ook nog door gissin-
gen en schattingen moeten worden aangevuld.7

De aanbevelingen die de commissie tenslotte doet, zien er als volgt
uit: Men was voorstander van de kunstmatige teelt van zalm en van liet
uitzetten van deze dieren in de rivier. De eerste aanbeveling luidt dan
ook, dat de voorwaardelijke vergunningen voor het vissen op de jonge
zalmpjes in de gesloten tijd, zoals die in het Tractaat was overeengeko-
men, niet moet worden verlengd, langer dan vereist om het voor de
teelt nodige aantal zalmpjes te kunnen vangen. Voor enkele van de be-
langrijkste paaiplaatsen moest een absoluut verbod gehandhaafd blij-
ven. De tweede aanbeveling heeft betrekking op internationale over-
eenkomsten om te komen tot een beheersing en vermindering van de
watervervuiling in de Rijn. Ook nu nog een vrome wens. "Het is ook in
het belang der zalmvisscherij gewenscht, dat zoo spoedig mogelijk een
deugdelijke wettelijke regeling in zake de waterverontreiniging tot
stand kome" schrijven de leden.

Voor de Maas stelt men verder een aantal gesloten perioden voor,
naast het verbod om hengsten te vangen. Dit verbod zou ook op de
Rijn van kracht moeten zijn, volgens de aanbevelingen. Bij kanalisatie

6) aw.I, 60-61.
7)  aw. 1,65.
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van de Maas op Nederlands gebied, achtte de commissie het van groot
belang dat er doeltreffende zalmtrappen werden gebouwd.

Verder verdiende opzegging van het zalmtractaat geen aanbeveling
en vond men dat Duitsland dezelfde wettelijke regelingen ten aanzien
van de zalmzegenvisserijen in zou moeten stellen als die in Nederland
van kracht waren. Ook de naleving van de bepalingen van het zalm-
tractaat moest beter worden gecontroleerd, met name de verkoop van
ondermaatse zalm. Er moest beter op worden toegezien dat er in de
buurt van paaiplaatsen niet werd gevist en vooral niet in de buurt van
stuwen en andere hindernissen, waar de teeltvissen zich makkelijk lie-
ten vangen. (Hetgeen natuurlijk niet de bedoeling was).

In verband met de zondagsrust van de vissers drong men er verder
op aan om de wekelijkse gesloten tijd te verlengen tot maandagmorgen

,,zes uur,   met de noodige compensatie voor de visscherijen die daar-
door schade zouden lijden".

Als laatste aanbeveling stelde men dat het wenselijk was om terug te
keren tot het poten van jonge zalmpjes in de rivieren en beken. Dit
diende op niet te kleine schaal te geschieden.8

Het heeft allemaal niet geholpen, zoals wij inmiddels weten. Overi-
gens treffen we in de recapitulatie van de aanbevelingen van de Com-
missie alle ingredienten die te maken hebben met de teruggang van de
zalm- en elftstand al aan: waterverontreiniging, zalmtrappen, gesloten
tijden.

De 'schuldvraag' heeft tientallen jaren zowel de vissers als de deskun-
digen beziggehouden.9 Laten we eens kijken welke argumenten voor
het verdwijnen van de zalmen zoal werden aangevoerd.

Allereerst zijn daar degenen die de waterverontreiniging de schuld
geven. "Klaor Karbol" was volgens Lobregt en Van Os het wacht-
woord waarmee consumenten in het hele rivierengebied waarschuw-
den tegen vis uit Rijn, Waal, Lek en Merwede.10 Volgens het Rijn-
visserijverdrag, in 1887 gesloten tussen Frankrijk en Duitsland,
mochten industriein, gevestigd langs de oevers van de Rijn, hun afval-
water niet in de rivier lozen. Maar daar werd niet al te strak de hand

8)  a.w. I, 84,85.
9)  Van Drimmelen, a.m, 84.
19  Lobregt en Van Os, De laatste riviervissers, 83.
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aan gehouden, en de vissers merkten dat de zalmen een zieken-

huisluchtje begonnen te krijgen en naar carbol gingen smaken. Er ont-
stonden aldus twee soorten zalmen: 'goede zalm' en 'carbolzalm'. De
boosdoener was karbolzuur, fenol, een ontsmettingsmiddel en een
grondstof voor kunstharsen (bakeliet) en andere chemische produk-
ten.11 Het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek (CIVO) deed
onderzoek, en als gevolg daarvan ontstonden er verdere 'ondersoor-
ten': een 'civozalm' was geheel ongeschikt voor menselijke consump-
tie; 'h.c.-zalmen' konden er nog mee door (hc = handelaarscarbol-
zalm). Lobregt en Van Os vertellen hoe de vissers van Millingen een
methode hadden ontwikkeld om de kwaliteit van hun vangsten vast te
stellen. Ze trokken een wollen of katoenen draad door de vis en als die
dan niet stonk was de zalm geschikt voor de handel. Dezelfde auteurs
melden het voorval van de chef-kok van een Nijmeegs restaurant die
kort na de Tweede Wereldoorlog een in Heerwaarden gevangen zalm
had gekocht en de vis vervolgens had voorgezet aan een arts en zijn ge-
nodigden. De maaltijd bekwam hen zo slecht dat ze in het ziekenhuis
moesten worden opgenomen. De arts dreigde het restaurant met een
proces, maar daar stelde men de visser aansprakelijk. Die kaatste de
bal van verantwoordelijkheid terug naar de medische stand en de far-
maceutische industrie, die vooral in Nijmegen overtollige en afgewerk-
te medicijnen zo de Waal in spoelden. De zaak werd geseponeerd, al-
dus Lobregt en Van Os.12 Los van het waarheidsgehalte, illustreert de
anecdotische waarde van het verhaal al in voldoende mate wat er loos
was: gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw maakte de op-
komende industrie via lozingen en waterverontreiniging mede een ein-
de aan de zalmstand op de rivieren.

Mede, want er was meer aan de hand. We memoreerden hiervoor
het verschijnsel van de zalmtrappen al. Het gedrag van de zalm zelf is
inmiddels bekend genoeg. De dieren zwemmen de rivieren op om er
te paaien en doen dat bij voorkeur in helder, zuurstofrijk water, boven

grindbedden. We zagen hoe de kwaliteit van dat heldere zuurstofrijke
water terugliep. Maar ook met de mogelijkheden tot trek naar boven

ging het niet goed. De opkomende industrie had behoefte aan vervoer.
In de negentiende en ook nog de vroege twintigste eeuw ging massa-

11)    a. W.,  83.

12)   a.w., 86.
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en zwaar transport als vanzelfsprekend over het water. De toenemen-
de drukte in de binnenscheepvaart maakte de kanalisering van rivie-
ren wenselijk. Dit gebeurde door het bouwen van stuwen en sluizen,
met de bekende zalmtrappen, en door het rechttrekken van al te sterk
meanderende bochten. Zalmtrappen zijn inrichtingen waarlangs de
trekkende dieren een stuw kunnen passeren. Volgens sommige des-

kundigen waren veel van die eerste zalmtrappen slecht geconstrueerd,
zodat ze toch een belemmering vormden en er minder dieren naar bo-
ven konden trekken.13 Erger was daarnaast de vernietiging van de
paaiplaatsen. In de ondiepe kant van de bochten die werden afge-
sneden bevonden zich vaak de grindbedden waarboven de zalmen
paaiden en waar het jonge broed moest opgroeien. Die verdwenen dus
op deze manier. Maar niet alleen daarom, ook andere grindbedden
werden vernietigd, leeggezogen, voor de bouw van fabrieken, wegen,
etcetera. In beton wordt nu eenmaal veel grind verwerkt. Op deze ma-
nier zorgde de industrialisatie en de daarmee samenhangende bouw-
activiteiten, zowel van fabrieken zelf als van de benodigde infrastruc-
tuur in de vorm van wegen, er voor dat de kraamkamers van de zal-
men voor een deel kapot en voor een ander deel slechter bereikbaar
werden gemaakt.

Er bestond indertijd ook een theorie over de teruggang van de zalm,
die het niet zocht in situaties die met de industrialisatie te maken had-
den, maar in een verkeerd faunabeheer. Het probleem was of de wa-
teramsel, of waterspreeuw al of niet schadelijk was voor de zalm-
stand.14 In Duitsland vooral, werden deze dieren op grote schaal afge-
schoten, omdat men dacht dat ze het kuit van zalmen (en ook wel
forellen) op de grindbedden opaten. Men nam ze daar al fouragerend
waar. Nader onderzoek leerde echter dat ze niet het kuit aten, maar
juist voor het kuit schadelijke insecten, zoals de larve van de libelle. Er
stond een premie op geschoten dieren en die werd in de jaren negen-
tig na deze ontdekking ijlings ingetrokken. Volgens sommigen had de
jacht op de waterspreeuw toen al grote schade aan de zalmstand ver-
oorzaakt.

13)  Verhey, De Biesbosch, land van het levende water, 157.
14   De theorie is te vinden in Mulier, Vischkweekerij en instandhouding van den visch-
stand, 40 e.v. Mulier noemt het dier'wateramsel' (cinclus aquaticus), de huidige naam is
waterspreeuw (cinclus cinclus, of in midden-europese variant: cinclus aquaticus). Zie ook
KInig, Vogets van Europa en Sluiters, Prisma Vogelboek.
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gesloten tijden duidt al aan dat er zorg bestaat omtrent de visstand.
Na het midden van de negentiende eeuw was daar ook alle aanleiding
zet enigszins cryptische aanduiding, die nadere toelichting behoeft. In
vroeger eeuwen waren er geen gesloten tijden, er werd voortdurend
gevist, alleen de natuur zelf gaf de grenzen aan: als het vroor was er
niet veel meer mogelijk. Het feit dat men overgaat tot het instellen van
gesloten tijden, duidt al aan dat er zorg bestaat omtrent de visstand.
Na het midden van de negentiende eeuw was daar ook alle aanleiding
toe. Men stelde vast dat de vangsten terugliepen, maar had er geen
verklaring voor of zocht die bij een ander. Verschillende categorieen
vissers beschuldigden elkaar.  Al  in 1829 schreef de administrateur
van de Domeinen in een rapport dat de zalmvangsten overal teruglie-
pen, in het hele rivierengebied, en niet alleen op het Bergse Veld. Vol-
gens hem kwam dat door het gebruik van ankerkuilen, die de jonge
zalm vernietigden. 15 Beschuldigingen in die richting namen toe, de
ankerkuilvissers, die vooral op het Hollands Diep actiefwaren, kregen
zo de schuld van de teruglopende vangsten.

Een  van de aanleidingen voor  het in  1886  en 1887 gehouden  on-
derzoek naar de effecten van de visserij met ankerkuil en staalbomen
op het Hollands Diep door Bottemanne en Hoek, waren deze klachten
van vissers verder stroomopwaarts over het vissen met ankerkuilen,
waarvan men dacht dat ze het jonge broed wegvisten, waardoor de
visstand zeer verminderde. Het onderzoek zelf wees overigens uit dat
van deze aantijgingen niets heel kon blijven. Het aantal zalmen dat
met de kuil werd gevangen was zo gering, "dat het niet van invloed
kan geacht worden op de aantallen die op andere wijze gevangen wor-
den", schreven Bottemanne en Hoek in hun verslag.16 Ze hadden
meer dan honderd kuilen zien lichten, en daar werd nooit ook maar
een enkel jong zalmpje in aangetroffen.

"De gevallen waarin talrijke jonge zalmpjes met den kuil gevan-

gen zouden zijn, die ons werden meegedeeld, bleken bij nader
onderzoek a]le thuis te behooren in het nevelachtig gebied van de
niet wetenschappelijk geconstateerde feiten ..

17aldus beide auteurs.

16)   ARA,  Archieven  Amortisatiesyndicaat,  Afd.  Domeinen  1822-  1841,  (inv.  nr.  502,
8 augustus 1836).
16)  Bottemanne en Hoek, Tjdsch,0 der Nederlandsche dierkundige vereeniging(1888),92.
17) Lap., 158.
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Als verder mogelijke oorzaak voor de achteruitgang van vooral de
zalmstand wezen Duitse vissers op de scherpe bevissing van de Neder-
landse benedenrivieren.18 Op zich is dat niet zo'n gekke gedachte. De
grote zalmzegenvisserijen van de Nieuwe Merwede bijvoorbeeld,
werkten met twee zegens. Een aan de zuidwal en een aan de noord-

19wal. Als de ene werd binnengetrokken, voer men de andere al uit.
Optrekkende zalm had op die manier niet veel kans er door te komen.
Het hiervoor al genoemde besluit op basis van het zalmtractaat om een
wekelijkse gesloten tijd in te stellen houdt daar verband mee. Het mes
sneed zo aan twee kanten: er kon meer zalm doortrekken en de vissers
konden hun zondagsrust eerbiedigen. Voor de zalmstand zelf kan het
nooit veel hebben uitgemaakt. De dieren konden wel doortrekken,
maar werden dan vervolgens in Duitsland gevangen. Bekend is dat
men daar op maandag goede vangsten deed. Tegen het argument van
overbevissing pleit ook het verschijnsel dat er in de laatste jaren van
de zalmvisserij op grote schaal kweekzalm werd uitgezet (de grote
zalmvangsten uit het einde van de negentiende eeuw laten zich hier-
door verklaren). Deze uitzettingen zouden de grotere vangsten  heb-
ben moeten compenseren. Het is de vraag of dit een deugdelijk argu-
ment is. De uitgezette kweekzalm zou even goed op analoge wijze het
verlies aan paaiplaatsen hebben kunnen compenseren, evenals de
kwade invloed van de zalmtrappen.

Is het dan toch de vervuiling van het water die de doorslag heeft ge-
geven? We zullen er geen uitspraak over doen. De weergave van de
opvattingen hierover van verschillende biologen en andere deskundi-
gen lijkt voldoende. De zalm is hoe dan ook verdwenen en zelfs als de
omstandigheden (waaronder de zo belangrijke waterkwaliteit) zodanig
zouden verbeteren dat zijn terugkeer weer mogelijk zou worden, dan
nog zijn het de dijken van het Deltaplan die hem grotendeels de weg
versperren.

§ 4. Korte samenvatting

Een korte samenvatting aan het eind van zo'n kort hoofdstuk lijkt wat
overbodig. Maar het gaat om een belangrijke kwestie en dan kan het

18)  Verhey, a.w., 157.
'D  Van Wijk, Heden en verleden van zalm en zegen in de Biesbosch, 45.
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toch nuttig zijn alles nog even kort te resumeren. Op het Bergse Veld
verdween de zalm zowel door natuurlijke oorzaken als door het ingrij-
pen van de mens. Wateroverlast elders, ontstaan door de verzanding
van het gebied, noopte tot het graven van de Nieuwe Men*ede. Voor
het Bergse Veld was dat de ondergang. Na ongeveer 1870 vinden er
geen zalmvangsten van betekenis meer plaats.

lets meer dan vijftig jaar later was het overalin Nederland afgelopen
met de zalmvangsten. Hoewel de watervervuiling hiervan niet direct
als oorzaak kan worden aangewezen, zijn het zeker milieufactoren,
menselijk ingrijpen in de leefomgeving, die verantwoordelijk waren
voor deze ondergang: het vernietigen van de paaiplaatsen door het af-
graven van grind voor industrie en wegen; de kanalisering van de ri-
vieren voor de steeds toenemende scheepvaart; stuwen met slechte
zalmtrappen ter regulering van de waterstanden; de intensivering van
de bevissing, met grote zegens in vol-continu bedrijfin de smalle door-
gangswateren. Al deze factoren hadden de snelle ondergang van de
zalmstand tot gevolg. Tot slot bedierf de lozing van afvalwater door de
industrie niet alleen de smaak van de laatste zalmen die hier gevangen
werden, maar vooralsnog ook de mogelijkheid tot een spoedige terug-
keer van de dieren.
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EVALUATIE

Het is goed om aan het einde van deze studie een blik terug te werpen
op de probleemstelling, om te zien of de resultaten van het onderzoek
beantwoorden aan hetgeen daarin werd gevraagd. Deze probleemstel-
ling had een nogal ruim karakter: een 'zo volledig mogelijke beschrij-
ving'. Het was de bedoeling dat de lezer zich een beeld zou kunnen
vormen van de manier waarop er werd gevist, op wat voor vis dat voor-
al gebeurde, en welke omvang de visserij had. Daarnaast moesten ju-
ridische en sociale kaders in kaart worden gebracht, terwijl zo moge-
lijk ook de - economische - resultaten behandeling verdienden.

We zullen daarom nu terugblikken en kijken wat er met betrekking
tot deze vraagstelling uit de bus is gekomen.

WO'ze van vissen

Wat dit onderwerp betreft is vooral duidelijk dat de steekvisserij op
het Bergse Veld dominant was. Nergens elders waren zulke grote ste-
ken te vinden als juist hier. Deze vorm van visserij was hier niet uniek,
integendeel, maar elders waren er wettelijke belemmeringen die het
maken van grote steken verhinderden. Dit in verband met het belang
van de scheepvaart.

Ook andere methoden passeerden de revue. Als we kijken naar de
belangrijkste zalmvistuigen dan zijn dat zonder twijfel de steek, de ze-
gen en het drijfnet. Zegens komen vooral tot hun recht op de rivieren;
de enorme waterplas van de Verdronken Waard was veel te groot om
er effectief met de zegen uit de voeten te kunnen. We hebben gezien
hoe het drijfnet voor de zalmvisserij in feite van deze drie het minst ge-
schikt is: er kon eigenlijk alleen 's nachts of bij dik water mee gevist
worden en zelfs dan waren de resultaten nog mager. Blijven over de
steken. Deze kwamen overal op de rivieren voor, maar de enorme, ki-
lometerslange steken die op het Bergse Veld stonden waren qua lengte
uniek. Eind achttiende, begin negentiende eeuw zien we het karakter
van de steken veranderen. Door de verzanding van het water is het
niet goed meer mogelijk om de grote en zeer lange steken te handha-
ven. Het gebied begint in deze tijd het patroon van kreken en geulen te
vertonen die het nu nog ongeveer heeft. De steken blijven wel, tot aan
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het einde van de zalmvisserij toe zelfs, maar zijn nu veel kleiner en
staan dwars over de kreken. Dat kon, want scheepvaart was er toch
niet of nauwelijks. Na het einde van de zalmvisserij zijn de steken
waarschijnlijk verder geatrofieerd tot min of meer gewone fuikstellin-
gen van het gebruikelijke formaat.

De soort vis

Op het visrijke water werd alles gevangen wat er voorkwam. Gewone

riviervis, maar de belangrijkste soorten waren toch de zalm, de steur
en de elft.

Nummer 66n was zonder twijfel de zalm. De dieren waren groot, ge-
wild en duur. De opbrengst was dus meestal goed en bovendien kon
zalm het hele seizoen door gevangen worden.

Voor de steur gold dat laatste ook, al namen de aantallen hiervan te-

gen het einde van het seizoen sterk af. Wat die aantallen verder be-
treft: in verhouding tot die van de zalm vallen ze geheel in het niet. De
spectaculaire maat van de vis maakte hierin weer veel goed.

Elft was een typische voorjaarsvis. De elftteelt viel min of meer sa-
men met het begin van het visseizoen en gezien de grote aantallen die
de rivier opkwamen, moesten de handen meteen stevig uit de mou-
wen. De overvloedige elftvangsten in het voorjaar betekenden zo een

goed en stevig begin van het visseizoen en het einde van de in vroeger
eeuwen qua inkomen vaak wat moeilijke wintertijd.

Naast de zalm, de elft en de steur was er de visserij op normale ri-
viervis. Vooral karper, snoek en paling worden wel genoemd, maar
deze vis is in de archieven toch veel moeilijker traceerbaar dan de ge-
noemde 'hoofdprodukten'. Toch moet riviervis, voor eigen gebruik en
beperkte handel, niet onbelangrijk geweest zijn. Belangrijk in dit ver-
band is het gegeven dat de consumptie van zoetwatervis vroeger veel
groter was dan nu het geval is.

De omvang van de visserij

Met'omvang' is hier bedoeld de aantallen vis die er gevangen werden,
en ook hoeveel mensen er bij de visserij betrokken waren, c.q. er hun
brood in verdienden. Hoewel het bij de reconstructie hiervan vaak no-
dig was om schattingen te maken, is een redelijk beeld ontstaan van

390



zowel de aangevoerde hoeveelheden vis als van de mensen, vissers,
die daar bij betrokken waren. Voor die vis gelden de schattingen dan
wel de zalmen, steuren en elften. De gewone riviervis bleefjammer ge-
noeg wat buiten beeld in dit verband.

We hebben gezien hoe het aantal handelaren vanuit Geertruiden-
berg werkend meestal klein was. Voor wat betreft de mensen die iets
bijverdienden in andere nevenactiviteiten, of daar een volle dagtaak
aan hadden, is er nog veel onduidelijk gebleven.

Het juridische kader

Op dit terrein hebben zich in de loop van de tijd ten aanzien van de
visserij enkele niet onbelangrijke verschuivingen voorgedaan. Die la-
gen overigens niet mooi gelijkmatig op de tijdlijn verdeeld. Nadat er
eerst sprake was van een pachtloos tijdperk, krijgen we een periode
van ruim een halve eeuw waarin er 'op vroon' gevist werd. Daarna is
er de tijd van de openbare verpachtingen, die vrijwel onafgebroken
voortduurt tot in de vroege negentiende eeuw en dan na een kort inter-
mezzo tot het einde toe van kracht blijft.

De pachtloze tijd heeft iets van een aarzeling. Het kan nooit de be-
doeling van de machthebbers geweest zijn om geen inkomsten uit het
gebied te halen. Dat het toch gebeurde, hield verband met dezelfde
bestuurlijke wanorde die verantwoordelijk was voor het niet meer op-
nieuw indijken van de Verdronken Waard. Toen duidelijk werd dat de
Waard altijd verdronken zou blijven, begon men met het heffen van
pacht op de visserijen. Het water werd onderhands uitgegeven aan de
vissers van Geertruidenberg, die er op vroon visten. Daardoor was de
hoogte van de pacht afhankelijk van de opbrengst en dat gaf aanlei-
ding tot problemen. Kort daarna zien we dan ook de overgang naar
openbare verpachtingen, in moderne terminologie een meer marktge-
richte gang van zaken. Voor deze manoeuvre waren er drie belang«i-
ke oorzaken aan te wijzen:
-  een einde maken aan de conflicten met betrekking tot de grensaf-

bakening in de Waard;
-  een einde maken aan de fraudes gepleegd door de vissers;
-  opbrengstmaximalisatie voor de eigenaar van het viswater.

Het vissen op vroon lijkt moderne trekjes te hebben, er was sprake van

391



een soort 'provisiesysteem', maar in feite gaat het om een oude feo-
dale rest. De naam zelf, vroon, van 'frono' (aan de heer behorend)
duidt daar al op. Maar van een dominiale economie, waarbij er vanuit
de vroonhoeven in natura aan de heer werd geleverd, was allang geen
sprake meer. De 'trekzalmen', opcenten op de pacht in feite, uit de re-

keningen van de rentmeester zijn nog een herinnering aan deze leve-
ringen in natura. De geldeconomie had echter al volop zijn intrede ge-
daan. Dat leidde er toe dat bedrog goed mogelijk werd: het illegaal
verhandelen van vis. In het feodale tijdperk bestond er een wederzijd-
se relatie tussen de boeren en de heer. We kunnen het feit dat in de
begintijd alleen Geertruidenbergenaren en eveneens tot deze heerlijk-
heid behorende vissers uit Drimmelen konden pachten, als een rest
daarvan zien. Toen de vissers zelf het vertrouwen van hun heer be-
schaamden, achtte die zich ook niet langer gebonden en ging hij bui-
tenstaanders toestemming geven te pachten. Een andere overweging

daarbij was, dat het verlaten van het vroonsysteem vermoedelijk extra
winst zou opleveren. Denken in termen van markt en winstmaxi-
malisatie derhalve. Gezien de tijd waarin dit gebeurde is dit alles op
zich niets bijzonders, maar we hebben de bedoelde transitie hier 'en
detail' kunnen volgen.

Sociale kaders

Wanneer we kijken naar de sociale verhoudingen zoals die aan de or-
de zijn geweest, kunnen we dat bijvoorbeeld doen langs twee vensters:
het ene is dat van de 'Vergesellschaftung' van de samenleving, waarbij
het bekende begrippenpaar van T6nnies, Gemeinschaft en Gesell-

schaft, als waarnemingsfilter werkt; door het andere zien we hoe er
een zekere eenheid in de cultuur teloor gaat en er een kloof ontstaat
tussen de cultuur van de elite en die van de massa.

Wat die Vergesellschaftung betreft, zijn we er getuige van geweest
hoe de aanvankelijk nog min of meer gesloten gemeenschap werd
opengebroken. In de vroege zestiende eeuw waren de sociale verschil-
len tussen pachters, mededoenders en knechten niet groot. Daarvoor,
in de pachtloze tijd, was er zelfs van dit zo benoemde onderscheid

geen sprake, iedereen kon vissen waar hem dat uitkwam. Over de so-
ciale verhoudingen in deze vroege tijd is er helaas feitelijk niet zo veel
bekend.
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Nadat de pacht was ingevoerd, zien we langzaam een verwijdering
ontstaan tussen vissers en pachters. In de loop van de eeuwen komen
er steeds minder pachters en steeds meer loondienstwerkers. In de
vroege negentiende eeuw waren er op een bepaald moment nog maar
drie pachters, tevens handelaar, die de hele waard in handen hadden.
Er werd toen door vissers alleen nog in loondienst gewerkt. Later ver-
anderde dat wel weer, maar de trend is duidelijk. Waar vissers (en in
de zestiende eeuw ook pachters) vroeger 'onder ons' waren, was er
een patroon-knecht verhouding ontstaan. Er was een aanzienlijk soci-
aal verschil tussen de rijke handelaren-speculanten en de tegen een
karig loon bij hen in dienst zijnde vissers.

Met betrekking tot de cultuur van massa en elite gebeurt er iets ver-
gelijkbaars. Vooropgesteld zij dat eenheid in cultuur geen sociale ge-

lijkheid impliceert. In de loop van de tijd zien we een verwijdering ont-
staan tussen de cultuur van de massa en die van de elite. Voor de
Geertruidenbergse gemeenschap is dit proces wat minder makkelijk
expliciet te maken dan de hiervoor geschetste ontwikkelingen, maar er
waren toch onmiskenbaar aanwijzingen die in deze richting duidden.
Ondanks het feit dat deze kwestie slecht gedocumenteerd is, hebben
we toch een glimp op kunnen vangen van de wijze waarop het civili-
satieproces in de stad zijn invloed deed gelden. Soms gebeurde dat in
het voetspoor van de nieuwe religie, die in de stad nooit echt vaste voet
aan de grond heeft gekregen, althans niet onder het gewone volk.

Economische resultaten

Sprekend over 'economische resultaten', hebben we het vooral over
de opbrengst van de visserij in geld. Typerend hierbij is, - we zagen
dat bij de behandeling van de vangsten in aantallen en in opbreng-
sten - dat slechte jaren qua aantallen gevangen zalm, toch behoorlijke

opbrengsten kunnen opleveren omdat de vis dan duur is.
De zaak overziend, dan blijkt dat de opbrengsten aan ingeld en

pacht duidelijk in beeld gebracht zijn. Voor de particuliere inkomsten
ging dat wat moeizamer, maar globaal hebben we toch vast kunnen
stellen dat er een aanzienlijk verschil was tussen de handelaren en de
vissers. Jammer is dat er over die laatste categorie, in feite toch de
hoofdpersonen van deze studie, niet veel duidelijk materiaal resteert.
Althans niet uit de periode van v66r de negentiende eeuw. Er waren

393



zeker vissers en pachters in goeden doen. Maar er waren ook veel
'schamele luyden' onder de vissers. In welke verhouding de rijken en
de schamelen voorkwamen blijft onzeker. Vrijwel zeker wisselde deze
verhouding in de tijd.

Tenslotte

Eeuwenlang, van 1421 tot kort na het midden van de negentiende
eeuw, is de zalmvisserij in de Verdronken Waard van Zuidholland de
dominante economische activiteit geweest. De biezen-, riet- en griend-
cultuur, die in sommige geschriften deze rol krijgt toebedeeld, is waar-
schijnlijk altijd wel aanwezig geweest, maar dan toch vooral als - let-
terlijk - randverschijnsel. Pas in de gevorderde achttiende eeuw zien
we hoe sommige platen in het Bergse Veld beteeld gaan worden met
biezen. Deze ontwikke]ing luidt het einde van de grote steken in, maar
de zalmvisserij blijft belangrijk tot ver in de negentiende eeuw. In die
eeuw begint als een langdurig proces de wisseling van de wacht: rond
de eeuwwisseling is het belang van de visserij zodanig afgenomen dat
andere economische activiteiten op de voorgrond kunnen treden. Het
landschap heeft dan zijn huidige configuratie gekregen. Grienden, kil-
len, kreken en grotere stroomgaten zijn in de plaats gekomen van de
eens grote waterplas, die zeker in het zuiden, tot ver in de achttiende
eeuw intact is gebleven.

De stad Geertruidenberg was bij de zalmvisserij nauw betrokken.
De naam van het viswater, Bergse Veld, refereert daar nadrukkelijk

aan. Het is jammer dat de verbondenheid van deze stad met haar
oude visgronden in de vroege negentiende eeuw is verbroken.
Eeuwenlang was Geertruidenberg zowel bestuurlijk centrum voor de
Verdronken Waard als centrale markt voor de aanvoer van en handel
in zalm, elft en steur.
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SAMENVATTING

De periode waarop dit onderzoek naar zalmvisserij betrekking heeft,
begint in 1421 en eindigt halverwege de tweede helft van de negen-
tiende eeuw. Het begin wordt gemarkeerd door de St. Elisabeths-
vloed, toen tijdens een zware storm de Grote Waard overstroomde.
Het einde wordt vooral veroorzaakt door menselijk ingrijpen: na de
aanleg van de Nieuwe Merwede, (een brede stroomgeul in noord-
oostelijke richting, ten westen van het Bergse Veld), kiezen de zal-
men voortaan die route en is het met de vangsten op het Bergse Veld
gedaan.

De St. Elisabethsvloed kan gezien worden als een gevolg van veenaf-
gravingen en slecht onderhoud van de dijken, door bestuurlijke wan-
orde. Diezelfde bestuurlijke problemen zijn er oorzaak van dat er
nooit meer iets van herdijking terecht is gekomen. Daar waren wel
plannen toe aanvankelijk, maar we hebben aangegeven hoe het ge-
bied in een proces van enkele eeuwen langzaam dichtslibde. Als we de
'lange duur' van Braudel hierop van toepassing verklaren (tenslotte
gaat het om fysieke veranderingen in het landschap die mede bepa-
lend zijn voor menselijk gedrag), dan duurde die hier precies 549
jaar. Van 1421 tot 1970, het jaar waarin het Haringvliet werd af-
gesloten.

Pas met de instelling namens keizer Karel V, in 1516, van een com-
missie die de rechten op de Verdronken Waard moest regelen, was
definitief duidelijk dat het gebied nooit meer herdijkt zou worden. Bij-
na tot aan het einde toe is de watervlakte het domein gebleven van de
vissers, die er aanvankelijk werkten zonder pacht te betalen. Later ge-
beurde dat wel. Het betreffende systeem, met een vast bedrag per
perceel ('roeygelt') en een aanvullende 'provisie', vroon geheten, af-
hankelijk van de vangsten en de kwaliteit van het perceel, gaf veel aan-
leiding tot conflicten. Zowel onderling, door manipulaties met de
vroonvis, als met de vissers van het aangrenzende rechtsgebied, ten
noorden van de Maas. De plaats waar vroeger de Maas door de Grote
Waard had gestroomd, vormde de grens tussen het rechtsgebied van
de heren van Nassau en de grafelijkheid van Holland. Namens beiden
werd verpacht. De Nassause vissers sloten middels grote afleidingen
aan hun zalmsteken het gebied voor de vissers van de Grafelijkheid
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bijna af en daardoor ontstonden moeilijkheden. Die kwamen tot een
oplossing kort na 1560, toen namens zowel de graaf van Nassau als de
Grafelijkheid van Holland in het gebied metingen werden verricht om
de bedoelde grens nauwkeurig vast te stellen en er tevens als vervolg
daarop wijzigingen in de configuratie van de zalmsteken en het pacht-
systeem werden doorgevoerd. De grens was aldus precies bekend, zo-
dat daarover geen problemen meer konden ontstaan. De zalmsteken
kregen permanente plaatsen, die jaarlijks werden gecontroleerd en
waaraan geen uitbreidingen meer mochten worden gemaakt en bo-
vendien verliet men het vroon-pachtsysteem. Fraudes zoals het op een
perceel met laag vroon aanvoeren van vis die op een perceel met hoog
vroon was gevangen, behoorden daardoor tot het verleden. Evenals
de grensconflicten met de noordelijke vissers. De bedoelde metingen
zijn aanleiding geweest tot het vervaardigen van de bekende kaart van
Pieter Sluyter.

De situatie zoals die toen werd vastgesteld, is in grote lijnen onver-
anderd gebleven tot aan het einde van de achttiende eeuw toe, dus bij-
na gedurende 350 jaren. Het is daarom niet verwonderlijk dat veel na-
men in de huidige Biesbosch nog aan deze periode herinneren.

In de negentiende eeuw treden weer grote veranderingen op. Door
verzandingen zijn de grote steken zoals ze er honderden jaren hebben
gelegen, niet meer te handhaven. Voortaan wordt er per geografisch

gebied verpacht en niet meer per steek/perceel. Inmiddels deden zich
elders afwateringsproblemen voor, waardoor uiteindelijk de Nieuwe
Merwede gegraven zal worden. Dat betekende dat het landschap toen
min of meer zijn 'definitieve' vorm kreeg (voor zover daar althans

sprake van kan zijn) en tevens dat het met de zalmvisserij in het gebied
gedaan was.

Zalmvisserij was het inderdaad, maar er werden ook andere soorten

gevangen. In het voorjaar was de elftteelt van groot belang. Steuren
waren minder in getal, maar vielen op door hun spectaculaire grootte.
Naast deze drie hoofdsoorten ving men er de gebruikelijke riviervis.

In een tijd zonder koeltechniek was conservering een probleem.
Een goede oplossing daarvoor was het levend aanvoeren van de vis,
en dat gebeurde in beunen, karen en kuipen. Vervoer vond plaats met
waterschepen. Maar vis werd ook gerookt, gezouten en gezult, d.i. ge-
kookt en in azijn ingelegd. Als dat goed gebeurde, bleef de vis soms
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enkele maanden houdbaar en kon hij in tonnen worden vervoerd.
Veel meer dan tegenwoordig het gevalis, werd er vroeger zoetwater-

vis gegeten, naast natuurlijk de gewone zeevis. Dat houdt niet in dat
dit ook populair was. Zalm en steur stonden bekend als lekkernij en
waren vrijwel alleen voor de elite betaalbaar, maar verder gold vis als
inferieur aan vlees. In de symboliek van die tijd zien we vis dan ook al-
tijd figureren in de magere keuken en vlees in de vette keuken. In
christelijke zin was het vastenvoedsel.

Vangen van de zalm en zijn soortgenoten gebeurde op het Bergse
Veld op een betrekkelijk unieke wijze: door middel van soms kilome-
terslange zalmsteken. Deze steken bestaan uit rijen palen, met daar-
tussendoor een wijdmazig gevlochten wilgetenen net, waaraan fuiken
waren bevestigd. Op de doorgaande wateren was het vissen met deze
steken gewoonlijk verboden of sterk aan banden gelegd, omdat ze de
scheepvaart hinderden. Op het Bergse Veld lagen de prioriteiten an-
ders en hadden de steken voorrang boven de scheepvaart. Daarnaast
gebruikte men ook ander vistuig. Schutwant vooral, maar ook lijnen en
werpnetten kwamen veel voor. Het drijfnet en de zegens doen in het
Biesboschgebied pas hun intrede als de visserij met steken begint te-
rug te lopen. Aan het eind van de achttiende eeuw zien we de eerste

drijvers, die echter aanvankelijk nog weinig succes hebben. Op de
Nieuwe Merwede komen de grote zegenvisserijen, maar dat gebeurt
pas als de Nieuwe Merwede een feit is. Drijven was arbeidsintensief
nachtwerk en leverde niet veel op. Zegens waren effectievere zalm-
netten.

Kijken we naar de aantallen vis die werden gevangen, dan blijkt het
moeilijk om voor de productiviteit van het Bergse Veld betrouwbare
schattingen te maken, maar een verhouding van 16.000 zalmen,
60.000 elften en ergens tussen de 250 en 800 steuren op jaarbasis,
lijkt aannemelijk als aanvoer op de afslag te Geertruidenberg. Naar
het einde van onze onderzoekperiode toe, beginnen die aantallen te-
rug te lopen. We hebben verder gezien hoe met deze vangsten onge-
veer 100 tot 150 mensen werk hadden. Ook dat aantal begint vanaf
ongeveer de achttiende eeuw terug te lopen.

Om de visserij in goede banen te leiden, was er nogal wat toezicht te
water nodig. Er was in het algemeen veel controle, zeker in de zestien-
de eeuw, toen er nog op vroon werd gevist. De controleur van de afslag
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had ook een taak te water. Verder figureerde de uitlegger, naast de
meters. Het kwam er steeds op neer dat de vissers gecontroleerd wer-
den op de hoeveelheid die ze vingen en aanvoerden; bovendien werd
bijgehouden waar de dieren waren gevangen. Dat had twee belangrij-
ke redenen: het voorkomen van fraudes door het ontduiken van ingeld
en andere belastingen, maar de rentmeester wist zo ook hoeveel vis er
per visser en dus per perceel werd aangevoerd, zodat hij tijdens de
verpachtingen een goed beeld had van de waarde van een perceel.

Er waren naast controleurs ook beschermers te water: de soldaten
van 's Lands Vloot, die tijdens de Tachtigjarige Oorlog de vissers be-
schermden tegen kwalijke bedoelingen van de vijand. Maar er waren
ook de door de rentmeester betaalde zeehondenvangers, die moesten
voorkomeri dat deze dieren de zalmen opaten en de fuiken vernielden.
Stropers en dieven komen vooral sedert de achttiende eeuw in beeld:
hier verliep de medewerking en het toezicht namens de autoriteiten
niet zo eenvoudig: vissers moesten dikwijls 's nachts zelf de wacht
houden.

De vissers lichtten hun fuiken meestal bij laag water. Als ze dan ver-
volgens naar huis voeren, was er van een race naar de afslag geen
sprake. De knecht van het gilde had ze gewaarschuwd in verband met
het tij en stond ze bij terugkeer ook weer op te wachten. Via zgn. 'ka-
velstokken' werd de beurt op de afslag bepaald. Daar werd de vis af-
geslagen, de inmeester inde het ingeld en registreerde de vis. Meestal
werd van de opbrengst alvast een gedeelte ingehouden, als voorschot
op de pacht.

Wat de kopers betreft: dat konden zowel handelaren als particulie-
ren zijn. De handel werkte op krediet. Handelaren betaalden hun ge-
kochte vis dikwijls pas als ze hem zelf al lang weer hadden doorver-
kocht.

Er bestond vanuit Geertruidenberg vooral handel in vis op Vlaamse
en Zuidbrabantse steden: Antwerpen, Mechelen, Brussel, maar ook
Gent en Leuven. De vis werd er heen vervoerd zowel per schip, levend
met waterschepen, als per kar, in tonnen. In de correspondentie met
betrekking tot de handel treffen we vaak mededelingen over conserve-
ring aan, blijkbaar ging dat toch niet altijd even goed. Naast de legale
handel bestond er een illegaal circuit. Dat begon 'grijs' zoals we tegen-
woordig zouden zeggen: vissers mochten in bepaalde tijden een deel
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van hun vangsten voor eigen gebruik verkopen, en als er van dat recht
wat al te uitbundig gebruikt werd gemaakt, dan naderen we de illegali-
teit. De lange reeksen verbodsbepalingen die er waren om het verko-
pen van zalm en andere vis op het water aan schippers, ventjagers en
anderen tegen te gaan, doen vermoeden dat er op grote schaal op deze
manier werd bijverdiend. Er lagen soms waterschepen uit Antwerpen
voor Drimmelen om buiten de afslag om vis te kopen en dat duidt toch
op een omvangrijke smokkel. Waterschepen konden veel vis ver-
voeren.

De grote aanvoer en handel veroorzaakten veel nevenactiviteiten in
de stad. Er waren dragers, telders en korvers. Maar ook de conserve-
ring zal voor werkgelegenheid hebben gezorgd. Zalmrokerijen en kui-
perijen, het inleggen in azijn en het zouten en in tonnen verpakken:
het vroeg allemaal arbeid. Dat gold ook voor het onderhoud van visge-
reedschap en schuiten.

Wat ingeld en pacht betreft zijn zowel de regelingen terzake als de op-
brengsten ervan behandeld.

Het ingeld was een stedelijke omzetbelasting op binnen de muren
van Geertruidenberg aangevoerde vis, die de twintigste penning (5%)
bedroeg. De regeling was zeer oud, mogelijk zelfs van v66r de St.Eli-
sabethsvloed, en heeft gegolden tot 1810. In dat jaar werd het stede-
lijke privilege door de Franse bezetters ingetrokken. Het stadsbestuur
heeft nog wel pogingen in het werk gesteld het terug te krijgen, maar
dat mocht niet baten.

In de periode tot circa 1525 werd er gevist zonder pacht te betalen.
Daarna bestond er tot ongeveer 1560 een pachtsysteem, waarbij er
naast pacht vroon werd betaald, een soort winstafhankelijk systeem.
De vissers waren volgens de geldende rege]ingen verplicht te blijven
vissen. In deze tijd pachtte men nog voor meerdere jaren tegelijk,
maar het belangrijkste kenmerk van deze periode was toch het feit dat
de visserijen alleen uitgegeven werden aan vissers van Geertruiden-
berg en Drimmelen, dat toen bij deze stad hoorde. Fraudes met vroon
waren er onder meer aanleiding toe, dat men de pacht wilde gaan ver-
hogen. Bij de verpachtingen van 1557 ontstonden om die redenen
grote problemen in de stad. Niet in het minst ook, omdat de prins van
Oranje verder van plan was om ook vissers van buiten de heerlijkheid
Geertruidenberg toe te laten bij de verpachtingen, die bovendien
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voortaan openbaar zouden moeten zijn. Ondanks hevige protesten
werd dit nieuwe systeem toch ingevoerd, kort na 1560. Vanaf toen
vonden de verpachtingen in principe jaarlijks plaats en waren ze open-
baar: iedereen kon bieden, ook vissers van elders. Er werd niet meer
op vroon gevist, maar voor vaste pacht.

Belangrijke veranderingen in de wijze waarop werd gepacht treden
dan pas weer op in het begin van de negentiende eeuw. In 1810 geven
de Franse bezetters, ondanks eerdere toezeggingen van Lodewijk Na-

poleon aan de vissers tot pachtreductie, het hele Bergse Veld voor een
periode van twaalf jaar in pacht uit aan drie Geertruidenbergse vis-
handelaren. De vissers moesten voor hen in loondienst werken. Daar-
na zijn de verpachtingen in naam weer openbaar, maar we zien toch
manipulaties van verschillende kanten die er toe moeten leiden de
drie handelaren buiten de deur te houden. Uiteraard probeerden ze
hun machtspositie terug te veroveren. De rentmeester wilde dat niet,
omdat hij een pachtmonopolie niet wenselijk vond. In de negentiende
eeuw vinden de verpachtingen weer voor meerdere jaren tegelijk
plaats. Wat de genoemde manipulaties betreft: aangegeven is hoe er
op de bijeenkomsten in vroeger eeuwen ook wel eens pogingen tot stu-
ring van de uitkomst werden ondernomen. De pachters maakten zich
soms schuldig aan 'complotterijen', afspraken vooraf, en de rent-
meester maakte gebruik van stroman-bieders en strijkgeld.

Wat de opbrengsten betreft is vast te stellen dat het ingeld voor Geer-
truidenberg altijd een zeer belangrijke post is geweest. De op-
brengsten beliepen gemiddeld ongeveer 25% van de totale ont-
vangsten van de stadsrekeningen en in de goede jaren van de zeven-
tiende eeuw zelfs veel meer. Er is verder gekeken naar het niveau van
de pachtopbrengsten en dat gerelateerd aan de totale omzetcijfers aan
vis. Daaruit bleek dat de pachtsommen zo'n 30 - 40% beliepen van
de opbrengsten, een zeer behoorlijke 'belastingdruk'. Aan de hand
van de pachtsommen bleek het mogelijk een overzicht te maken van
de bijdrage van de afzonderlijke percelen aan deze opbrengsten.

Naast deze overheidsinkomsten uit de visserij is gepoogd de particu-
liere inkomsten te benaderen. Dat bleek wat lastiger. De armoede-
grens in de stad liet zich wel (zeer globaal) benaderen, maar het bleek
toch moeilijk om de particuliere inkomsten van met name vissers in
beeld te krijgen. Hoewel het beeld van 'schamele gesellen' zich op-
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drong, werd toch ook wel duidelijk dat er vissers bij waren die in rede-
lijk goeden doen verkeerden. Maar voor de meesten gold wat in vroe-
ger eeuwen voor iedereen gold die zijn brood met handenarbeid
moest verdienen: in goede tijden lukte dat wel, maar er was niet veel
nodig om de mensen op de rand van de armoede te brengen, of daar
zelfs overheen.

Voor de handelaren ging dat in mindere mate op. Omdat er frag-
menten van de boekhouding van een zeventiende eeuwse Geertrui-
denbergse handelaar bewaard zijn gebleven, kregen we voor deze
groep een betere kijk op het inkomen. Naast hun vishandel beoefen-
den sommigen nog een ander beroep, maar het inkomen uit de handel
bleek al vele malen hoger dan het loon van de vissers.

Wat de sociale verhoudingen betreft waaronder werd gevist, is eerst
gekeken naar wat men zou kunnen betitelen als 'formele organisaties':
de gilden. Er was in de stad sprake van zowel een vissersgilde als een
viskopersgilde. Deze gilden beschikten niet over monopolieposities
voor hun leden: de viskopers hadden niet het alleenrecht op het kopen
van vis op de afslag en analoog daaraan hadden de vissers niet het al-
leenrecht op de pacht.

Er waren ook informele organisaties: samenwerkingsverbanden tus-
sen vissers onderling en tussen handelaren.

Er waren in dit verband drie categorien vissers: pachters, mede-
doenders en knechten. In de late zestiende eeuw, toen de verpachtin-
gen openbaar waren, was er voor ieder afzonderlijk perceel bijna een
andere pachter. In de loop van de tijd is te zien hoe het aantal pachters
ten opzichte van het aantal percelen steeds minder wordt. Dit duidt
onmiskenbaar in de richting van een systeem waarbij het aantal zelf-
standige pachters vermindert, en het aantal vissers in loondienst toe-
neemt. In de vroege negentiende eeuw bereikt deze ontwikkeling een
hoogtepunt, of dieptepunt zoals de vissers dat ervoeren, in het feit dat
er toen nog maar drie samenwerkende pachters waren, tevens hande-
laren, bij wie alle vissers in loondienst werkten. Toen dat voorbij was,
is het aantal pachters toch altijd beperkt gebleven.

Om enig zicht te krijgen op de sociale omgeving, de leefwereld van de
vissers, is in een afzonderlijk hoofdstuk het leven in de stad onder de
loup genomen. We hebben daar over sociale verschi]len gesproken en
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laten zien hoe men in conflictsituaties met elkaar omging. Dat laatste
zowel voor vissers als voor handelaren. In het betreffende hoofdstuk is
ook aan de orde geweest hoe via verbodsbepalingen, het civilisatiepro-
ces in Geertruidenberg voortgang vond. Soms geholpen door de waar-
den en normen voortspruitend uit de nieuwe religie, het calvinisme.
Maar onmiskenbaar niet alleen daaruit: ontwikkelingen die zich elders
in Europa afspeelden op dit terrein waren in de stad duidelijk herken-
baar aanwezig.

Tot slot van het onderzoek is kort ingegaan op de ondergang van de ri-
viervisserij in Nederland, in het bijzonder die op het Bergse Veld en
op de benedenrivieren in de omgeving. De zalmvisserij op het Bergse
Veld verdween voornamelijk in verband met de aanleg van de Nieuwe
Merwede: de zalmen kozen als trekroute naar de paaiplaatsen deze
brede stroom en werden daar gevangen met behulp van de zalmze-
gens op de staatsvisserijen bij de Kop van 't Land. De steken van het
Bergse Veld zaten weliswaar nog niet zonder vis, maar wel zonder
zalm. Dit alles speelde zich af kort na het midden van de negentiende
eeuw.   Bij de verpachtingen  van 1869 bleken de steken niets  meer
waard te zijn. De prijs waarvoor ze toen uiteindelijk werden verpacht,
stond in geen verhouding tot de bedragen die daar v66r werden be-
taald. De zegenvisserijen op de Nieuwe Merwede leverden top-
vangsten. Maar niet lang meer, iets meer dan vijftig jaar later is het
praktisch gebeurd met de zalmvangsten op de benedenrivieren. Er
zijn verschillende oorzaken voor deze ondergang genoemd: slechte
zalmtrappen zodat de vis de stuwen niet meer kon passeren op weg
naar de paaiplaatsen; het verdwijnen van de paaiplaatsen door het ka-
naliseren van de rivieren ten behoeve van de toenemende scheep-
vaart; het afgraven van de grindbedden, de paaiplaatsen dus, in de ri-
vieren voor wegenaanleg en beton voor de bouw; overbevissing en
tenslotte ook de watervervuiling.

De zalm is verdwenen en welke van bovengenoemde oorzaken men
ook wil kiezen: het zijn alle milieufactoren. Menselijk ingrijpen in de
natuur heeft het verblijf van de zalmen hier onmogelijk gemaakt.
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RESUME

La plriode h laquelle se rapporte cette 6tude de la p6che au saumon,
commence en 1421 et finit au milieu de la seconde moiti6 du dix-neu-
vilme siLcle. Son d6but est marqu6 par "la mar6e de Ste.Elisabeth",
lorsque le "Grote Waard" fut submerg6 lors d'une temp6te violente.
Sa fin est provoqu6e avant tout par l'intervention de l'homme: apras

l'am6nagement du "Nieuwe Merwede" (un large chenal dans la direc-
tion nord-est, A l'ouest du "Bergse Veld"), les saumons choisissent
d6sormais cette route-lh, ce qui implique la fin de la pBche au saumon
au "Bergse Veld".

"La mar6e de Ste.Elisabeth" peut Btre consid6r6e comme le r6sul-
tat des d6blayages de tourbi6res et du mauvais entretien des digues,

par suite du chaos administratif. Ces m6mes prob16mes administratifs
ont fait qu'on n'ajamais plus construit de nouvelles digues. A l'origine
on a bien eu l'intention de le faire, mais nous avons indiqu6 comment
le bassin s'est lentement envas6 au cours d'un processus de quelques
si6cles. Si nous consid6rons la "longue dur6e" de Braudel applicable
A ce fait (il s'agit en fin de compte de changements physiques dans le

paysage, intervenant dans le comportement humain), ce processus a
dur6 exactement 549 ans. De 1421 21 1970, ann6e pendant laquelle
le "Haringvliet" fut ferm6.

Ce n'est qu'avec l'installation, au nom de l'empereur Charles V, en
1516, d'une commission ayant pour tAche de r6gler les droits sur le
"Waard noy6", qu'il est devenu d6finitivement clair qu'on ne cons-
truirait plus jamais de nouvelles digues. Presque jusqu'h la fin le bas-
sin est rest6 le domaine des p8cheurs, qui y travaillaient, au d6but,
sans payer de fermage. Plus tard ils 6taient oblig6s d'en payer. Le

syst&me en question, avec une somme fixe par parcelle ("roeygelt") et
une "provision" comp16mentaire, nomm6e "vroon", relative aux
peches et h la qualit6 de la parcelle, donnait lieu h nombre de conflits.
Aussi bien des conflits internes, i cause de manipulations avec le pois-
son pour lequel il fallait payer du "vroon" que des conflits avec les
p6cheurs du territoire avoisinant, au nord de la Meuse. L'endroit ou
autrefois la Meuse avait travers6 le "Grote Waard", constituait la fron-
tiare entre le territoire des seigneurs de Nassau et le comt6 de Hol-
lande. Des deux c6t6s on r6partissait les parcelles h ferme. Les
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p6cheurs de Nassau fermaient presque totalement le bassin aux
pBcheurs du comt6, au moyen de longues rang6es de verveux, desti-
n6s i attraper des saumons et cela produisait des difficult6s. Peu apr6s
celles-ci furent enlev6es, lorsqu'on a effectu6 des mesurages dans le
bassin, aussi bien au nom du comte de Nassau que du Comt6 de Hol-
lande, afin de fixer avec pr6cision la frontiiare en question, et qu'en
meme temps, par cons6quent, on a apport6 des modifications dans la
configuration des verveux et du syst&me du fermage. Ainsi on connais-
sait exactement la fronti&re, de sorte que cela ne provoquait plus de
prob16mes. Les rang6es de verveux recevaient des places permanen-
tes, qui 6taient contr616es chaque ann6e et qu'on ne pouvait plus 6ten-
dre. En outre on a renonc6 au syst&me du fermage au moyen de
" "vroon . De cette fa on les fraudes telles que le transfert des pois-
sons, pech63 sur une parcelle ou le "vroon" 6tait 6lev6, 21 une parcelle
021 on payait moins, 6taient done rendues impossibles. Tout comme
les conilits de frontiare entre les pecheurs du nord. Les mesurages en
question ont donn6 lieu h la cr6ation de la carte bien connue de Pieter
Sluyter.

La situation, 6tablie A cette 6poque-li, est rest6e inchang6e grosso
modo jusqu'A la fin du dix-huiti&me siLcle, done pendant presque 350
ans. Voilik pourquoi il n'est pas 6tonnant que beaucoup de noms qu'on
trouve dans le "Biesbosch" actuel rappellent encore cette p6riode.

Au dix-neuviLme si&cle r6apparaissent de grands changements. A
cause d'ensablements on ne peut plus maintenir les longues rang6es
de verveux qui se trouvaient lA depuis des centaines d'ann6es. D6sor-
mais on rlpartit h ferme par r6gion glographique et plus par rang6e de
verveux ou par parcelle. Entretemps surgissaient ailleurs des prob16-
mes de d6versement, par suite desquels le "Nieuwe Merwede" sera
finalement creus6. Cela signifiait que le paysage recevait alors plus ou
moins sa forme "d6finitive" (dans la mesure, du moins, oil il peut en
Btre question) et en mBme temps que c'en 6tait fait de la pBche au sau-
mon dans le bassin.

C'6tait en effet la pBche au saumon, mais on p6chait aussi d'autres
sortes de poissons. Au printemps la p6che h la grande alose 6tait de
grande importance. Les esturgeons 6taient moins nombreux, mais
frappaient par leur grandeur spectaculaire. A part ces trois espaces
principales on y p6chait le poisson de rivi6re habituel.
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La conservation 6tait un probllme dans une 6poque sans technique
de r6frig6ration. Pour r6soudre ce probl6me on apportait du poisson
vivant en bannetons et en cuves. On transportait le poisson en
bateaux-citerne. D'autres proc6d6s de conservation 6taient de fumer,
de saler, ou de laisser mac6rer le poisson dans le vinaigre. Si cela 6tait
fait correctement, le poisson se conservait parfois pendant quelques
mois et pouvait 6tre transport6 en barils.

Autrefois on mangeait beaucoup plus de poisson de rivilre que de
nos jours, outre le poisson de mer ordinaire 6videmment. Cela ne veut
pas dire que le poisson 6tait en vogue. Le saumon et l'esturgeon
6taient connus comme friandise et il n'y avait guLre que 1'61ite qui
pouvait se les permettre, mais pour le reste le poisson passait pour
inf6rieur A la viande. Aussi voyons-nous figurer le poisson, dans la
symbolique de cette Spoque-lh, dans la cuisine maigre et la viande
dans la cuisine grasse. Au sens chr6tien c'6tait de la nourriture de
careme.

La p6che au saumon et h ses congdn&res s'effectuait au "Bergse
Veld" d'une fa on relativement unique: au moyen de rang6es de ver-
veux, attachds A des c16tures parfois longues de quelques kilomatres.
Celles-ci se composaient de rang6es de pieux entre lesquels se trouvait
un filet en osier A larges mailles, auquel le verveux 6tait fix6. Dans les
chenaux, la peche h l'aide de cette technique 6tait en g6n6ral interdite
ou bien fort limit6e, parce qu'elle g6nait la navigation. Au "Bergse

Veld" la situation 6tait diffdrente; 121, c'6taient les verveux qui avaient
la priorit6 sur la navigation. En outre on utilisait aussi d'autre mat6riel
de peche. Surtout des filets de p8che, mais aussi des lignes et des
6perviers. Le filet d6rivant et les sennes ne commenQaient A se gdn6ra-
liser qu'au moment ofi la pBche au moyen de verveux se mettait h
diminuer. A la fin du dix-huitikme silcle nous voyons les premiers
drifters qui ont cependant peu de succes au d6but. Sur le "Nieuwe
Merwede" apparaissent les grandes p6ches au moyen de sennes, mais
seulement quand le "Nieuwe Merwede" est termin6. Pecher i l'aide
de filets d6rivants 6tait un travail de nuit tras intensif et ne rapportait
pas beaucoup. Les sennes 6taient des filets plus efficaces pour p6cher
au saumon.
Si nous regardons de prEs les quantit6s de poissons attrap68, il

s'av&re difficile de faire une 6valuation sure de la productivit6 du
"Bergse Veld", mais un rapport de 60.000 grandes aloses, de
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16.000 saumons et d'environ entre les 250 et 800 esturgeons par an,
nous semble plausible comme arrivage A la cri6e de Geertruidenberg.
A la fin de notre p6riode d'6tude, ces chiffres commencent A dimi-
nuer. Ensuite nous avons vu que ces paches procuraient du travail A
environ 100 h 150 hommes. Ce nombre 6galement se met A baisser h
partir du dix-huiti6me si&le environ.

Pour bien organiser la p6che, on avait besoin de beaucoup de surveil-
lance sur l'eau. En g6n6ral il y avait pas mal de contr6le, surtout au
seiziEme sitcle, lorsqu'il fallait toujours payer une "provision"
("vroon") pour le poisson. Le contr61eur de la cri6e avait aussi une
t che sur l'eau. De plus il y avait quelqu'un qui 6talait le poisson et les
mesureurs. Autant dire qu'on contr61ait toujours la quantit6 de pois-
sons attrap6s et apport6s par les pBcheurs. En outre on notait le lieu de
peche. Cela se faisait pour deux raisons importantes: d'une part on
voulait pr6venir les fraudes A l'imp6t et d'autre part l'intendant savait
ainsi 6galement combien de poissons par p8cheur et done par parcelle
6taient apport6s, de sorte qu'il ait une bonne id6e de la valeur d'une
parcelle lors des affermages.

Outre des contr61eurs il y avait aussi des protecteurs sur l'eau: les
soldats de la Marine, qui pendant la guerre de 80 ans prot6geaient les
pecheurs contre les mauvaises intentions de l'ennemi. Mais il y avait
aussi les chasseurs de phoques pay6s par l'intendant, qui devaient
empXcher que ces animaux mangent les saumons et abiment les ver-
veux. Les braconniers et les voleurs apparaissent surtout h partir du
dix-huitilme siLcle. L'appui et la surveillance de la part des autorit6s
ne s'y d6roulait pas si facilement: les pecheurs devaient souvent eux-
m@mes monter la garde la nuit.

Les pecheurs vidaient leurs verveux la plupart du temps A mar6e
,'basse. Lorsqu'ils rentraient ensuite chez eux, 11 n etalt pas question

d'une course vers la cri6e. Le commis de la corporation les avait aver-
tis en fait de la mar6e et les attendait aussi A leur retour. Au moyen de
batons, probablement num6rot6s ou bien marqu6s d'une autre faQon,
on d6terminait l'ordre des passages h la cride. Lhon vendait le poisson
frais, le percepteur recouvrait l'argent et enregistrait le poisson. Le
plus souvent on daduisait daja un certain pourcentage des ventes,
comme avancement de fermage.
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En ce qui concerne les acheteurs, c'6taient aussi bien des commer-
 ants que des particuliers. Le commerce travaillait sur cr6dit. Les
commerQants ne payaient leur poisson achet6 qu'aprjs l'avoir
revendu eux-mBmes depuis longtemps.

De Geertruidenberg le commerce de poisson se concentrait surtout
dans les villes flamandes et celles du Brabant du sud. Anvers, Mali-
nes, Bruxelles, mais aussi Gand et Louvain. Le poisson y 6tait trans-
port6 aussi bien vivant et en bateaux-citerne qu'en charrette, en
barils. Dans la correspondance concernant le commerce nous rencon-
trons souvent des avis sur la conservation. Apparemment cela n'allait
pas toujours aussi bien. Outre le commerce 16gal il existait un circuit
parallale. Au d6but on travaillait au "gris", comme nous le dirions A
l'heure actuelle.

Il 6tait permis aux pecheurs de vendre dans certaines p6riodes une
partie de leurs p8ches pour leur usage personnel et si on profitait de ce
droit avec un peu trop d'enthousiasme, nous nous approchons de
l'i116galit6. Les longues s6ries de clauses prohibitives, qui existaient
pour emp6cher la vente de saumons et d'autres poissons sur l'eau,
aux bateliers, aux marchands et A d'autres gens, font soupt;onner que
de cette fa on-lii on gagnait A grande 6chelle un salaire d'appoint. Par-
fois il se trouvait des bateaux-citerne provenant d'Anvers, au large de
Drimmelen, pour acheter du poisson en dehors de la cri6e et cela
porte done A croire qu'il s'agissait d'une fraude 6tendue. Les bateaux-
citerne pouvaient transporter beaucoup de poissons.

Le grand arrivage de poissons et le commerce provoquaient beau-
coup de travail induit dans la ville. Il y avait des porteurs, des comp-
teurs et des hommes qui mettaient le poisson dans des bourriches.
Mais la conservation 6galement procurait de l'emploi. Les fumoirs de
saumon et les tonnelleries, la mac6ration dans le vinaigre, le saumu-
rage et l'emballage en barils demandaient du travail. Cela valait aussi

pour l'entretien des outils de pBche et des barques.

En ce qui concerne l'argent h percevoir et le fermage nous avons trait6
aussi bien les r6glements en question que les ventes.

L'argent h percevoir 6tait une taxe municipale sur le chiffre d'affai-
res, qu'on devait payer pour le poisson achemin6 dans les murs de
Geertruidenberg et qui s'dlevait A 5%. Le rEglement, qui 6tait tr&s

407



vieux et datait peut-etre meme d'avant la mar6e de "Ste.Elisabeth", a
6t6 en vigueur jusqu'en 1810.

En cette ann6e les occupants franQais ont retir6 le privillge de la
ville. La municipalit6 a renouve16 des tentatives pour le recouvrer,
mais en vain.

Dans la p6riode jusqu'A environ  1525 on a pech6 sans payer de fer-
mage. ApI*s il existait jusqu'h environ 1560 un syst6me de fermage,

" 9,d'apras lequel on payait, outre le fermage du vroon  , une sorte de
syst&me d6pendant du b6n6fice. Les pecheurs 6taient oblig6s de con-
tinuer h pecher d'aprbs les rEglements en vigueur. A cette apoque-lh
on r6partissait encore b ferme pour plusieurs ann6es de suite, mais la
caract6ristique la plus importante de de cette p6riode 6tait quand
m6me le fait que ce n'6tait permis qu'aux pecheurs de Geertruiden-
berg et de Drimmelen, qui appartenait alors A cette ville, de p6cher.

" ..Par suite des fraudes au vroon entre autres on a voulu augmenter
le fermage. Lors des affermages de 1557 il est n6, pour ces raisons-lh,
de grands probllmes dans la ville, mais aussi surtout, parce que le
prince d'Orange a eu l'intention de permettre 6galement aux p6cheurs
d'en dehors de la seigneurie de participer aux affermages, qui en
outre devraient Btre publics d6sormais. Malgr6 des protestations vio-
lentes on a quand meme introduit ce nouveau syst&me, peu aprds
1560. D6s lors les affermages avaient lieu en principe tous les ans et
6taient publics: tout le monde pouvait ench6rir, y compris les
pecheurs venant d'ailleurs. Ils ne payaient plus de "vroon", mais un
fermage fixe.

Au d6but du dix-neuvilme si6cle seulement apparaissent alors des

changements importants dans la fa on dont on rdpartissait A ferme.
En 1810 les occupants fran ais partagent le "Bergse Veld" entier h
ferme, pour une pariode de 12 ans, h trois commerf;ants de poisson de
Geertruidenberg, malgr6 des promesses ant6rieures de r6duction de
fermage par Louis Napol6on aux p6cheurs. Les p6cheurs devaient tra-
vailler pour eux comme salari6s. Plus tard les affermages sont de nou-
veau publics de nom, mais nous voyons pourtant des manipulations de
plusieurs c6t6s, qui visent h tenir les trois commer ants A 1'6cart. Cer-
tes, ils essayaient de reconqu6rir leur position de force, mais le g6rant
ne le voulait pas, parce qu'il 6tait d'avis qu'un monopole de fermage
n'6tait pas souhaitable. Au dix-neuvilme sikcle les affermages ont lieu
de nouveau pour plusieurs ann6es de suite. En ce qui concerne les
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manipulations mentionn6es ci-dessus, nous avons montr6 comment,
dans le passa, pendant les r6unions, on tentait de diriger le r6sultat.
Les fermiers se rendaient parfois coupables de "complots", de "con-
ventions pr61iminaires" et le g6rant faisait usage d'ench6risseurs de
paille et de primes d'ench&re.

Pour ce qui est des revenus on peut constater que l'argent h recouvrer
a toujours 6t6 un poste tr83 important pour Geertruidenberg. Les reve-
nus 6taient en moyenne d'environ 25% des recettes totales des factu-
res municipales et pendant les bonnes ann6es du dix-neuvilme silcle
mBme beaucoup plus. Ensuite on a 6tudi6 le niveau des revenus du
fermage et cela par rapport aux chiffres d'affaire totaux du poisson. Il
en r6sultait que les fermages s'Slevaient h 30-40% des revenus, une
charge fiscale importante. S'appuyant sur les fermages, on pouvait
avoir une id6e globale de la contribution des parcelles individuelles h
ces revenus.

Outre ces revenus publics de la peche on a tent6 d'indiquer approxi-
mativement les revenus particuliers. Cela s'av6rait plus difficile. Il
6tait bien possible de se donner une idde tr&s globale de la barre de
pauvret6 dans la ville, il est vrai, mais il se r6v61ait pourtant difficile de
voir clair dans les revenus particuliers des p6cheurs notamment. Bien-
que l'image des "compagnons minables" s'impose, il est devenu clair
cependant qu'il y avait des p6cheurs assez ais6s, mais ce qui valait au
temps jadis pour tous ceux qui gagnaient leur vie par le travail manuel,
valait aussi pour la plupart d'entre eux: dans les bonnes p6riodes on
r6ussissait h gagner sa vie, mais un rien suffisait pour les porter au
bord de la pauvrett ou mBme pour les faire tomber dans la mis&re.

Pour les commer ants Qa valait moins. Comme on a gard6 des frag-
ments de la comptabilit6 d'un commer ant de Geertruidenberg au
dix-septi&me si6cle, nous avons pu nous forger une meilleure id6e des
revenus pour cette cat6gorie. Outre leur commerce de poissons, cer-
tains pratiquaient encore un autre m6tier, mais les revenus du com-
merce se r6vdlaient ddjh plusieurs fois sup6rieurs au salaire des
p6cheurs.

Pour ce qui est des relations sociales entre les pecheurs, nous avons
commenc6 par examiner ce qu'on pourrait intituler "les organisations
formelles": les corporations. Dans la ville il existait aussi bien une cor-
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poration de p6cheurs qu'une corporation d'acheteurs de poissons.
Celles-ci ne disposaient pas de situations monopolistiques pour leurs
membres; les acheteurs de poissons n'avaient pas le monopole de
l'achat du poisson h la cri6e et par cons6quent les pecheurs n'avaient
pas le monopole du fermage.

Il y avait aussi des organisations informelles: des accords de coop6-
ration entre les p6cheurs et entre les commerQants.

Sous ce rapport il existait trois cat6gories de p8cheurs: des fermiers,
des adjoints et des commis. A la fin du seizi6me sibcle, lorsque les
affermages 6taient publics, il y avait un fermier pour presque chaque
parcelle. A travers les ages on peut voir comment le nombre de fer-
miers, par rapport au nombre de parcelles, diminue de plus en plus.
Ceci indique ind6niablement un systame, par lequel le nombre de fer-
miers autonomes baissait et le nombre de pBcheurs, travaillant comme
salari6s, augmentait. Au d6but du dix-neuvi6me si6cle cette avolution
atteint son apog6e ou bien son point le plus bas, comme les pecheurs
1'6prouvaient, puisqu'il n'y avait alors que trois fermiers associ6s et
commer ants h la fois, chez qui tous les p8cheurs travaillaient comme
salari6s. Lorsque tout cela 6tait fini, le nombre de fermiers est rest6
quand mBme toujours restreint.

Pour se faire tant soit peu une id6e du milieu social, du monde dans
lequel vivaient les pecheurs, nous avons 6tudi6 de plus prbs la vie
urbaine, dans un chapitre A part. Nous y avons para des diff6rences
sociales et montr6 les relations humaines dans des situations conilic-
tuelles. Ces derni6res, aussi bien pour les pecheurs que pour les com-

mer ants. Dans le chapitre en question nous avons ausi par16 de la
fa on dont le processus de civilisation h Geertruidenberg a tvolut par
le biais de clauses prohibitives. Parfois aid6 par les valeurs et les nor-
mes, provenant de la nouvelle religion, le calvinisme. Mais il est ind6-
niable qu'il y avait d'autres influences, notamment des 6volutions qui
se d6roulaient ailleurs en Europe et qui avaient leurs effets sur la ville.

Pour terminer 1'6tude nous avons efileur6 le sujet du d6clin de la
p6che de rivilre en Hollande, en particulier de celle du "Bergse
Veld" et des cours inf6rieurs des riviares dans les environs. La peche
au saumon au "Bergse Veld" a disparu, surtout A cause de l'am6nage-
ment du "Nieuwe Merwede"; les saumons choisissaient ce large cours
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d'eau comme trajet vers les fray6res et y 6taient attrap68 A l'aide de
sennes aux peches d'6tat prls du "Kop van 't Land".

Les verveux du "Bergse Veld" n'6taient pas sans poisson, il est vrai,
mais bien sans saumon. Tout ceci s'est d6rou16 peu apr6s le milieu du
dix-neuvilme silcle.  Lors des affermages de  1869 les verveux se sont
av6r6s sans aucune valeur. Le prix, pour lequel on les a rdpartis A
ferme, 6tait hors de proportion des sommes d'argent qu'on avait
pay6es avant. Les pBches au moyen de filets d6rivants sur le "Nieuwe
Merwede" procuraient des p6ches record. Mais plus pour longtemps.
Un peu plus de cinquante ans apr6s, c'en est pratiquement fait des
peches au saumon sur les cours inf6rieurs des rivi&res. Nous avons
mentionn6 diff6rentes causes A ce d6clin: les mauvaises 6chelles h
saumon, de sorte que le poisson, en route pour les fray&res, ne pouvait
plus passer les barrages; la disparition des fray&res A cause de la cana-

lisation des rivBres au profit de la navigation croissante; les d6blaya-
ges des bancs de gravier, les fray&res done, dans les rivi&res, pour
l'am6nagement des routes et pour avoir du b6ton pour le bAtiment; la
surp6che et finalement aussi la pollution de l'eau.

Le saumon a disparu et quelle qu'en soit la cause, c'est toujours do
A l'environnement. L'intervention humaine dans la nature a rendu
impossible le s6jour des saumons.
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BIJLAGE 1

Lijst van de pachters in de periode van  1580 tim 1777

Vanaf 1580 tot en met 1777 heeft de rentmeester van de Nassause Domeinen in zijn
rekeningen steeds per perceel bijgehouden, welke pachter er pachtte en voor welk
bedrag. Daarvan zijn overzichten gemaakt, waarvan deze bijlage 1 een uittreksel is:
de namen, percelen en pachtbedragen zijn om de vijfjaar weergegeven. De analyses
met betrekking tot de perceelkwaliteit en de opbrengsten in Hoofdstuk VII, alsmede
die met betrekking tot de vermindering van het aantal pachters ten opzichte van het
aantal percelen in Hoofdstuk IX, zijn aan de hand van deze lijsten gemaakt.

De structuur van de lijsten is als volgt:

-  in de eerste kolom staat de naam van de pachter, of als een perceel niet werd ver-
pacht de term 'memorie';

-  de tweede kolom geeft de woonplaats van de pachter, wanneer de rentmeester die
vermeldde. Dat gebeurde niet altijd en de kolom is soms ook gebruikt voor opmer-
kingen van verschillende aard. (Om aan te geven of er sprake is van samengevoeg-
de percelen bijvoorbeeld. Er staat dan bijv. 'incl. 12' hetgeen inhoudt dat het be-
doelde perceel dan samen met perceel 12 werd verpacht voor 66n bedrag. 'Udh'
betekent 'uit de hand', het betreffende perceel werd dan buiten de openbare ver-

pachting om uitgeven). Dit spreekt steeds voor zichzelf. Wat de woonplaatsen be-
treft: de meeste vissers kwamen - uiteraard - uit Geertruidenberg. In dat geval
vermeldde de rentmeester dat bijna nooit. Dit betekent echter niet dat als er geen
woonplaats is vermeld, dit automatisch inhoud dat de betreffende pachter uit
Geertruidenberg kwam. Ook de namen van vissers uit andere plaatsen zoals Har-
dinxveld en Sliedrecht, die dikwijls pachtten en wier namen dus heel bekend wa-

ren, gaan niet altijd vergezeld van de woonplaats. In het algemeen is de woonplaats
alleen daar vermeld, waar de rentmeester dat ook deed.

- De derde kolom is het perceelnummer. Deze nummers corresponderen met de
kaart van de percelen en de daarop aangegeven nummers zoals die is opgenomen
in Hoofdstuk II (zie afbeelding nr. 15);

-  de vierde kolom geeft het bedrag dat voor het betreffende perceel werd geboden

en geboekt.

Opmerking:

Beginnend in 1580 is in principe steeds om de vijfjaar de lijst van pachters weerge-
geven. In het begin en het midden van de achttiende eeuw (de jaren 1715 t/m 1718
en  1740 t/m  1743) zijn geen individuele pachters per perceel bekend, omdat er col-
lectief gepacht werd. De betreffende totaalbedragen zijn toch opgenomen. De lijst
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eindigt in  1777.  Na dat jaar vermeldt de rentmeester in zijn rekeningen geen indivi-
duele pachters meer, maar geeft hij nog slechts totale pachtsommen per jaar op.

(Bron: Rekeningen rentmeester Nassause Domeinraad; ARA, Archief ND, inventaris
Hingman).

bedrag
naam woonpl.lopm nr.    in guldens

Jaar:  1580

Memorie                                        1       0
Cornelisz, Rochus Sliedrecht 2 16
Lenaertsz, Adriaen                                                                 3          223
Cornelisz, Rochus Sliedrecht 4 4
Huybrechtsz, Robbrecht                                                          6          124
Hooch, Cornelis Meeusz de                                                           7           612
Pap, Jacob Adriaensz                                                                                  8              550
Oisterhout, Matthijs Claes v. Oosterhout 9 420

Jochimsz, Sebastiaen                                                                                                                          10                     408

Banck, Cornelis Peetersz                                                                                    11                288
Cornelisz, Rochus Sliedrecht           12                         25

Brueren, Dirck Adriaensz                                                                         14              556
Reynen, Cornelisz                                                                                      15              633
Joncaen, Jacop Adriaensz                                                                  16            715
Laureysz, Jan                                               17       224

Heyen, Thomas                                                                                                                    18                  402

Jansz, Hendrik Jacop                                                                                 19             455
Meeusz, Frans 20 400

Jansz, Cornelis Jacop                                                                                21              563
Roelen, Mathijs Cornelis                                                                   22              49
Boon, Claes Adriaensz                                                                              23              290
Decker. Geraert Adriaensz                                                                24               12
Cornelisz, Geraert Drimmelen      25             31
Vogelaer, Adriaen Adriaensz                                                            26            667
Ruymen, Jacop Cornelisz den                                                           27            450
Cornelisz, Geraert Drimmelen 28 244

Capman, Machiel Adriaensz 29 668

Vinck, Cornelis Jacopsz                                                                     30            542
Baenen, Jacop Comelisz Sliedrecht   31       256

Reynen, Sander                                                                         32           267
Roelen, Mathijs Cornelis                                                                   33            286
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bedrag
naam woonpl./opm nr.    in guldens

Greeff, Adriaen Jasparen                                                            34           237
Hooch, Hendrik Meeus de                                                          35           252
Anthonisz, Alewijn Sliedrecht 36 131
Adriaensz, Balthazar Drimmelen 37 127
Adriaensz, Balthazar Drimmelen 38 127
Wijtgancx, Geraert Jansz                                                                          39             210
Decker, Adriaen Jansz                                                                              40              193
Bouwens, Joost                                                                    41          170
Govaertsz, Machiel                                                               42            71
Machielsz, Machiel Meeus                                                                 43              74
Lieck, Peeter Jansz                                                                                    44             268
Ghijssen, Aert Corn. Willem                                                              45            300
Vullens, Adriaen Cornelis de 46 239
Aertsz, Adriaen Sliedrecht 47  61
Jochemsz, Willem                                                                48          303
Boot, Hendrik Cornelis 49 281

Berris, Anthonis Adriaensz 50 137

Bouwensz, Joost                                            51        80

Roelen, Jan Jan                                                                                 52            322
Ghijsbrechtsz, Jan                                                                      53           246
Otter, Cornelis Peetersz                                                              54           168
Machielsz, Machiel Meeus                                                           55           155
Pap, Adriaen Cornelissen                                                            56           117
Decker, Joris Jansz                                                                                    57                50
Porta, Aerts Anthonissen                                                                   58              50
Baenen, Jacop Cornelissen                                   59        42

Molenaer, Tielman Jansz                                                                   61              20
Molenaer, Tielman Jansz                                                                   62            185
Sassen, Adriaen                                                                   63            60
Roelen, Faes Jan                                                                                        64                  9
Decker, Geraert Adriaensz                                                                65                4
Adriaensz, Balthazar Drimmelen 68      60
Vaes, Adriaen Jansz                                                                   70             16
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Jaar:  1585

bedrag
naam woonpl./opm nr.    in guldens

Adriaensz, Cornelis Sliedrecht 1 15
Aertsz, Adriaen Sliedrecht          2                  10
Lenaertsz, Adriaen                                                                 3          250
Cornelisz, Rochus Sliedrecht 4 14
Pap, Jacob Adriaensz                                                                                                         6                  115
Huyben, Claes                                                                 7         388
Huyben, Robbrecht                                                          8         526
Roelen, Adriaen Mathijs                                                          9          356
Geraertsz, Cornelis Cornelis Drimmelen 10 277
Lieck, Pieter Jansz                                                                                                             11                  380

Aertsz, Adriaen Sliedrecht         12                  146
Peetersz, Dirck                                                                                                                                        14                     521

Pauwelsz, Adriaen                                                                15          539
Hooch, Hendrik Meeus de                                                                 16            616
Claesz, Huybrecht                                                                                                17                130
Ruymen, Jacob Cornelisz den                                                                                      18                 306

Hooch, Cornelis Meeus de                                                                                             19                 270

Adriaensz, Geraert                                                               20          408
Roelen, Comelis Matthijs                                                            21           485
Cornelisz, Geraert Drimmelen 22  60
Baertsz, Adriaen Adriaensz                                                         23           196
Michielsz, Peeter Drimmelen 24       35

Roelofsz, Jan Jan                                                                              25              60
Greeff, Adriaen Jasparsz                                                                   26            643
Wrort (?), Jacob Jansz                                                                       27            550
Ruymen, Huybrecht Cornelisz d.                                                  28           122
Joncaen, Jacob Adriaensz                                                           29           560
Jansz, Cornelis Jacop                                                                        30            447
Claesz, Huybrecht                                                           31         275
Decker, Cornelis Jansz                                                                              32             284
Jorisz, Tielman                                                                    33          288
Jorisz, Tielman                                                                          34           268
Laureysz, Jan                                                                            35           348
Cornelis, Rochus Sliedrecht 36 240
Michielsz, Frans Meeus                                                               37             68
Melsz, Adriaen Jansz                                                                  38           220
Oisterhout, Matthijs Claesz v.                                                             39            290
Lemensz, Henrick                                                           40         230
Otter, Cornelis Peeters                                                                41           272
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bedrag

naam woonpl.lopm nr.     in guldens

Decker, Joris Jansz                                                                                    42              181
Machielsz, Machiel Meeus                                                           43             92
Vinck, Cornelis Jacopsz 44 359

Cornelisz, Jaspar Sliedrecht 45 368
Cornelisz, Jaspar Sliedrecht          46                     176

Govaertsz, Machiel                                                          47         157
Bouwensz, Joost                                                                         48           300
Joachimsz, Mathijs                                                               49          315
Vullens, Adriaen Cornelis de                                                       50           121
Boot, Hendrik Cornelisz                                                                    51             185
Govaertsz, Machiel                                                          52         313
Ghijsbrechtsz, Jan                                                                      53           206
Vullens,Adriaen Cornelis de                                                                                        54                  114

Veris, Anthonis Adriaensz                                                                        55              138

Bouwensz, Joost                                                                         56           124
Decker, Joris Jansz                                                                                    57                90

Michielsz, Machiel Meeus                                                            58             31
Memorie                                                                                   59               0
Molenaer, Tielman Jansz                                                                   61              40
Molenaer, Tielman Jansz                                                                   62             196
Sassen, Adriaen                                                                   63          105
Sassen, Adriaen                                                                   64              5
Sassen, Adriaen                                                                   65              1
Borgemeesteren GB G'berg 68  12
Leyten, Jan bode GB      70             16

Jaar: 1590
bedrag

naam woonpt./opm nr.   in guldens

Lock, Cornelis Adriaensz de Sliedrecht        1               12
Lock, Cornelis Adriaensz de Sliedrecht 2 4
Memorie                                          3       0

Lock, Cornelis Adriaensz de Sliedrecht 4  4
Cornelisz, Floris                                                                    6            25
Pap, Jacob Adriaensz                                                                          7             125
Beyersz, Peeter Adriaen                                                                              8              200
Cornelisz, Jaspar Sliedrecht 9 150
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bedrag

naam woonpl./opm nr.     in guldens

Cornelisz, Joop Sliedrecht 10 150
Lock, Cornelis Adriaensz de Shedrecht   11       195

Cornelisz, laspar Sliedrecht         12                  200

Cleysz, Daniel Drimmelen 14 200
Greeff, Adriaen Jasparssen                                                                       15             225
Heys, Thomas                                                                            16           277
Bouwensz, Cleys Joosten                                                                                                17                    63

Porta, Aert Tonissen                                                                                  18              190
Cornelisz, Floris                                                                                19            190
Porta, Aert Tonissen                                                                                  20              164

Laureysz, Simon Sliedrecht 21 290
Cleysz, Daniel Drimmelen 22  10
Reyen, Merten Drimmelen 23 115
Deenen, Willem Cleys 24       6

Peetersz, Adriaen Drimmelen 25  60
Loo, Willem Joosten v.d.                                                                          26             825
Loo, Willem Joosten v.d. 26 t/m 29      27               0
Loo, Willem Joosten v.d.                                                                          28                  0
Loo, Willem Joosten v.d. 29       0

Govaertsz, Michiel                                                           30         189
Govaertsz, Michiel                                                           31          101
Ghijsselsz, Dirick udh 32/34     32          400
Ghijsselsz, Dirick                                                                 33              0
Ghijsselsz, Dirick                                                            34            0
Oisterhout, Mathijs Claesz v.                                                                                        35                  133

Huymansz, Jan Sliedrecht 36  60
Memorie                                         37       0
Memorie                                         38       0

Comansz, Jan Laureysz                                                         39            80
Comansz, Jan Laureysz                                                               40             10
Deenen, Willem Cleysz Drimmelen 41  15
Reyen, Merten Drimmelen 42  10
Peetersz, Adriaen c.s. Drimmelen 43  15
Onbekend                                               44        0

Onbekend                                               45        0

Onbekend                                               46        0

Onbekend                                               47        0

Alewijns, Cornelis Sliedrecht 48       36

Corstensz, Alewijn Sliedrecht   49        40

Adriaensz, Simon Sliedrecht 50 60
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bedrag
naam woonpl./opm nr.    in guldens

Boer, Jan Adriaensz de Sliedrecht   51        36

Comansz, Jan Laureysz                                                               52            100
Comansz, Jan Laureysz                                                               53             60
Comansz, Jan Laureysz                                                               54             36
Jochimsz, Mathijs                                                                 55            10
Memorie                                         56       0
Memorie                                         57       0
Memorie                                         58       0
Memorie                                         59       0
Memorie                                         61       0
Memorie                                                                                           62                 0
Memorie                                           63        0
Memorie                                         64       0
Memorie                                         65       0
Cornelisz, Geraert Drimmelen 68       17

Koenen, Willem Jacopsen cappiteyn           69                         11
Peetersz, Adriaen Drimmelen 70  14

laar. 1595
bedrag

naam woonpt.lopm nr.    in guldens

Joosten, Jan Sliedrecht         1               10
Memorie                                        2       0
Lenaertsz, Adriaen Sliedrecht 3  1
Memorie                                          4       0
Jansz, Cornelis Jacob                                                                                             6                  64

Jochimsz, Mathijs                                                                   7          200
Andriesz, Cornelis                                                                        8           318
Greeff, Adriaen Jasparssen                                                                 9            200
Greeff, Adriaen Jasparssen                                                                       10              175
Lenaertsz, Adriaen Shedrecht   11       297

Simonsz, Laureys Sliedrecht   12       161

Roelen, Cornelis Mathijssen                                                                                                         14                     329

Comansz, Jan Laureyssen                                                            15           348
Lambrechtsz, Hendrick                                                     16         399
Mechelen, Dirick Peetersz                                                                 17             120
Cornelisz, Adriaen Raemsdonck   18      212
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bedrag
naam woonpl./opm nr.    in guldens

Comelisz, Simon                                                                  19          163
Roelen, Adriaen Mathijs                                                                                                                 20                     135

Aertsz, Goidschalck                                                              21          320
Bosser, Adriaen Cleyssen Drimmelen 22  13
Danielsz, Henrick Claes Drimmelen 23  29
Peetersz, Adriaen Drimmelen 24  18
Groot, Jacob Corn. de                                                                 25             20
Danielsz, Daniel Claes Drimmelen 26 396
Ruymen, Huybrecht Corn. den                                                         27            228
Geraertsz, Govaert Drimmelen 28  4
Beyeren, Peeter Adriaen                                                                   29            328
Willemsz, Jochim                                                                       30           146
Geraertsz, Govaert Drimmelen 31 150
Clooten, Adriaen Adriaensen                                                       32           103
Andriesz, Jaspar                                                                               33             186
Hooch, Roelant Corn. de                                                                   34            114
Simonsz, Laureys Sliedrecht 35  2
Michielsz, Frans Meeus                                                                     36                6
Claesz, Adriaen Drimmelen 37  5
Brueren, Adriaen Dirckzen                                                         38             37
Bouwensz, Adriaen Joosten                                                                      39                68
Brueren, Adriaen Dircksen 40       62

Cornelisz, Lenaert                                                                41            56
Roelofsz, Jan 42       49

Roelofsz, Jan                                                                             43             18
Robben, Wouter Janssen                                                                          44                15
Simonsz, Laureys Sliedrecht 45  20
Simonsz, Laureys Sliedrecht 46       20

Jansz, Adriaen Sliedrecht 47  13
Jorisz, Adriaen                                                                    48            35
Bouwensz, Adriaen Joosten                                                                      49                24
Bouwensz, Adriaen Joosten 50       8
Adriaensz. Abraham Sliedrecht 51  2
Vullens, Adriaen Corn. de                                                           52             80
Willemsz, Jochim                                                                       53             66
Huyben, Claes                                                                           54             50
Usbrantsz, Peeters                                                          55           66
Serren, Adriaen                                                                   56            31
Cornelisz, Adriaen Raemsdonck 57  1
Memorie                                       58       0
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bedrag
naam woonpL/opm nr.    in guldens

Memorie                                         59       0
Memorie                                           61        0

Bouwensz, Anthonis Joosten                                                                    62                  1
Michielsz, Dirick                                                                  63            20
IJsbrantsz, Peeter                                                                      64               1
Memorie                                           65       0

Ghijsselsz, Dirick                                                                 68            12
Andriesz, Joost en J. Reynaer Sliedrecht   69        30

Reynaertsz, Jan zie 69 hierv. 69       0
Danielsz, Hendrick Claes Drimmelen 70  26

Jaar: 1600
bedrag

naam woonpL/opm nr.     in gul(lens

Adriaensz, Michiel Swaluwe    1       5
Memorie                                          2       0
Mechelen, Dirck Peetersz van                                                                     3                66
Memorie                                          4       0
Jochimsz, Mathijs                                                                   6            41
Huyben. Claes                                                                      7          168
Roelen, Cornelis Mathijs                                                               8           254
Harinck, Adriaen Adriaensz Sliedrecht 9 165

Clooten, Adriaen Adriaensz                                                         10           139
Simonsz, Laureys Sliedrecht   11       139

Simonsz, Laureys Sliedrecht   12       149

Dominicus, Gerard 14     318
Oisterhout, Mathijs Claesz v                                                                                                         1 5                     344

Brueren, Dirck Adriaensz                                                                         16             394
Thomasz, Jaspar                                                                                                    17               228
Roelofsz, Jan Jan                                                                               18            210
Molenaer, Jan Thielen                                                                       19            154
Jochimsz, Willem                                                                 20          158
Lambrechtsz, Hendrick                                                     21         365
Groot, Jacob Cornelissen de                                                    22            43
Cornelisz, Adriaen Raemsdonck 23  99
Willemsz, Pieter Drimmelen 24  40
Bosser, Adriaen Claesz Drimmelen 25  60
Geraertsz, Corst Drimmelen 26 390
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bedrag
naam woonpl. lopm nr.    in guldens

Ruymen, Jacob Corn. den                                                                 27            323
Cornelisz, Adam Drimmelen 28  40
Aertsz, Goidschalck                                                              29          309
Govaertsz, Michiel                                                           30         200
Vinck, Simon Cornelisz                                                               31           193
Boot, Hendrick Cornelisz                                                                                                               32                     193

Bouwensz, Adriaen Joosten                                                               33            191
Bouwensz, Adriaen Joosten                                                                               34               112

Harinck, A.A. Sliedrecht 35  57
Molenaer, Jan Thiel,en                                                                      36              84
Danielsz, Henrick Claes Drimmelen 37  50
Willemsz, Peeter Drimmelen 38 150
Andriesz, Jan                                                                                    39            220
Peetersz, Thieleman                                                                                                                           40                     170

Willemsz, Reynier                                                           41          152
Poll, Adriaen Cornelissen                                                       42            93
Cornelisz, Aert                                                                    43            58
Simonsz, Laureys Sliedrecht 44       95

Simonsz, Laureys Sliedrecht 45  48
Simonsz, Laureys Sliedrecht 46  73
Harinck, Adriaen Adriaensz Sliedrecht 47  13
Robben, Wouter Jansz                                                                                        48               180

Poll, Adriaen Cornelissen                                                                         49              144
Jochimsz, Willem                                                                       50               9
Jochimsz, Willem                                                                 51              2
Michielsz, Adriaen                                                               52          180
Jochimsz, Mathijs                                                                                      53              155
Michielsz, Mateeus                                                          54           78
Roelen, Adriaen Mathijsz                                                       55            85
Cornelisz, Adriaen Raemsdonck 56  90
Roelofsz, Jan Jan                                                                              57              39
Jochimsz. Willem                                                                 58              2
Memorie                                       59       0
Memorie                                       61       0
Usbrantsz, Peeter                                                                 62            45
Michielsz, Mateeus                                                          63           29
Corvers, Jan Hendriks                                                                       64            235
Michielsz, Mathijs                                                           65           14

421



bedrag
naam woonpL/opm nr.      in guMens

Coener: Wed. v. Willem Jacops                                                        68              12
Dingensz, Adriaen c.s. Sliedrecht 69  30
Danielsz, Willem Cleys c.s. Drimmelen 70  30

Jaar:  1605

bedrag
naam woonpL/opm nr.      in guldens

Daelder, Cornelis Tonissen                                                                  1                 1
Memorie                                                                              2              0
Huyben, Claes                                                                 3             6
Memorie                                          4       0
Mechelen, Dirck Peetersz v.                                                                                                            6                        1 7

Banck, Tonis Cornelissen                                                                    7             109
Jochimsz, Mathijs                                                                   8          150
Daelder, Cornelis Tonissen                                                                  9             148
Daelder, Cornelis Tonissen                                                                10             112
Simonsz, Laureys Sliedrecht         11                  130
Simonsz, Laureys Sliedrecht 12 138
Clooten, Adriaen Adrianesz                                                               14            234
Roelen, Cornelis Mathijsz                                                                  15            251
Brueren, Adriaen Dircksen                                                                16            329
Comansz, Jan Laureys                                                                                                      17                  150

Comansz, Jan Laureys                                                                       18            118
Cornelisz, Simon                                                                                         19                87
Jorisz, Adriaen                                                                    20            99
Lambrechtsz, Hendrick                                                         21          250
Groot, Jacob Cornelissen de                                                        22             27
Danielsz, Daniel Claes Drimmelen 23  67
Gerritsz, Govaert Drimmelen 24  50
Willemsz, Pieter Drimmelen 25  48
Poll, Floris Cornelissen                                                                      26            264
Ruymen, Cornelis Huybrechtsz den                                                  27             168
Bosser. Adriaen Claesz                                                               28               5
Jochimsz, Willem                                                                       29           229
Roelen, Adriaen Mathijsz                                                            30           135
Sassen, Adriaen                                                                         31            142
Michielsz, Matheus                                                               32          124
Michielsz, Matheus                                                                                                             33                  115

Jochimsz, Mathijs                                                                 34            36

422



bedrag
naam woonpL/opm nr.    in guldens

Daelder, Cornelis Tonissen                                                                       35                22
Daelder, Cornelis Tonissen                                                                      36                10
Cornelissen, Adriaen                                                        37           24
Roelofsz, Jan Jan                                                                       38             20
Willemsz, Reinier                                                           39           89
Huyben, Claes                                                                    40            30
Danielsz, Daniel Claes                                                                       41               37
Huyben, Claes                                                               42           22
Banck, Tonis Cornelissen                                                                  43                4
Simonsz, Laureys                                                                 44            45
Simonsz, Laureys                                                                 45            30
Simonsz, Laureys                                                                 46            36
Simonsz, Laureys                                                                 47              2
Boot, Hendrick Cornelissen                                                               48              84
Mechelen, Dirck Peetersz van 49       25

Simonsz, Laureys                                                                 50              1
Simonsz, Laureys                                                                 51              2
Usbrantsz, Pieter                                                            52           92
Roeloffsz, Jan Jan                                                                             53              47
Fleuren, Adriaen                                                                       54             16
Andriesz, Cornelis 55       15

Jochimsz, Willem 56       57

Clooten, Andriaensz                                                             57            43
Roeloffsz, Jan Jan                                                                      58               3
Memorie                                         59       0
Memorie                                                                                           61                 0
Boot, Henrick Cornelisz                                                                    62               10
Poll, Adriaen Cornelisz                                                          63              2
Claesz, Cornelisz (Wan?)                                                        64          300
Aertsz, Godschalck                                                              65              8
Bergen, Willem van (Capt.)                                                         68               8
Dingemansz, Arien c.s. Sliedrecht 69  24
Danielsz, Willem Cleys Drimmelen 70  22

Jaar: 1610
bedrag

naam woonpl.lopm nr.    inguldens

Roelen, Adriaen Mathijsz                                                              1               6
Symonsz, Laureys                                                             2             0

423



bedrag

naam woonpl.lopm nr.   inguldens

Cornelisz, Adriaen Raemsdonck 3 43
Symonsz, Laureys                                                                  4             0
Bouwensz, Adriaen Joost                                                                     6              54
Stael, Jacob Michielsz v.d.                                                                   7            370
Dircksz, Peeter                                                                      8          399
Symonsz, Jaspar                                                                                  9            388
Daelder, Cornelis Tonissen (Daeler) 10 314
Aertsz, Goidschalck                                                                                              11                250

Symonsz, Laureys                                                                                                                                 12                        95

Andriesz, Jan                                                                                    14            400
Lambrechtsz, Hendrick                                                         15          474
Huybrechtsz, Claes                                                                                                                              16                     565

Jorisz, Adriaen                                                                                           17              355
Roelen, Adriaen Mathijs                                                         18          390
Thomasz, Jaspar                                                                                19            390
Andriesz, Cornelis                                                                20          243
Willemsz, Reinier                                                                 21          379
Bosser, Adriaen Claesz                                                               22             42
Cornelisz, Adriaen Raemsdonck 23  58
Luckwel, Adriaen Peetersz                                                          24           147
Geraertsz, Corstiaen Drimmelen 25  27
Roelen, Cornelis Mathijs                                                             26           500
Poll, Floris Cornelisz                                                                                  27              326
Groot, Jacob Jacobsz de                                                                    28              20
Comansz, Jan Laureys                                                                       29            400
Hooch, Hendrick Hendricksz de                                                  30           296
Danielsz, Daniel Cleys                                                                       31             300
Hendricksz, Cornelis                                                        32         247
Thomasz, Jaspar                                                                                33            268
Mathijsz, Jochim                                                                                34            120
Jansz, Crijn Shedrecht   35        12

Daelder, Cornelis Thonissen                                                              36              37
Willemsz, Peeter Drimmelen 37  60
Geraertsz, Govaert Drimmelen 38 160
Matheeusz, Adriaen                                                              39          345
Michielsz, Adriaen                                                                      40           330
Jochimsz,Mathijs                                                             41          261
Roelofsz, Joost Jan                                                                                     42              158
Poll, Reinier Adriaensz                                                                     43              48
Thielen, Jan                                                                               44             70

424



bedrag
naam woonpl./opm nr.    in guidens

Andriesz, Jan                                                                            45             30
Harinck, Adriaen Adriaensz Sliedrecht 46       30

Harinck, Adriaen Adriaensz Sliedrecht 47  2
Aertsz, Goidschalck                                                                   48             90
Clooten, Adriaen Adriaensz 49       43

Harinck, Adriaen Adriaensz                                                        50               6
Harinck, Adriaensz Adriaensz                                                                                                  51                         50

Poll, Reinier Adriaensz                                                                             52              228
Boot, Hendrick Cornelisz                                                                  53            235
Roelofsz, Jan Jan                                                                              54              81
Cornelisz, Adam Drimmelen 55  87
Poll, Adriaen Cornelissen                                                            56           149
Roelofsz, Joost Jan                                                                                     57              121
Synmonsz, Jaspar                                                                             58              43
Cornelisz, Bastiaen Drimmelen 59  4
Memorie                                         61       0

Hooch, Hendrick Hendricksz de                                                       62              35
Peetersz, Lambrecht                                                             63            63
Wan, Cornelis Claes                                                                          64            578
Matheeusz, Adriaen                                                              65            10
Bouwens, Thonis Joosten                                                                          68                28

Dingensz, Adriaen c.s. 69       30

Cornelisz, Geraerd Stadh.Drim 70  40

Jaar:  1615

bedrag

naam woonpl.lopm nr.    in guhlens

Thielen, Jan                                                                                1               5
Daelder, Cornelis Tonis (Dael) 2 2
Dircksz, Jacob                                                                                     3              86
Harinck, Adriaen Adriaensz                                                                4                 3
Thielen, Aert                                                                        6            65
Matheeusz, Adriaen                                                                      7           436
Symonsz, Jaspar                                                                          8           452
Thijsz, Claes                                                                         9          386
Thielen, Jan                                                                               10           394
Huybrechts, Claes                                                                                                              11                  300

Jorisz, Adriaen                                                                    12          106

425



bedrag
naam woonpl.lopm nr.    in guldens

Danielsz, Tonis                                                                                           14             450
Huyben, Claes                                                                                                                                          15                    505

Aertsz, Godschalck                                                                                    16             620
Willemsz, Reinier                                                                                                 17               457

Hooch, Hendrick Hendricksz de                                                        18            370
Govaertsz, Adriaen Michiel                                                     19          424
Roelen, Cornelis Mathijs                                                             20           405
Hooch, Hendrick Hendricksz de                                                       21            418
Cornelisz, Adam                                                                  22          100
Bosser, Adriaen Claes                                                                       23            107
Luckwel, Adriaen Adriaensz                                                        24           115
Gerritsz, Govaert Drimmelen 25  15
Thomasz, Jaspar                                                                               26            566
Banck, Thonis Cornelissen                                                          27           448
Michielsz, Adriaen                                                               28            90
Laureysz, Jan                                                                            29           463
Willemsz, Jacob                                                                                30            324
Thielen, Aert                                                                      31          319
Jansz, Joost                                                                               32           269
Brueren, Adriaen Dircksz                                                       33          299
Jochimsz, Mathijs                                                            34         140
Hendricksz, Joris                                                                              35            190
Harinck, Adriaen Adriaensz                                                   36          265
Cleysz, Daniel                                                                     37            89
Groot, Jacob Cornelisz de                                                            38           148
Cornelisz, Lenaert                                                                39          397
Roelofsz, Jan                                                                             40           240
Jochimsz, Matthijs                                                           41         216
Danielsz, Hendrick Cleys                                                                  42            120
Willemsz, Cleys                                                              43           60
Danielsz, Thonis                                                                        44             97
Willemsz, Reinier                                                                                                                                  45                     1 3 1

Haes, Cornelis de 46 176

Harinck, Adriaen Adriaensz                                                        47             39
Govaertsz, Adriaen Michiel                                                          48           100
Cornelisz, Dirck                                                              49           12
Harinck, Adriaen Adriaensz                                                        50             14
Brueren, Adriaen Dircksz                                                            51           186
Thielen, Thieleman                                                          52         239
Lambrechtsz, Hendrick                                                     53         199

426



bedrag
naam woonpl. lopm nr.     in guldens

Matthijsz, Jochim                                                                       54             90
Lambrechtsz, Hendrick                                                    55           93
Willemsz, Pieter                                                                  56          200
Cornelisz, Bastiaen Raemsdonck 57  182
Cornelisz. Adriaen Raemsdonck 58  60
Luckwel, Adriaen Adriaensz                                                             59                4
Memorie                                         61       0

Laureysz, Jan                                                                      62            77
Willemsz, Cornelis                                                               63            34
Aertsz, Godschalck                                                          64         500
Dircksz, Hendrick                                                                65            20
Ghijsz, Cornelis 68      86
Dingensz, Adriaen                                                               69            40
Cleysz, Daniel                                                                70           40

Jaar  1620
bedrag

naam woonpl./opm nr.    in guldens

Michielsz, Bastiaen                                                            1           37
Hooch, Hendrick de                                                                                    2                  8
Adriaensz, Hendrick                                                         3         104
Daelder, Cornelis Thonis                                                                                                                   4                        1 1

Dircksz, Pieter                                                                            6             98
Thomasz, Jasper                                                                          7           476
Matheeusz, Adriaen                                                               8          536
Banck, Tonis Cornelisz                                                                        9            400
Dircksz, Jacob                                                                                            10             354
Hooch, Hendrick Hendricksz de                                                                      11                199

Hooch, Hendrick de                                                                                  12                68
Govaertsz, Adriaen Michiel                                                     14          500
Joosz, Adriaen                                                                     15          512
Symonsz, Jaspar                                                                                                                                     16                    654

Jorisz, Adriaen                                                                                                                     17                 538

Bullens, Adriaen Dirck                                                                      18            530
Dircksz, Adriaen                                                                                        19             432
Jansz, Joost                                                                               20           369
Harinck, Adriaen Adriaensz                                                        21           330
Bosser, Adriaen Claesz                                                               22             60

427



bedrag
naam woonpL/opm nr.    in guldens

Thijsz, Daniel                                                                      23          198
Reynsz, Meerten                                                                                                                 24                  116

Adamsz, Cornelis Drimmelen 25 186
Ruymen, Claes Huybrechtsz                                                        26           637
Danielsz, Tonis                                                                          27           450
Groot, Jacob Cornelisz de                                                            28             58
Adriaensz, Reinier                                                                                                                               29                    510

Roelen, Cornelis Mathijssen                                                         30           400
Ruyter, Claes Thijsz                                                                          31            321
Thielen, Aert                                                                      32          305
Aertsz, Godschalck                                                          33         307
Aertsz, Godschalck                                                          34           80
Willemsz, Reinier                                                                                      35              175
Willemsz, Reinier                                                                                      36              175
Willemsz, Cleys                                                                         37           122
Bosser, Adriaen Claes                                                                 38           140
Adamsz, Cornelis                                                                 39          376
Adriaensz. Bastiaen                                                              40          355
Jochimsz, Mathijs                                                                                                                                  41                     2 1 7

Jochimsz, Mathijs                                                                 42          180
Willemsz, Cleys                                                                   43          183
Thielen, Jan 44       90

Willemsz, Pieter Drimmelen 45 128
Willemsz, Pieter                                                                                46            172
Brouwer, Hendrick Dircksz                                                               47                 3
Jorisz, Adriaen                                                                    48          117
Andriesz, Jan                                                                            49             37
Harinck, Adriaen Adrianesz                                                        50             15
Brouwer, Hendrick Dircksen                                                             51             190
Roelofsz, Joost Jan                                                                            52             165
Comelisz, Adriaen                                                                                                             53                  111

Roelofsz, Jan Jan                                                                               54              90
Willemsz. Cornelis                                                                55            97
Cornelisz, Lenaert                                                           56         212
Oppersz. Geert                                                                    57          256
Thielen, Aert                                                                       58          166
Govaertsz, Cornelis                                                               59            42
Groot, Jacob de                                                                         61               0
Adriaensz, Daniel                                                           62           90
Brueren, Adriaen Dircksz                                                            63               0

428



bedrag

naam woonpl./opm nr.     in guldens

Thijsz, Daniel                                                                      64          490
Thielen, Thieleman                                                                    65           126
Ghijsz, Cornelis                                                                   68          169
Lock, Jan Jacobsz                                                                             69              49
Cleysz, Daniel                                                                70           20

Jaar: 1625
bedrag

naam woonpl. opm nr.     in guldens

Cornelisz, Dingeman                                                                                                                              1                         1 7

Daelder, Cornelis Tonissen                                                                         2                64

Ruymen, Claes Huybrechtsz                                                          3           117
Cornelisz, Dirck                                                                     4            15
Matheeusz, Adriaen                                                                            6              80
Danielsz, Adriaen                                                                  7          280
Daelder, Cornelis Thonis                                                                            9             400
Daelder, Cornelis Thonis                                                                   10            320
Cornelisz, Dirck                                                                                                     11                126

Daelder, Cornelis Thonis                                                                                                                12                        14

Hooch, Hendrick Hendricksz de                                                       14            289
Matheeusz, Adriaen                                                              15          319
Danielsz, Thonis                                                                        16           419
Cornelisz, Dirck                                                                                         17             423
Adriaensz, Jan                                                                           18           440
Jansz, Crijn                                                                                       19            270
Adriaensz. Bastiaen 20 244

Bosser, Cleys Adriaensz                                                                    21            247
Adamsz, Govaert                                                                 22            12
Danielsz. Adriaen                                                                 23            39
Adriaensz, Hendrick                                                        24           39
Bosser. Adriaen Cleysz                                                               25             20
Thomasz, Jaspar                                                                        26           465
Bosser, Cleys Adriaensz                                                                            27             330
Cornelisz, Dingeman                                                             28          210
Hooch, Meeus Hendricksz de 29 396

Aertsz, Godschalck                                                          30         320
Oppersz, Cert                                                                31          240
Brueren, Dirck Adriaensz                                                                  32            270

429



bedrag
naam woonpt./opm nr.     in guldens

Thielen, Aert                                                                      33          276
Thielen, Aert                                                                                                                         34                  115

Jansz, Crijn                                                                   35           40
Michielsz, Claes                                                                   36          400
Luckwel, Adriaen Adriaensz                                                        37             20
Roeloffsz, Jan Jan                                                                       38             40
Govaertsz, Cornelis                                                                     39           307
Jorisz, Adriaen 40 301

Thijsz, Jochem                                                                           41           220
Willemsz, Cornelis                                                                42          103
Aertsz, Godschalck                                                               43            60
Willemsz, Pieter 44        7

Wilemsz, Pieter                                                              45          138
Corstiaensz, Abram 46 142

Seeuwsz, Jan Jansz 47       1
Thijsz, Jochenm                                                                         48             69
Willemsz, Cleys (de jonge)                                                                                             49                     11
Memorie                                         50       0
Luckwel, Adriaen Adriaensz                                                        51            109
Brouwer, hendrick Dircksz                                                                52            102
Brouwer, Adriaen Dircksz                                                      53            48
Symonsz, Jaspaer                                                                       54             79
Ruymen, Aert Huybrechtsz                                                         55           112
Roelen, Claes Mathijsz                                                           56          150
Thielen, Jan                                                                              57           199
Ruymen, Aert Huybrechtsz                                                               58            190
Seeuwsz, Jan Jansz                                                                            59              72
Adamsz, Govaert                                                                  61              0
Bouwensz, Thonis Joosten                                                                 62              34
Thielen, Jan                                                                              63               4
Bosser, Huybert Adriaensz                                                          64           374
Thomasz, Jaspaer                                                                              65              15
Matheeusz, Adriaen                                                              66              7
Bastiaensz, Pieter Swijndrecht 68  77
Lock, Jan Jacobsz                                                                              69              40
Willemsz, Pieter Drimmelen 70  20

430



Jaar 1630

bedrag
naam woonpl.lopm nr.    in guldens

Adriaensz, Hendrick                                                          1             1
Hermansz, Laurens                                                           2         222
Danielsz, Adriaen                                                                        3             56
Cornelisz, Dirck Sliedrecht 4 35
Cornelisz, Dingeman                                                              6            32
Banck, Cornelis Thonissen                                                                  7            305
Michielsz, Claes                                                                     8          485
Ariaensz, Fleuris                                                              9         330
Bastiaensz, Arent                                                                 10          122
Michielsz, Claes                                                                                                                   11                     64
Adriaensz, Herbert                                                               12            31
Thonisz, Boudewijn                                                              14          155
Govaertsz, Cornelis                                                               15          390
Adriaensz. Hendrick                                                             16          472
Hooch, Meeus Hendricksz de                                                                           17               400
Corstiaensz, Marten                                                                                   18              444
Jansz, Jan                                                                                         19            150
Daelder, Teunis Cornelissen                                                        20           212
Daelder, Willem Cornelissen                                                       21              78
Bosser, Cleys Adriaensz                                                                    22              68
Adamsz, Govert                                                                   23            38
Danielsz, Dingeman                                                         24          102
Adriaensz, Huybert                                                         25           38
Symonsz, Jasper                                                                               26            312
Roelofsz, Jan Jan                                                                       27             43
Memorie                                                                 28            0
Adriaensz, Cleys 29 290
Adriaensz, Cleys                                                                  30          184
Huybrechtsz, Aert                                                                31           150
Jansz, Teunis                                                                             32           140
Thijsz, Jochem                                                                                                                     33                  110
Thijsz. Jochem                                                                                  34            100
Govaertsz, Huich                                                                 35          210
Adriaensz, herbert 36 140
Adriaensz, Huybert                                                         37             3
Willemsz, Cleys                                                                   38            39
Oppersz, Commer                                                           39         180
Willemsz, Cornelis 40      58
Cornelisz, Dingeman                                                             41            15

431



bedrag

naam woonpL/opm nr.    in guldens

Willemsz, Cleys                                                              42            9

Adriaensz, Bastiaen                                                              43            14
Leendertsz, Willem                                                                    44             10
Bastiaensz, Baert 45 170

Jaspersz, Cleys 46      60

Mertensz, Adriaen                                                                47            43
Mertensz, Adriaen                                                                48            88
Mertensz, Cornelis                                                           49           30
Memone                                       50       0

Corstiaensz, Marten                                                         51           16
Willemsz, Cleys                                                                   52          134
Adamsz, Cornelis                                                                 53            46
Godschalcksz, Peeter                                                       54         100
Godschalcksz, Peeter                                                                                55              112

Adamsz, Govert                                                                   56          216
Corstiaensz, Marten                                                              57          220
Adriaensz, Bastiaen                                                              58          255
Thonisz, Boudewijn                                                         59         138

Memorie                                         61       0

Hooch, Hendrick Hendricksz de                                                       62              45

Adriaensz, Adriaen                                                                    63             23
Adriaensz, Huybert                                                         64         400

Hooch, Hendrick Hendricksz de                                                       65            270

Hooch, Hendrick Hendricksz de                                                       66              22

Bastiaensz, Pieter                                                                 68          280
Adriaensz, Thonis                                                                      69             46
Cornelisz, Aert                                                                    70            50

Jaar 1635
bedrag

naam woonpl./opm nr.     in guldens

Michielsz, Claes                                                                     1              4
Daelder, Willem Cornelisz                                                             2           270
Govaertsz, Cornelis                                                                 3          492
Adriaensz, Cornelis                                                                4          316
Hendricksz, Teunis (Hooch?)                                                         6           300
Pietersz, Harber                                                                    7          678
Daelder, Cornelis Teunissen                                                                8            745

432



bedrag
naam woonpl.lopm nr.    in guldens

Daelder, Teunis Cornelissen                                                          9           292
Jansz, Cornelis                                                                    10          324
Daelder, Teunis Cornelissen                                                                                         11                     96

Govaertsz, Huich                                                                  12            60
Banck, Jasper Teunisz                                                                       14            460
Oppersz, Jacob                                                                                           15             670
Corstiaensz, Merten                                                                                                                             16                     730

Bastiaensz, Bert                                                                                          17              720
Adriaensz, Harber                                                           18         550
Corstiaensz, Merten                                                         19         428
Aertsz, Adriaen                                                                   20          316
Daelder, Adriaen Cornelissen                                                      21           360
Cornelisz, Dingeman                                                             22            46
Danielsz, Dingeman                                                              23            69
Corstiaensz, Merten 24 390
Adriaensz, Merten                                                           25           99
Adamsz, Cornelis                                                            26         512
Danielsz, Dingeman                                                         27         450
Jansz. Jan                                                                                 28               5
Adriaensz, Adriaen                                                              29          516
Jochemsz, Dirck                                                                  30          402
Huybrechtsz. Aert                                                                31          388
Adamsz, Govaert                                                                 32          344
Adriaensz, Mateeus                                                         33         326
Hendricksz, Teunis (Hooch?)                                                       34           190
Govaertsz, Huich                                                                 35          335
Willemsz, Cornelis                                                           36         438
Adriaensz, Meteeus                                                          37         166
Willemsz, Corneus                                                                38            90
Thonisz, Boudewijn                                                         39         590
Adriaensz, Claes                                                                  40          398
Adriaensz, Claes                                                                  41          200
Godschalcksz, Peeter                                                            42          210
Aertsz, Adriaen                                                                                 43             112
Thijsz. Jochem                                                                           44             50
Govaertsz, Cornelis                                                               45          398
Adriaensz, Harbert 46 114

Lock, Adriaen Cornelissen 47 200
Banck, Cornelis Teunissen                                                                48            124
Govaertsz, Cornelis                                                               49            52

433



bedrag
naam woonpl.lopm nr.     in guldens

Memorie                                       50       0
Jansz, Jan                                                                                         51             102
Dingemansz, Barent                                                              52          188
Thonisz, Boudewijn                                                              53          158
Danielsz, Dingeman 54      214

Teeuws, Jan Jansz                                                                                      55              242

Symonsz, Jasper 56 338

Willemsz, Cornelis                                                                57          475
Adamsz, Adriaen                                                                 58          456
Adriaensz, Claes                                                                  59          525
Banck, Teunis Cornelisz                                                              61               1
Jansz, Jan                                                                                         62              54
Danielsz, Dingeman                                                              63            52
Hooch, Teunis Hendricksz de                                                           64            357
Danielsz, Dingeman                                                              65          340
Danielsz, Dingeman 66       76

Jansz, Huybert                                                                    68          250
Govaertsz, Huich                                                                       69             48
Adamsz, Cornelis                                                            70           39

Jaar 1640
bedrag

naam woonpL/opm ni.     in guldens

Pouwelsz, Dirck                                                                           1               4
Mertensz, Hendrick                                                                      2           196
Daelder. Willem Cornelisz                                                             3           530
Harinck, Arien Pietersz                                                                 4           486
Adriaensz, Matheeus                                                              6          292
Danielsz, Dingeman                                                                7          458
Harinck, Arien Pietersz                                                                 8           602
Daelder, Arien Cornelisz                                                               9           262
Harinck, Arien Pietersz                                                                     10            173
Harinck, Arien Pietersz                                                                                       11                   12

Daelder, Teunis Cornelisz                                                                 12               14
Cornelisz, Huybert                                                                14          580
Godschalcksz, Peter                                                                                   15              734

Thonisz, Joost                                                                      16          854
Danielsz. Dingeman                                                                                                           17                  587

434



bedrag
naam woonpl./opm nr.     inguldens

Adriaensz, Adriaen                                                                    18           378
Adriaensz, Adriaen                                                                                    19              305
Adriaensz, Cornelis                                                              20          127
Adriaensz, Adriaen                                                                    21           224
Cornelisz, Pieter                                                                                        22                31
Adriaensz, Adriaen                                                              23            52
Adriaensz, Matheeus                                                            24          424
Adamsz, Govaert                                                            25         167
Jansz, Adriaen                                                                           26           544
Corstiaensz, Merten                                                              27          438
Memorie                                       28
Bastiaensz, jan                                                                                                       29               492

Cornelisz, Peeter                                                                 30          496
Adriaensz, Arien                                                                        31           500
Adriaensz, Arien                                                                  32          361
Govaertsz, Cornelis                                                               33          252
Hendricksz, Meeus                                                               34          100
Ariensz, Pieter                                                                    35          167
Bastiaensz, Bert                                                                   36          390
Godschalcksz, Peter                                                         37          156
Teeuwsz, Jan Jansz                                                                                    38                59
Leendertsz, Harmen                                                        39         762
Symonsz, Jasper 40 398
Corstiaensz, Merten                                                         41          250
Willemsz, Cleys                                                                   42          192
Roelofsz, Jan Jansz                                                                           43            210
Corstiaensz, Merten 44 202
Daelder, Arien Cornelisz                                                             45           186
Daelder, Arien Cornelisz 46       4
Herbertsz, Lauw                                                                  47          136
Govaertsz, Cornelis 48 115
Govaertsz, Cornelis 49      96
Pietersz, Jan 50       5
Banck, Teunis Cornelisz                                                              51               4
Govaertsz, Cornelis                                                              52          192
Adriaensz, Matheeus                                                        53         300
Thonisz, Joost 54 276
Cornelisz, Pieter                                                                        55           294
Jochemsz, Dirck                                                                  56          500
Aertsz, Adriaen 57 590

435



bedrag

naam woonpl./opm nr.    in guldens

Jansz, Laurens                                                                    58          770
Adamsz, Govert 59 615

Memorie                                         61       0

Aertsz, Adriaen                                                                   62              7
Adriaensz, Pieter                                                                 63              1
Bosser, Huybert Adriaensz                                                                       64             363

Danielsz, Adriaen                                                                 65          362
Danielsz, Adriaen                                                                 66          300
Lock, Huich Ariensz                                                                         68            230

Swaen, Adriaen                                                                   69             2
Danielsz. Dingeman                                                              70            20

Jaar 1645
bedrag

naam woonpl.lopm nr.   ingulde,13

Jansz, Teunis                                                                               1             84
Jansz, Teunis                                                                                       2            215

Jansz, Teunis 3     1275

Harinck, Adriaen Pietersz 4     1455

Hooch, Hendrick Hendricksz de                                                         6            770

Adriaensz, Aert                                                                                   7            780

Jansz, Adriaen 8     1000

Adriaensz, Aert                                                                           9           595

Herbertsz, Lauw                                                                  10          730
Corstiaensz, Marten                                                                                                           11                  795

Govaertsz, Cornelis                                                                                    12            1180

Jansz. Jan de jonge                                                                                               14             1035

Adriaensz, Matheeus                                                        15        1400
Cornelisz, Claes                                                                          16         1575

Adriaensz, Aert                                                                                                                    17                  705

Daelder, Cornelis Teunis                                                                           18             900

Adriaensz, Dingeman                                                                        19            635

Daelder, Adriaen Cornelisz                                                         20           260
Harinck, Cornelis Pietersz                                                           21           650
Willemsz, Cleys                                                                   22          130
Adriaensz, Huybert                                                              23            48

Danielsz, Adriaen                                                                       24           378
Jansz, Jandejonge                                          25       335

Godschalcksz, Peeter                                                            26          775

436



bedrag
naam woonpl.lopm nr.    in gul(tens

Aertsz, Adriaen                                                                   27          650
Adriaensz, Matheeus                                                        28            9
Corstiaensz, Marten 29 995
Symonsz, Jasper                                                                               30            640
Bastiaensz, Jasper                                                                      31           595
Cornelisz, Pieter                                                                        32           495
Cornelisz, Pieter                                                                  33          300
Wijngaert, Jan Adriaensz                                                                  35            315
Adriaensz, Bastiaen                                                              36          510
Godschalcksz, Peeter                                                            37          445
Govaertsz, Cornelis                                                               38          198
Godschalcksz, Peter                                                             39        1580
Cornelisz, Claes                                                                   40          635
Mertensz, Teunis                                                                       41           495
Hooch, Meeus Hendricksz de                                                            42            395
Jansz, Jan de jonge                                                                                                            43                  296

Adriaensz, Adriaen                                                                    44           345
Adriaensz, Cornelis                                                              45          350
Daelder, Cornelis Teunisz                                                                                             46                     11

Pietersz, Huymen                                                                47          110
Willemsz, Cleys                                                                   48            66
Willemsz, Cleys                                                                   49          500
Cornelisz, Claes                                                                   50            20
Herbertsz, Peeter                                                                       51               3
Corstiaensz, Marten                                                         52         475
Cornelisz, Claes                                                                         53           298
Willemsz, Cornelis Sandoel   54      350
Godschalcksz, Peter                                                                   55           410
Adriaensz, Willem                                                                     56           530
Adriaensz, Matheeus                                                             57          795
Adriaensz, Matheeus                                                                                                        58               1195

Adriaensz, Willem                                                                      59         1085
Adamsz, Cornelis                                                                 61            20
Teeuwsz, Jan Jansz                                                                           62              55
Smeulders, Adriaen Aertsz                                                                63            270
Gerritsz, Pouwels                                                                 64          320
Danielsz, Adriaen                                                                      65           655
Danielsz, Dingeman                                                              66          600
Jansz, Damis                                                                       68          492
Bode, Symon de                                                                         69             10
Danielsz, Dingeman                                                              70            20

437



Jaar 1650
bedrag

naam woonpl.lopm nr.    in guldens

Govaertsz, Cornelis                                                                 1            40
Heuvel, Adriaen Adriaensz                                                           2           136
Heuvel, Adriaen Adriaensz                                                           3           960
Decker, Cornelis 4     1035

Roelofsz, Jan de jonge                                                                                                        6                 598

Roelofsz, Jan de jonge                                                                                                        7                  700

Dupen, Geert van                                                                                       8             910
Adriaensz, Aert                                                                     9          398
Duyven, Geerit van                                                                                    10             820
Hartoch, Pieter Fleuren                                                                                      11               520

Jansz, Jan Sliedrecht 12 1120
Godschalcksz, Peter                                                         14        1000
Adriaensz, Matheeus                                                                                                        15               1180

Jansz, Jan Sliedrecht 16 1200
Adriaensz, Adriaen                                                                                    17             795
Cornelisz, Cornelis                                                                18          532
Hendricksz, Dirck                                                                19          420
Cornelis, Wouter                                                                  20            96
Decker, Cornelis Adriaensz                                                               21            825
Danielsz, Dingeman                                                              22          120
Adriaensz, Adriaen                                                              23            35
Govaertsz, Cornelis 24 150

Danielsz, Dingeman                                                              25          124
Meulders, Adriaen Aertsz                                                      26          800
Hooch, Hendrick Meeus de                                                               27            810
Thonisz, Joost                                                                            28               4
Bastiaensz, Jan 29 830

Thonisz, Joost                                                                            30           830
Thonisz, Joost                                                                            31           575
Laet, Willem Pietersz de                                                             32           500
Cornelisz, Peter                                                              33         470
Bastiaensz, Jan                                                                          34           138
Heuvel, Adriaen Adriaensz                                                         35           485
Pietersz, Huybert                                                                 36          500
Hooch, Hendrick de                                                                                  37             430
Luckwel, Bastiaen Adriaensz                                                       38           100
Symonsz, Jasper                                                                        39         1280
Cornelisz, Claes                                                                   40          885
Leendertsz, Harmen                                                             41          645

438



bedrag
naam woonpl. lopni nr.    in guldens

Adamsz, Adriaen 42 412
Meulders, Adriaen Aertsz                                                           43           330
Adamsz, Cornelis                                                            44         500
Adriaensz, Dingeman                                                       45         192
Adriaensz, Willem 46      89
Lock, Willem Adriaensz                                                                    47            270
Adamsz, Adriaen 48 130

Bastiaensz, Jasper                                                                      49           455
Pietersz. Willem                                                                  50            27
Aertsz, Cornelis                                                                   51              8
Corstiaensz, Izaak                                                                52          240
Adriaensz, Adriaen                                                                    53           185
Teeuws, Jan Jansz                                                                             54            400
Hooch, Meeus de                                                                              55            500
Cornelisz, Huybert 56 535
Corstiaensz, Izaak                                                                57          755
Symonsz, Jasper                                                                                                                  58               1150

Adriaensz, Adriaen                                                                    59           900
Gerritsz, Pouwels                                                                 61            50
Laet, Willem Pieters de                                                               62               9
Cornelisz, Claes                                                                   63            82
Adriaensz, Adriaen                                                                    64           340
Danielsz, Dingeman                                                              65          500
Govaertsz, Cornelis                                                                    66           590
Gemene Vissers Drimmelen                                                              68            580
Gemene Vissers Drimmelen                                                              69                2
Gemene Vissers Drimmelen                                                              70              12

Jaar  1655

bedrag
naam woonpl./opm nr.   in guldens

Cornelisz. Pieter                                                                    1            98
Jansz, Thonis Sliedrecht 2 174

Heuvel, Adriaen Adriaensz 3     1590
Heuvel, Adriaen Adriaensz 4     1535
Joosten, Jan den Berch 6 375
Laet, Willem Peetersz de Drimmelen 7     1500
Harinck, Adriaen Pietersz 8     1540

439



bedrag

n<lam woonpt. opm nr.   ingulde,15

Adriaensz, Aert                                                                           9           650
Jansz, Jan Sliedrecht 10 810
Adriaensz, Aert                                                                                                                    11                  920

Jansz, Theunis                                                                           12         1485
Godschalcksz, Peter                                                         14        1075
Hartoch, Peeter Fleuren                                                                    15          1315
Adriaensz, Daniel                                                                       16         1305
Danielsz. Dingeman                                                              17          500
Hendricksz, Hendrick                                                           18          410
Cornelisz, Adam                                                                        19           350
Jansz, Jan                                                                                         20              27

Jansz, Jan                                                                                         21           1070

Willemsz, Cleys                                                                   22            34
Adriaensz, Adriaen                                                                                    23                11

Adamsz, Adriaen                                                                 24            40
Adriaensz, Cornelis                                                                    25             35
Luckwel, Adriaen Bastiaensz                                                       26           730
Thonisz, Boudewijn                                                         27         520

Memone                                         28       0

Adriaensz, Aert                                                                         29           706
Roelofsz. Jan Jansz                                                                     30           620
Woutersz, Cornelis den ouden                                                     31           590
Woutersz, Cornelis den ouden                                                     32           598
Bastiaensz, Jan                                                                          33           186
Jochemsz, Dirck                                                                  34          113
Lock, Huych Adriaensz                                                               35           552
Woutersz, Cornelis den ouden                                                           36             150
Hooch, Hendrick Hendricksz de                                                  37           134
Godschalcksz, Peter                                                                                  38                17

Adriaensz, Adriaen                                                                    39         1160
Hooch, Hendrick Hendricksz de                                                  40           456
Hooch, Hendrick de                                                                          41             354
Teeuws, Jan Jansz                                                                      42           320
Meuldersz, Adriaen Aerts                                                                 43             155
Laet, Willem Peetersz de                                                             44           150
Cornelisz, Adriaen                                                                      45             32
Peetersz, Willem                                                                  46            70
Lock, Willem Adriaensz                                                              47             60
Lock, Huich Adriaensz                                                          48          124
Lock, Huich Adriaensz                                                          49          190

440



bedrag
naam woonpl./opm nr.     in gulde,15

Mertensz, Theunis                                                                50              4
Memorie                                         51       0
A(lriaensz, Matheeus                                                        52          134
Danielsz, Adriaen                                                                      53             51
Joosten. Jan                                                                                                                           54                  116

Ancker, Merten Corn. v.d.                                                           55           192
Hanenberch, Anthony 56 250
Adamsz, Adriaen                                                                 57          516
Cleysz, Cornelis Adriaensz                                                                58            820
Adriaensz, Adriaen 59 626
Memorie                                         61       0
Gerritsz, Pouwels                                                                 62            11
Lorts, Laurens Jansz                                                                                 63                   1
Danielsz, Adriaen                                                                      64             48
Gerritsz, Paulus                                                                         65           190
Cornelisz, Peter 66 396
Lock, Willem Adriaensz                                                                    68            385
Godschalcksz, Peter                                                             69              2
Beveren, Weduwe wijlen rentm.                                                        70              20

Jaar 1660

bedrag
naam woonpL/opm nr.    in gulden,

Hanenberch, Symon                                                                     1           317
Jansz, Theunis                                                                                    2              93
Cleysz, Hendrick Adriaen dejonge 3     1730
Adriaensz, Daniel 4     1305
Hooch, Hendrick Meeusz de                                                               6            450
Reyendam, Adam Hendricksz                                                       7           845
Danielsz. Dingeman 8     1680

Harinck, Adriaen Pietersz                                                             9           540
Harinck, Adriaen Pietersz                                                           10           495
Meyer, Matheeus Adriaensz                                                                                         11                  990

Meyer, Matheeus Adriaensz                                                              12          1500
Laet. Willem Peetersz de                                                                   14          1200
Daelder, Willem Cornelisz                                                           15         1285
Joosten, Jan                                                                               16         1300
Bastiaensz, Jan                                                                                                                     17                  800

441



bedrag
naam woonpl./opm nr.    in gul(lens

Jochemsz, Dirck                                                             18         535
Woutersz, Cornelis den ouden                                                           19            350
Woutersz, Cornelis den ouden                                                     20           585
Lock, Huich Adriaensz                                                                                                                     21                     750

Gerritsz, Paulus                                                              22           37
Luckwel, Arien Bastiaensz                                                           23             16
Joosten, Jan                                                                               24             44
Danielsz, Adriaen                                                                       25             75
Leendertsz, Harmen                                                        26        1045
Godschalcksz, Pieter                                                             27         1105
Meyer, Matheeus Adriaensz                                                              28              20
Laet, Willem Pietersz de                                                             29           990
Hooch, Hendrick Meeusz de                                                             30            765
Pans, Dirck Hendricksz                                                                     31            650
Mertensz, Jacob Theunis                                                                          32             575

Jochemsz, Dirck                                                                  33          335
Cornelisz, Peeter                                                                  34          275
Woutersz, Cornelis de jonge                                                                                         35                  450

Woutersz, Cornelis den ouden                                                     36           220
Bastiaensz, Jan                                                                          37           565
Reyendam, Adam Hendricksz (Rijndam) 38  36
Thonisz, Adriaen                                                                  39        1405
Govaertsz, Adam                                                                        40           800
Govaertsz, Adam                                                                        41           430
Joosten, Jan                                                                               42           460
Hooch, Theunis Hendricksz de                                                         43            248
Corstiaensz, Abram                                                                    44           138
Cornelisz, Peeter                                                                        45             50
Heuvel, Adriaen Adriaensz                                                         46           198
Visser, Pieter Jansz                                                                                    47                  5
Corstiaensz, Abraham                                                                 48           195
Adamsz, Adriaen                                                                 49            86
Corstiaensz, Abraham                                                           50            13
Haes, Jacob Adriaensz de                                                           51             14
Lock, Huich Adriaensz                                                               52           345
Joosten, Jan                                                                                       53              80
Godschalcksz, Pieter                                                                                                         54                  112

Bastiaensz, Jasper                                                                      55           260
Hanenberch, Symon                                                             56          610
Govaertsz, Cornelis                                                               57          900

442



bedrag
naam woonpL/opm nr.    in guldens

Leeuwen, Dirck Claes van                                                                 58            990
Meyer, Matheeus Adriaensz                                                        59         1510
Corstiaensz, Meerten                                                        61             5
Govaertsz, Cornelis                                                          62           24
Cornelisz, Peeter                                                            63             9
Govaertsz, Cornelis                                                          64         195
Govaertsz, Cornelis                                                          65         400
Joosten, Jan                                                                              66           394
Corstiaensz, Bastiaen Dordrecht 68 114
Jansz, Peeter                                                                                                                         69                     17

Corstiaensz, Meerten                                                        70           20

Jaar  1665

bedrag
naam woonpt.lopm nr.    in guldeni

Hooch, Hendrick de, de jonge                                                                             1                390
Corstiaensz, Abraham                                                             2            60
Cornelisz, Govaert 3     1588

Baerten, Gerrit                                                                      4          915
Boudewijnsz, Meter                                                           6         121
Hanenberch, Symon                                                          7         441
Cleysz, Cornelis Adriaensz                                                                          8             574
Cornelisz, Govert                                                                                                                                      9                     251

Laet, Sebrecht Petersz de                                                                  10            181
Jansz, Teunis                                                                                    11             336
Woutersz, Cornelis de jonge                                                                                         12                  346

Hartoch, Adriaen Jansz                                                                     14            450
Adriaensz, Daniel                                                                                                               15                  529

Meyer, Adriaen Matheeusz                                                                16            536
Dael, Hermen Leendertsz van                                                                          17                148
Govaertsz, Adriaen                                                               18          107
Jochemsz, Dirck                                                                  19             6
Adriaensz, Daniel 20 133

Haes, Jacob Adriaensz                                                                      21               19
Meulders, Adriaen Aerts                                                             22               3
Memorie                                         23       0
Matheeusz, Adriaen 24        4

Joosten, Schalck                                                                        25               4
Joosten, Theunis                                                                  26          266

443



bedrag
naam woonpl.lopm nr.    in gul(lens

Adriaensz, Hendrick de jonge                                                                          27               296

Memorie                                         28       0

Jansz, Jochem                                                                           29           148
Luckwel, Adriaen Bastiaensz den ouden      30           154
Luckwel, Adriaen Bastiaensz den ouden      31            143
Hooch, Willem Meeusz de                                                           31             31
Joosten, Theunis                                                                        32           101
Pauwsz, Dirck Hendricksz                                                                 34                5
Harinck, Adriaen Peetersz                                                          35             14
Woutersz, Cornelis de jonge                                                                                         36                     12

Claesz, Arien                                                                      37          145
Govaertsz, Adriaen                                                               38              7
Govaertsz, Adriaen                                                                     39           589
Hooch, Meerten Meeusz de                                                         40           117
Hooch, Hendrick de de jonge                                                                           41                  90
Adamsz, Adriaen                                                                 42            30
Adamsz. Adriaen                                                                 43            15
Memorie                                                                                           44                0
Leeuwen, Dirck Claessen van                                                            45                 7
Hartoch, Pieter Fleuren                                                                     46                9
Hartoch, Pieter Fleuren                                                                     47                2
Jansz, Jan de jonge                                                                                               48                     3

Jansz, Jan de jonge 49        9

Memorie                                         50       0
Memorie                                         51       0

Hooch, Hendrick de de jonge                                                                           52                     4
Meyer, Willem Metheussen                                                     53            27
Corstiaensz, Abram                                                              54              7
Corstiaensz, Abram                                                                                   55                12
Gerritsz, Pauwels                                                            56           60
Godschalcksz, Peter                                                              57            77
Cornelisz, Adam                                                                        58           378
Jansz, Jochem                                                                            59           574
Memorie                                                                                           61                 0
Isaecksz, Corstiaen                                                               62              3
Abrahamsz, Corstiaen                                                           63              3
Adriaensz, Mateeus                                                              64            24
Adriaensz, Mateeus                                                                    65           205
Comelisz, Adam                                                                         66           234
Jaspersz, Aert Swijndrecht 68 250

444



bedrag
naam woonpl. lopm nr.     in guldens

Hooch, Willem Meeus de                                                            69             40
Pey, Jacob Theunis                                                                           70                9

Jaar 1670
bedrag

naam woonplopm nr.     in guldens

Adamsz, Adriaen Drimmelen 1 356

Daelders, Willem Cornelisz                                                      2            72
Joosten, Jan 3     1680

Meyer, Matheeus Adriaensz 4     1332

Cornelisz, Adarn                                                                          5             30
Godschalcksz, Pieter                                                          6         400
Govaertsz, Adam Drimmelen 7 660

Meyer, Matheeus Adriaensz 8     1152

Adriaensz, Hendrick de jonge                                                                                        9                  545
Adriaensz, Hendrick de jonge                                                                                     10                  398

Jansz, Pieter Sliedrecht   11       829

Govaertsz, Jan                                                                                            12             650
Govaertsz, Adam                                                                                        14              780
Corstiaensz. Abraham                                                                                                      15               1117

Dircksz, Mathijs                                                                                 16          1486
Claesz, Anthony                                                                                                                   17                  300

Danielsz, Cornelis Adriaen                                                                       18                87
Greef, Giel Cornelis                                                                                   19                40
Adriaensz, Aert Sliedrecht         20               1196

Heuvel, Gerrit Bartsz. Sliedrecht 21 265
Ancker, Marten Corstiaensz vd                                                          22              20
Comelisz, Pieter Drimmelen 23  37
Dingemansz, Cornelis                                                            24          105
Luckwel, Arien Bastiaensz den ouden         25                  119

Joosten, Jan                                                                               26           896
Govaertsz, Adam                                                                  27         1047
Joosten, Jan                                                                               28           130
Danielsz, Daniel Adriaensz 29 850

Bastiaensz, Jochem Jan                                                                     30            598
Dircksz, Mathijs                                                                                                                                      31                     386

Joosten, Theunis                                                                  32          184
Joosten, Schalck                                                                  33          241

445



bedrag
naam woonpl.lopm nr.     in guldens

Hartoch, Pieter Fleuren                                                                     34            106
Cornelisz, Paulus Sliedrecht   35       146

Thonisz, Huybert Sliedrecht 36  45
Hanenberch, Adriaen                                                       37         784
Coen, Jan Jansz                                             38        57

Hartoch, Adriaen Jansz                                                                             39            1160
Leeuwen, Dirck Claesz van                                                                40            448
Gerritsz, Paulus                                                                   41          283
Hermensz, Cornelis 42 396

Memone                                           43        0
Adamsz, Bastiaen Adriaen                                                     44            42
Leeuwen, Dirck Claesz van                                                               45              25
Memorie                                         46       0
Memorie 47       0
Isaecksz, Corstiaen                                                          48           64
Cornelisz, Adam 49 180

Adamsz, Jan Cornelis                                                                 50               2
Heuvel, Gerrit Barten                                                                        51               12
Dircksz, Matheeus                                                                             53             115
Jansz, Jeremias                                                                    54              2
Hooch, Hendrick Meeusz de                                                       55           160
Meulders, Adriaen Aertsz                                                                 56            241
Govaertsz, Adam                                                                        57           407
Bastiaensz, Adriaen de jonge                                                                            58               833
Cornelisz, Adriaen Claes                                                             59         1367
Cuycke, Cornelis                                            61         4

Godschalcksz, Peter                                                         62           39
Memorie                                         63       0
Memorie                                         64       0
Hooch, Merten Meeusz de                                                           65           200
Hanenberch, Adriaen                                                            66         1394
Hooch, Willem Meeusz de                                                           68           346
Coen, Jan Jansz                                                                                 69              39
Memorie                                                                                   70               0

446



Jaar 1675

bedrag
naam woonpl.lopm nr.     in guldens

Danielsz, Daniel Adriaen                                                                     1             442
Woutersz, Ary                                                                       2            53
Adamsz, Adriaen 3     1247

Claesz, Anthony 4     1337

Dircksz, Jochem                                                                          6           132
Dircksz, Mathijs                                                                                                                                         7                     471

Jansz, Jochem 8     1045

Jansz, Theunis                                                                            9           341
Jansz, Pieter                                                                                      10            266
Adriaensz, Hendrick de jonge                                                           11            414
Jansz, Pieter                                                                                                                                               12                     390

Joosten, Theunis                                                                  14          557
Luckwel, Adriaen Bastiaen dejonge   15       695
Danielsz, Daniel Adriaen                                                                   16            992
Joosten, Schalck                                                                                17            220
Danielsz, Cornelis Adriaen                                                          18             32
Isaecksz, Corstiaen                                                          19           57
Hagers, Peter Willemsz                                                              20           610
Heuvel, Pieter Adriaensz                                                                  21               40
Greef, Michiel Cornelisz                                                                    22               15
Adriaensz, Adriaen de jonge                                                                    23                20
Cornelisz, Govert                                                            24           77
Adamsz, Jan Adriaen                                                            25            24
Corstiaensz, Abraham                                                       26         940
Leeuwen, Dirck Claes van                                                                 27            605
Jansz, Jochem                                                                           28               6
Dircksz, Thijs                                                                      29          592
Leeuwen. Dirck Claes van                                                                 31            234
Cornelisz, Adam                                                                  32              5
Greef, Michiel Cornelisz                                                                    33              54
Cornelisz, Adam                                                             34             3
Woutersz, Cornelis                                                          35           44
Woutersz, Cornelis                                                          36           20
Meyer, Adriaen Adriaensz den ouden     37          800
Hanenberch, Symon                                                        38           50
Hanenberch, Symon                                                             39          950
Cornelisz, Adam                                                             40         360
Joosten, Jan                                                                              41            198
Leeuwen, Leendert Dircksz van                                                                                 42                  172

447



bedrag
naam woonpL/opm nr.     in guldens

Ancker, Marten Corstiaen vd                                                       43             46
Heuvel, Pieter Adriaensz 44        5
Heuvel, Bastiaen Adriaensz                                                         45               4
Memorie 46       0
Memorie                                         47       0
Leeuwen, Dirck Claes van                                                                        48                  6
Memorie                                                                            49             0
Memorie                                                                            50             0
Heuvel, Pieter Adriaensz                                                                          51                16
Memorie                                                                            52              0
Memorie                                                                            53              0
Memorie                                                                            54             0
Dircksz, Jochem                                                                         55               4
Coen, Pieter Jansz                                                                                     56                24
Danielsz, Cornelis Adriaen                                                                57              92
Meyer, Adriaen Adriaensz den ouden      58            736
Adriaensz, Adriaen den ouden udh   59     1200

Memorie                                                                            61              0
Hermensz, Cornelis (keyser)                                                              62                2
Memorie                                                                            63              0
Memorie                                           64        0

Claesz, Aryen                                                                      65            77
Claesz, Anthony                                                                   66        2200
Rochus, Willem sGr.deel 68 412
Coen, Pieter Jansz                                                                                                69                  70

Leeuwen, Dirck Claes van udh   70       50

Jaar  1680
bedrag

naam woonpl.lopm nr.     in guldens

Dingemansz, Adriaen                                                              1          463
Woutersz, Adriaen                                                                       2             94
Jansz, Jeremias 3     1400
Claesz, Anthony 4     1350
Schalcken. Joost                                                                          5           300
Adriaensz, Jan                                                                             6             66
Cornelisz, Govert Drimmelen 7 552
Danielsz, Daniel Adriaensz                                                                  8            684

448



bedrag
naam woonpL/opm nr.    in guidens
Damen, Adam Cornelis                                                                9           658
Leeuwen, Dirck Claes van                                                                                                             10                    320

Daelder, Willem Cornelis                                                                                               11                  729

Willemsz, Adriaen                                                                      12           500
Boudewijnsz, Pieter                                                                                                                             13                     398

Boudewijnsz, Pieter                                                              14          259
Pouwelsz, Gerrit                                                                  15          418
Danielsz, Daniel Adriaensz                                                                       16             712
Isaecksz, Corstiaen                                                                                                             17                  362

Adriaensz, Jan                                                                                            18                80
Damen, Adam Cornelis (Dams)                                                    19           195
Adriaensz, Hendrick de jonge 20 596

Woutersz, Cornelis                                                               21          320
Greef, Cornelis Gielle                                                                 22             12
Dingemansz, Adriaen                                                                 23               7
Luckwel, Bastiaen Arien                                                                   24              50
Leeuwen, Dirck Claesz van                                                                25              15
Abrahamsz, Willem                                                              26          492
Leeuwen, Dirck Claesz van                                                                27            646
Memorie                                                                                   28               0
Broekhoven, Jochem Dircksz                                                       29           178
Thonisz, Jacob                                                                                  30            130
Cornelisz, Jan                                                                                    31             122
Memorie                                                                                   31               0
Isaecksz, Corstiaen                                                               32              7
Gerritsz, Rochus                                                                  34            36
Memorie                                         35       0
Gerribz, Rochus                                                                  36            12
Joosten, Teunis                                                                    37          676
Adriaensz, Hendrick de jonge                                                                          38                  20

Hanenberch, Symon                                                                   39           696
Claesz, Anthony 40 246

Paulusz, Gerrit                                                                    41          124
Gijsz, Aert                                                                                 42           216
Abrahamsz, Jacob                                                                      43               2
Gerritsz, Rochus 44      50
Memorie                                         45       0
Memorie                                         46       0
Memorie                                       47       0
Paulusz, Gerrit                                                                    48            45

449



bedrag

naam woonpl./opm nr.    in guldens

Heuvel, Rochus Gerritsz 49       2

Heuvel, Rochus Gerritsz 50       6
Memorie                                                                                                                                                        5 1                            0

Paulusz, Gerrit                                                               52            6
Leeuwen, Dirck Claesz van                                                                53                 1
Leeuwen, Dirck Claesz van 54        1

Leeuwen, Dirck Claesz van 55       1

Claesz, Anthony 56 36

Cornelisz, Covert                                                            57 215

Cornelisz, Covert                                                            58         545
Meyer, Adriaen Adriaensz 59 1120

Broekhoven, Mathijs Dircksz 60 574

Memorie                                                                                           61                 0
Memorie                                                                                           62                0
Hermensz, Adriaen                                                              63              1
Hermensz, Adriaen 64       1

Boudewijnsz, Pieter 65       75

Coen, Pieter Jansz                                                                                                66             2438

Hermensz, Cornelis                                                                    68           200
Rochusz, Willem 69       32

Cornelisz, Covert                                                            70           30

Jaar 1685

bedrag

naam woonpl. lopm nr.   in guldens

Danielsz, Daniel Adriaen                                                          1          342
Cornelisz, Paulus                                                              2           16
Meyer, Adriaen                                                                     3          880
Daelder, Willem Willemsz                                                             4           612
Dingemansz, Adriaen                                                         5          314
Jansz, Jochem                                                                             6             57
Beyeren, Theunis Joosten van                                                              7            306
Luckwel. Bastiaen Aryensz                                                       8          580
Jansz, Jeremias                                                                     9          468
Cornelisz, Paulus                                                                        10           130
Cornelisz, Paulus                                                                                        11              850

Greef, Cornelis Gielen                                                                 12           187
Broekhoven. Mathijs Dircksz                                                                             13                224

450



bedrag
naam woonpL/opm m.    in guldens

Hanenberch, Symon                                                                   14           260
Claesz, Anthony                                                                                                                   15                  296

Abrahamsz, Willem                                                              16          596
Cornelisz, Cornelis Adam                                                                                              17                  360

Hendricksz, Claes                                                                                      18                36
Hendricksz, Claes                                                                19          136
Luckwel, Bastiaen Ariensz                                                          20           446
Luckwel, Bastiaen Ariensz                                                          21             38
Abrahamsz, Willem                                                                    22               8
Dircksz, Leendert                                                           23             2
Danielsz, Daniel Adriaen                                                                          24                33
Jongh, Hendrick Adriaensz de                                                                         25                  12
Greef, Corstiaen Willemsz                                                           26           428
Beyeren, Theunis Joosten van                                                                  27              535
Hagers, Pieter Willem                                                                               28                  8
Jansz, Jochem                                                                           29           288
Dingemansz, Adriaen                                                            30          196
Gerritsz, Paulus                                                                                                                                      31                         62

Jongh, Hendrick Adriaensz de                                                                 32                24
Schalcken, Joost                                                                        34               6
Memorie                                                                            35              0
Memorie                                         36       0
Cornelisz, Cornelis Adam                                                                  37              25
Hanenberch, Symon                                                             37          674
Schalcken, Joost                                                                                38                4
Claesz, Anthony                                                                   39          596
Cornelisz, Cornelis Adam                                                                  40            344
Danielsz, Teunis Adriaen                                                                  41             140
Gerritsz, Paulus                                                                   42          164
Gerritsz, Paulus                                                              43           17
Willemsz, Corstiaen 44       14

Hagers, Pieter Willems                                                                                                                    45                         13

Memorie                                       46       0
Memorie                                         47       0

Dingemansz, Adriaen                                                                 48             88
Greef, Corstiaen Willemsz 49       2
Greef, Corstiaen Willemsz                                                           50               2
Greef, Corstiaen Willemsz                                                                        51                   2

Dingemansz, Adriaen                                                                 52             20
Memorie                                         53       0

451



bedrag

naam woonpl. lopm nr.     in guldens

Beyeren, Adriaen Joosten van                                                           54                2
Luckwel, Adriaen Bastiaensz                                                  55            28
Jansz, Jeremias                                                                          56             58
Leeuwen, Leendert Dircksz van                                                        57            174
Beyeren, Theunis Joosten van                                                                  58             530
Meyer, Adriaen incl. 60     59        1240
Meyer, Adriaen incl. 59     60            0
Memorie                                         61       0

Hermensz, Adriaen                                                                    62               1
Memorie                                                                                           63                0
Memorie 64       0

Hermensz, Adriaen                                                                                   65                11
Schalcken, Joost 66 2314

Hermensz, Adriaen                                                                    68           200
Hermensz, Adriaen                                                              69            22
Hagers, Corstiaen Willem                                                            70             25

Jaar  1690
bedrag

naam woonpl./opm nr.    in guldens

Cornelisz, Wouter                                                                  1          260
Cornelisz, Wouter Sliedrecht        2                4
Claesz, Anthony                                                                     3          350
Danielsz, Pieter                                                                4         280
Abrahamsz, Willem                                                                      5             46
Hagers, Willem                                                                            6             10
Sluys, Cornelis Adamsz vd                                                                   7            200
Willemsz, Adriaen                                                                  8          130
Haes, Jacob Aryensz                                                                           9            238
Cornelisz, Paulus                                                                                        10              105
Abrahamsz, Willem                                                                                              11                250

Daelder, Willem Willemsz                                                                                             12                  150

Cornelisz, Jan Drimmelen 13  10
Abrahamsz, Willem                                                                    14             60
Luckwel, Bastiaen Aryensz                                                                15            156
Meyer, Adriaen                                                                    16          160
Broekhoven, Mathijs                                                                          17            100
Hanenberch, Symen                                                                          18                3

452



bedrag
naam woonpl. lopm nr.     in guldens

Beyeren, Theunis Joosten van                                                                  19              100
Willemsz, Adriaen                                                                     20             30
Danielsz, Pieter                                                                   21              7
Gerritsz, Paulus                                                                   22              1
Memorie                                         23       0
Abrahamsz, Willem                                                              24            20
Memorie                                                                            25              0
Schalcken, Adriaen                                                              26          130
Soen, Jan Peetersz                                                                     27           300
Memorie                                                                            28              0
Beyeren, Theunis Joosten van                                                                  29              150
Beyeren, Theunis Joosten van                                                           30            100
Beyeren, Theunis Joosten van                                                                  31                50
Beyeren, Theunis Joosten van                                                                  32                  6
Beyeren, Theunis Joosten van                                                                  33                19
Jansz, Jeremias                                                                          34               7
Memorie                                           35        0
Memorie                                                                            36              0
Paulusz, Daniel Drimmelen 37 200
Memorie                                                                            38              0
Broekhoven, Mathijs                                                             39          230
Abrahamsz, Willem                                                                    40           100
Paulusz, Daniel Drimmelen 41  16
Abrahamsz, Willem                                                                    42             46
Abrahamsz, Willem                                                                    43               4
Beyeren, Theunis Joosten van                                                           44              20
Memorie                                                                            45              0
Memorie                                                                            46              0
Memorie                                                                            47              0
Memorie                                         48       0
Jansz, Jeremias                                                                          49             10
Jansz, Jeremias                                                                                 50                3
Memorie                                                                            51              0
Luckwel, Bastiaen Arentsz                                                           52             80
Memorie                                                                            53              0
Cornelisz, Pieter                                                                  54              4
Danielsz, Adriaen de jonge                                                                                55                  11

Meyer, Jan                                                                                56             50
Meyer, Jan                                                                                57           100
Danielsz, Daniel                                                                                                                                     58                     214

453



bedrag
naam woonpt.lopm nr.   in guldens

Abrahamsz, Willem incl. 60    59        750
Abrahamsz, Willem incl. 59    60           0
Memorie                                                                                           61                 0
Hermensz, Cornelis                                                         62             2
Memorie                                                                                   63               0
Memorie                                         64       0
Jansz, Jeremias                                                                          65               1
Beyeren, Theunis Joosten van                                                                                     66               1100
Jaspersz, Aert                                                                            68           270
Hermensz, Adriaen                                                              69            24
Hagers, Corstiaen Willemsz                                                         70             20

Jaar  1695

bedrag

naam woonpl. opm nr.   in guldens

Cornelisz, Paulus                                                              1         380
Hagers, Corstiaen Willemsz                                                           2           130
Cornelisz, Wouter 3     1080
Beyeren, Adriaen Theunisz van                                                           4            514
Schalcken, Adriaen                                                           5         228
Meyer, Huybert                                                                     6            50
Grondelle, Jacobus van                                        7      438

Haes, Jacob Ariensz                                                                            8            426
Sluys, Anthony Claesz vd                                                                     9            332
Haes, Jacob Ariensz                                                                          10            166
Govaertsz, Cornelis                                                                                               11                264

Luckwel, Thomas                                                                                                                12                 466

Beyeren, Adriaen Teunisz van                                                           13              22
Jansz, Jeremias                                                                          14           200
Govaertsz, Cornelis                                                                                    15              320
Hooch, Dielis de                                                                         16           600
Claesz, Anthony                                                                                                     17               234
Cornelisz, Jan                                                                                             18                14
Cornelisz, Jan                                                                                                                        1 9                       8

Heuvel, Rocus Gerritsz                                                               20           108
Heuvel, Rocus Gerritsz                                                                                                                     2 1                            5

Schalcken, Adriaen                                                          22            4
Schalcken, Adriaen                                                              23            54

454



bedrag
naam woonpl. lopm nr.    in guldens

Adamsz, Jan Adriaen                                                            24          100
Adamsz, Jan Adriaen                                                                  25             74
Hooch, Dielis de                                                                        26           378
Hanenberch, Claes                                                          27         500
Hagers, Pieter Willemsz udh   28        5
Danielsz, Daniel Adriaensz                                                                29            310
Luckwel, Bastiaen                                                                30          336
Abrahamsz, Willem                                                              31            40
Adamsz, Adriaen                                                                 32            50
Hagers, Corstiaen Willemsz                                                    33            36
Cornelisz, Pieter                                                                                        34                12
Cornelisz, Adriaen                                                                35              2
Heuvel, Rocus Gerritsz                                                                     36                3
Grondelle, Jeremias Jansz van                                                                 37              515
Hagers, Corstiaen Willemsz                                                    38              3
Hartoch, Jan                                                                              39           652
Meyer, Jan                                                                                40           364
Paulusz, Dingeman                                                               41          214
Danielsz, Daniel Adriaen                                                                   42              26
Broekhoven. Mathijs                                                        43             5
Govaertsz, Cornelis 44       10
Memorie                                         45       0
Memorie 46       0
Memorie                                                                      47             0
Memorie 48       0
Hagers, Pieter Willemsz 49      56
Hagers, Pieter Willemsz                                                                    50                8
Memorie                                           51        0
Schalcken, Adriaen                                                              52            70
Schalcken, Adriaen                                                              53              7
Ancker, Corstiaen Mertensz vd udh   54        6
Hooch, Dielis de                                                                                55              20
Luckwel, Thomas                                                                 56            40
Cornelisz, Pieter                                                                  57          156
Adamsz, Jan Adriaen                                                                 58           400
Beyeren, Joost Theunisz van incl. 60     59        1088
Beyeren, Joost Theunisz van incl. 59 60       0
Memorie                                           61        0
Memorie                                           62        0
Beyeren, Adriaen Theunisz van                                                    63             13

455



bedrag

naam woonpl. lopm nr.     in guidens

Grondelle, Jeremias Jansz van                                                           64                2
Grondelle, Jeremias Jansz van                                                                 65              110

Claesz, Anthony                                                                                                                   66               1100

Dingemansz, Claes                                                               68          300
Son, Symon Jansz van                                                                               69                18
Hagers, Corstiaen Willemsz                                                         70             20

Jaar 1700
bedrag

naam woonpl.lopm nr.     in guldens

Danielsz, Daniel Adriaensz                                                                         1              400

Danielsz, Daniel Adriaensz                                                                                                              2                     130

Meyer, Willem                                                                      3          680
Paulusz, Willem                                                                    4          444
Schalcken, Adriaen                                                                5          350
Hagers, Willem                                                                            6           130
Pietersz, Bastiaen                                                         7         430
Hooch, Dielis de                                                                          8           480
Coen, Jan Pietersz                                                                               9            400

Coen, Jan Pietersz                                                                                                                                 10                     200

Luckwel, Bastiaen                                                                                                 11                350

Pietersz, Bastiaen                                                                                       12             460

Greef, Bastiaen Gielen                                                                                                                       13                        50

Govaertsz, Cornelis                                                                     14           160
Grondelle, Joost van                                                                                   15             236

Hendricksz, Claes                                                                 16          414
Isaecksz, Isaacq                                                                                                                   17                  190

Luckwel, Bastiaen                                                                              18              18

Govaertsz, Cornelis                                                               19            18
Asperen, Pieter van                                                                                   20                   1

Asperen, Pieter van                                                                                              21                     1

Adriaensz, Hendrick de jonge                                                                  22                  8

Dingemansz, Adriaen                                                       23           30
Meyer, Huybert                                                              24         246
Schalcken, Adriaen                                                                    25           194
Adamsz, Jan Adriaen                                                                  26           370
Govaertsz, Cornelis                                                               27          390
Memorie                                         28       0

Luckwel, Bastiaen                                                           29         230

456



bedrag
naam woonpljopm nr    in guldens

Luckwel, Bastiaen                                                                30          300
Luckwel, Bastiaen                                                                             31               50
Luckwel, Bastiaen                                                           32           44
Paulus, Willem                                                                          33               6
Beyeren, Joost van                                                                                     34                32
Cosijn, Cornelis                                                                   35              6
Asperen, Pieter van                                                                                   36                  6
Hooch, Dielis de                                                                               37            484
Hooch, Bartel de                                                                               38                 6
Beyeren, Adriaen Teunis van                                                            39            416
Hartoch, Jan                                                                             40           410
Sluys. Claes Anthonisz vd                                                                  41             202
Beyeren, Teunis van                                                                         42                 3
Memorie                                                                            43              0
Cornelisz, Cornelis 44       30
Hendricksz, Claes                                                                45              1
Memorie 46        0
Memorie                                         47       0
Hooch, Dielis de                                                                               48               15
Beyeren, Joost van                                                                                     49                  4
Schalcken, Adriaen 50      36
Sluys, Cornelis Adamsz vd                                                                        51                   1
Schalcken, Adriaen                                                              52              6
Schalcken, Adriaen                                                              53              5
Schalcken, Adriaen                                                                    54             10
Ancker, Corstiaen Meertensz vd                                                        55              16
Sluys, Anthony Claesz vd 56 44

Hanenberch, Claes                                                               57          155
Broekhoven, Willem                                                             58          230
Hartoch, Jan incl. 60     59         664
Hartoch, Jan incl. 59 60       0
Memone                                         61       0
Sluys, Anthony Claesz vd                                                                                                               62                     122

Memorie                                           63        0
Sluys. Anthony Claesz vd                                                                   64              40
Coen, Jan Pietersz                                                                      65             46
Meyer, Jan                                                                                66         1572
Aertsz, Jasper                                                                     68          460
Peetersz, Meerten                                                           69           18
Rentmeester                                                                       70            20

457



Jaar 1705
bedrag

naam woonpl./opm nr.    in guldens

Grondelle, Boudewijn van                                                             1             30
Cornelisz, Paulus                                                                   2            29
Claesz, Anthony                                                                           3             70
Grondelle, Boudewijn van                                                             4           600
Meyer, Adriaen                                                                     5            40
Meyer, Huyb                                                                        6             6
Beyeren, Adriaen Teunisz van                                                             7            105
Cornelisz, Wouter                                                                  8          285
Meyer, Huyb                                                                   9         125
Greef, Bastiaen Gielen                                                                 10             50
Paulusz, Teunis                                                                                                                    11                     74

Paulusz, Teunis                                                                                                                    12                  114

Meyer, Huybert                                                                                          13                  5
Greef, Bastiaen Gielen                                                                 14             50
Coen, Jan Peetersz                                                                                                                                15                        34

Hanenberch, Claes                                                          16         276
Meyer, Huybert                                                                                          17                  8
Meyer, Huybert                                                                   18              1
Cornelisz, Wouter                                                                 19             6
Cornelisz, Wouter                                                                      20               3
Memorie                                         21       0

Dingemansz, Adriaen                                                            22              2
Cornelisz, Adriaen                                                                23            10
Grondelle, Boudewijn van                                                           24             56
Sluys, Claes Adamsz vd                                                                             25              230

Meyer, Adriaen                                                                   26            20
Broekhoven, Dirck                                                           27         254
Memorie                                           28        0

Luckwel, Bastiaen                                                           29           48
Luckwel, Bastiaen                                                           30           70
Luckwel, Bastiaen                                                           31           10
Sluys, Pieter Claesz vd                                                                       32                 1
Memorie                                       33       0
Ancker, Corstiaen vd                                                                  34               1
Cornelisz, Paulus                                                                 35              3
Cornelisz, Paulus                                                                 36              1
Sluys, Claes Adamsz vd                                                                             37              180
Greef, Corstiaen de                                                                     38               2
Meyer, Adriaen                                                                    39          260

458



bedrag
naam woonpL/opm nr.    in guldens

Sluys, Pieter Claesz vd                                                                      40            264
Meyer, Adriaen                                                              41           60
Meyer, Adriaen                                                                   42              7
Memorie                                                                      43             0
Memorie                                                                      44            0
Memorie                                                                      45             0
Memorie                                       46       0
Memode                                         47       0
Hagers, Corstiaen Willems                                                                48                 1
Luckwel, Bastiaen                                        49      120

Schalcken, Adriaen 50      18
Memorie                                                                      51             0
Memorie                                                                      52             0
Memorie                                                                      53             0
Memorie                                         54       0
Memorie                                         55       0
memone                                         56       0
Sluys, Peter Claesz vd                                                                               57                26
Meyer, Jan                                                                         58          270
Coen, Jan Pietersz incl. 60     59         304
Memorie                                                                 61            0
Grondelle, Boudewijn van 62       13
Verlinden, Dilis                                                              63             1
Coen, Jan Pietersz                                                                64              8
Luckwel, Bastiaen                                                           65           75
Cornelisz, Cornelis                                                          66        1502
Aertsz, Jasper                                                                     68          225
Dalen, Willem van                                                                69            20
Schalcken, Adriaen                                                          70           20

Jaar 1710

bedrag
naam woonpl./opm ni.    in guldens
Prins, Huybert                                                            1         105
Sluys, Claes Anthony vd                                                                2             96
Pietersz, Bastiaen                                                             3         250
Hanenberch, Anthony                                                             4          565
Schalcken, Huybert                                                           5          105

459



bedrag

naam woonpl./opm nr.   in guldens

Beyeren, Adriaen van                                                                          6              46
Meyer, Jan                                                                                          7             196
Sluys, Claes Anthony vd                                                                              8              355
Sluys, Claes Anthonis vd                                                                             9              198

Sluys, Claes Anthonis vd                                                                           10              136
Beyeren, Adriaen van                                                                                          11                105

Paulusz, Willem                                                                   12          126
Grondelle, Boudewijn van                                                                         13                26

Sluys, Cornelis Adamsz vd                                                           14           180
Hooch. Dielis de                                                                        15           144
Sluys, Cornelis Adamsz vd                                                                        16             240
Sluys, Claes Anthony vd                                                                                                  17                     22

Grondelle, Boudewijn van                                                                         18                  5

Memorie                                           19        0
Memorie 20       0

Memorie                                                                            21              0
Greef, Bastiaen Gielen                                                                       22              24
Ancker, Corstiaen vd                                                                  23             42
Greef, Bastiaen Gielen                                                           24          132
Jacobsz, Cornelis                                                                 25          335
Sluys, Cornelis Adamsz vd                                                                        26              142

Paulusz, Willem                                                                   27          335
Memorie                                         28       0
Beyeren, Boudewijn van                                                                    29             158
Meyer, Jan                                                                                30           244
Meyer, Jan                                                                                31             70
Sluys, Claes Anthony vd                                                                    32                4

Schalcken, Huybert                                                              33              3
Schalcken, Huybert                                                              34              5
Pietersz, Bastiaen                                                                 35            10
Memorie                                         36       0
Meyer, Jan                                                                                37           308
Meyer, Jan                                                                                38               4
Grondelle, Boudewijn van                                                      39          455
Greef, Bastiaen Gielen                                                                40           350
Meyer, Jan                                                                                41            114
Meyer, Jan                                                                                42               6
Cornelisz, Cornelis                                                               43              2
Memorie 44        0

Mernorie                                                                                   45               0

460



bedrag
naam woonpl.lopm nr.    in guldens

Memorie                                         46       0
Memorie                                         47       0
Sluys, Cornelis Adamsz vd                                                          48               1
Meyer, Jan 49       86
Meyer, Jan                                                                                50             28
Memorie                                                             51           0
Memorie                                           52        0
Memorie                                                             53           0
Memorie                                                             54           0
Ancker, Corstiaen vd                                                                         55                 1
Ancker, Corstiaen vd                                                                         56                 1
Adriaensz, Govaert                                                               57            50
Meyer, Huybert                                                                   58          435
Meyer, Huybert incl. 60     59         555
Memorie                                                             61           0
Meyer, Jan                                                                                62             74
Memorie                                                             63           0
Meyer, Jan                                                                                        64              34
Meyer, Jan                                                                                65             22
Meyer, Jan                                                                                66         1825
Aertsz, Jasper                                                                            68           220
Meyer, Dirck                                                                      69            35
Jacobsz, Cornelis                                                                 70            30

Jaar 1715

bedrag
naam woonpl./opm nr.    in guldens
Gemene Vissers (bijna alles) 0     6000
Aertsz, Jasper (Visser)                                                                       68            220
Pluym, Teunis vd 69 80
Aertsz, Jasper                                                                            70             19

461



Jaar 1716
bedrag

naam woonpL/opm nr.    in guldens

Gemene Vissers (bijna alles) 0     6000

Issem, Gijsbert van Rentmr. 68 250

Pluym, Teunis vd                                                                              69              80

Aertsz, Jasper (Visser)                                                                 70             19

Jaar 1717

Gemene Vissers (bijna alles) 0    7000

Issem, Gijsbrecht van Rentmr. 68 250

Pluym, Teunis vd                                                                       69             80
Govaertsz Claes                                  70      18

Jaar 1718

Gemene Vissers (bijna alles) 0     5500

Issem, Gijbrecht van Rentmr. 68 250
Pluym, Teunis vd                                                                 69            80

Aertsz, Jasper                                                                      70            18

Jaar 1720
bedrag

naam woonpL/opm nr.    in guldens

Sluys, Dirck Pietersz vd                                                                        1              88

Cornelisz, Wouter                                                                  2          102
Beyeren, Adriaen van                                                              3          116
Grondelle. Boudewijn van                                                        4          416
Meyer, Jan                                                                                  5             56
Memorie                                                                              6             0
Meyer, Jan                                                                           7          195
Sluys, Claes Anthonisz vd                                                                    8            448
Sluys, Cornelis ADamsz vd                                                       9          130

Beyeren, Adriaen van                                                                  10             21

Memorie                                                                                                      1 1                  0

Cornelisz, Wouter                                                                       12             30
Crondelle, Boudewijn van                                                                  13              34

Sluys, Boudewijn Anthonisz vd                                                          14             198

Paulusz, Willem                                                                         15             62
Govaertsz, Claes                                                                                                     16               254

Grondelle, Boudewijn van                                                                         17                38

462



bedrag·
naam woonpl. lopm nr.     in guldens
Grondelle, Boudewijn van                                                      18            12
Sluys, Cornelis Adamsz vd                                                                                                            1 9                         1 1
Memorie 20       0
Memorie                                         21       0
Hagers, Willem Pietersz                                                        22              4
Govaertsz, Claes                                                                  23            72
Paulusz, Willem                                                             24         305
Meyer, Jan                                                                         25          392
Sluys, Dirck Pietersz vd                                                                            26                38
Govaertsz, Claes                                                                                                                                     27                     170

Hagers, Pieter                                                               28           42
Meyer, Jan                                                                         29          124
Sluys, Dirck Pietersz vd                                                                     30              84
Sluys, Dirck Pietersz vd                                                                     31               29
Sluys, Boudewijn vd                                                                   32               6
Memorie                                                             33           0
Adriaensz, Govert                                                           34           23
Meyer, Jan                                                                                35             19
Sluys, Cornelis Adamsz vd                                                                                            36                     17
Meyer, Jan                                                                                        37            176
Meyer, Jan                                                                                38             19
Grondelle, Boudewijn van                                                           39           193
Meyer, Jan                                                                                        40            300
Grondelle, Boudewijn van                                                           41             44
Grondelle, Boudewijn van                                                                 42              32
Memorie                                                             43           0
Govaertsz, Claes                                                                  44              8
Memorie                                         45       0
Memorie                                         46       0
Sluys, Adam Cornelisz vd                                                                  47                2
Memorie                                       48       0
Grondelle, Boudewijn van 49      58
Meyer, Jan                                                                                50           214
Memorie                                         51       0
Memorie                                         52       0
Sluys, Claes Anthonisz vd                                                                  53                 1
Memorie                                       54       0
Memorie                                         55       0
Sluys. Dirck Pietersz vd                                                                     56              27
Sluys, Dirck Pietersz vd                                                                            57                46

463



bedrag

naam woonpl.lopm nr.     in guldens

Govaertsz, Claes                                                                  58          256

Meyer, Jan incl. 60     59         586

Sluys, Dirck Pietersz vd                                                                             61                21

Greef, Bastiaen Gielen                                                           62          140
Sluys. Nicolaes Anthonisz vd                                                             63                3

Grondelle, Boudewijn van                                                                 64            450
65       18Meyer, Jan

Meyer, Jan 66 1340

Issem, Cijbert van                                                                                      68             250

Pluym, Weduwe van Teunis vd                                                         69              80

Hagers, Pieter Willemsz                                                                            70                17

Jaar 1725
bedrag

n(lam woonpl./opm nr.    in guldens

Govaertsz, Claes                                                                    1            94
Grondelle, Boudewijn van                                                                   2            174

Beyeren, Teunis van                                                                                    3             240

Sluys, Claes Adamsz vd                                                                       4            515

Govaertsz, Cornelis                                                                                                                                  5                     136

Sluys, Dirck Pietersz vd                                                                               6                28

Huyberden, Schalck                                                                     7           142

Hagers, Nicolaes                                                              8         396
Hagers, Nicolaes                                                                    9          216
Meyer, Teunis                                                                            10             78

Sluys, Cornelis Adamsz vd                                                                                 11                  26

Sluys, Anthoni Claesz vd                                                                                                                 12                        26

Hooch, Adriaen de                                                                            13              84

Meyer, Teunis                                                                                            14              280

Luckwel, Bastiaen                                                                             15             148

Beyeren, Teunis van                                                                                  16              294

Sluys, Claes Anthonisz vd                                                                                               17                 130.

Govaertsz, Claes                                                                                                                                      18                        48

Govaertsz, Claes                                                                   19          142

Govaertsz, Claes                                                                   20              4

Memorie                                         21       0

Hanenberch, Anthoni                                                       22           18
Hooch, Adriaen de                                                                            23             118

464



bedrag
naam woonpl.lopm nr.     in guldens

Paulusz, Willem 24 398
Meyer, Teunis                                                                25         386
Grondelle, Boudewijn van                                                           26           104
Beyeren, Teunis van                                                                          27            196
Sluys, Boudewijn vd                                                                          28              28
Hooch, Hendrick de                                                                          29            232
Govaertsz, Cornelis                                                          30           68
Greef, Bastiaen Gielen                                                                31             68
Grondelle, Boudewijn van                                                                 32                 1
Schalcken, Huybert                                                              33              1
Grondelle, Boudewijn van                                                           34               5
Cooymans, Cornelis                                                              35            15
Cooymans, Cornelis                                                              36              7
Sluys, Boudewijn vd                                                                          37            398
Grondelle, Boudewijn van                                                           38           196
Grondelle, Boudewijn van                                                                 39            388
Sluys, Dirck Pietersz vd                                                                             40             460
Grondelle, Boudewijn van                                                           41            138
Sluys, Dirck Pietersz vd                                                                             42                16
Hooch, Hendrick de                                                                                  43                  7
Grondelle, Boudewijn van                                                                 44              58
Grondelle, Boudewijn van                                                           45               2
Memorie                                         46       0
Memorie                                         47       0
Grondelle, Boudewijn van                                                                 48                2
Grondelle, Boudewijn van                                                           49             38
Meyer, Teunis 50 290
Meyer, Teunis                                                                                                        51                     8
Grondelle, Boudewijn van                                                                        52              175
Grondelle, Boudewijn van                                                                 53              32
Sluys, Dirck Pietersz vd                                                                             54                   1
Meyer, Teunis                                                                           55               9
Meyer, Teunis                                                                           56             36
Meyer, Teunis                                                                     57          196
Grondelle, Boudewijn van                                                           58           270
Meyer, Teunis incl. 60     59         658
Grondelle, Boudewijn van                                                                 61              94
Sluys, Claes Anthonisz vd                                                                  62            276
Sluys, Dirck Pietersz vd                                                                             63                  6
Grondelle, Boudewijn van                                                                 64            246

465



bedrag

naam woonpt. lopm nr.    in guldens

Hooch, Hendrick de                                                                          65             150
Meyer, Teunis                                                                           66         1700
Visser, Jasper de incl. 70    68         300
Pluym, Weduwe van Teunis vd admodiatie 69 100

Jaar 1730

bedrag

naam woonpl./opm nr.     in guldens

Beyeren, Teunis van                                                                            1               28
Sluys, Claes Anthonisz vd                                                                    2              86
Meyer, Jan                                                                                  3             96
Beyeren, Teunis van                                                                                    4              360

Beyeren, Boudewijn van                                                                      5            210
Jacobsz, Cornelis                                                              6           36
Jacobsz, Cornelis                                                                   7          190
Meyer, Jan                                                                                  8           370
Govaertsz, Cornelis                                                                                      9              110

Govaertsz, Cornelis                                                                                                                               10                        48

Beyeren, Teunis van                                                                          11               12

Beyeren, Teunis van                                                                                                                            1 2                            1

Beyeren, Boudewijn van                                                                    13            205

Hagers, Pieter Willemsz                                                                            14              430
Beyeren, Teunis van                                                                          15             125
Hooch, Adriaen Dielisse de                                                         16           455
Sluys, Claes Anthonisz vd                                                                                               17                  200

Govaertsz, Cornelis                                                                                    18                94

Sluys, Claes Anthonisz vd                                                                  19             175

Sluys, Claes Anthonisz vd                                                                         20                  3
MemoAe                                         21       0
Cornelisz, Adriaen                                                                      22               2
Beyeren, Boudewijn van                                                                    23              92

Paulusz, Willem                                                              24         435
Govaertsz, Cornelis                                                               25          235
Schalcken, Huybert                                                                    26             90
Sluys, Cornelis Adamsz vd                                                                        27              320

Sluys, Cornelis Adamsz vd                                                                28              22
Beyeren, Boudewijn van                                                              29           350
Schalcken, Huybert                                                              30          320

466



bedrag
naam woonpL/opm nr.    in guldens

Sluys, Boudewijn vd                                                                                                          31                     62

Hooch, Adriaen Dielisse de                                                    32          235
Hooch, Adriaen Dielisse de                                                    33              2
Meyer, Jan                                                                                34             62
Boschom, Balten Anthonisz                                                         35               5
Visser, Lamert de 36       1

Sluys, Boudewijn vd                                                                   37           395
Beyeren, Teunis van                                                                          38             132
Hanenberch, Symen                                                             39          160
Schalcken, Huybert                                                         40         510
Hanenberch, Symen                                                             41          275
Hooch, Hendrick Bartelen de 42      20
Hagers, Pieter Willemsz                                                                    43              32
Sluys, Cornelis vd 44       58
Memorie                                         45       0
Memorie 46       0
Memorie 47       0
Beyeren, Boudewijn van 48 140

Hooch, Adriaen Dielisse de                                                    49          395
Meyer, Jan                                                                                50           350
Memorie                                                                                                                                                        5 1                             0

Beyeren, Boudewijn van                                                              52           400
Beyeren, Boudewijn van                                                             53             90
Beyeren, Boudewijn van 54 22
Beyeren, Boudewijn van                                                              55             26
Meyer, Jan                                                                                56           300
Meyer, Jan 57 305

Hooch, Hendrick Brth.msz de                                                           58            290
Hooch, Adriaen Dielisse de incl. 60     59         565
Meyer, Jan                                                                                61               5
Beyeren, Teunis van 62 625

Govaertsz, Cornelis                                                               63            38
Hagers, Pieter Willemsz 64 375

Pluym, Ary vd                                                                                   65               15
Jacobsz, Cornelis                                                                                                                                   66                  1460

Visser, Aert de incl. 70    68        400
Dintelen, Aert van 69 280

467



Jaar  1735
bedrag

naam woonpl. lopm nr.     in guldens

Sluys, Anthony Claesz vd                                                               1             40
Sluys, Anthony Claesz vd                                                                     2              64
Hooch, Jan Hendricksz de                                                            3             19
Sluys, Anthony Claesz vd                                                                     4            256
Hooch, Jan Hendricksz de                                                            5           142
Jacobsz, Cornelis                                                                   6          198
Jacobsz, Cornelis                                                                   7          160
Sluys, Anthony Claesz vd                                                                     8            198
Sluys, Boudewijn Anthonisz vd                                                            9              56
Sluys, Anthony Claesz vd                                                                                                                10                        39

Sluys, Anthony Claesz vd                                                                                                                1 1                         1 1

Cooymans, Adriaen                                                                                   12                  2
Grondelle, Willem van                                                                       13            158
Cooymans, Adriaen                                                                    14           390
Luckwel, Bastiaen                                                                              15            136
Hooch, Jan Hendricksz de                                                                        16             240
Hooch, Jan Hendricksz de                                                                 17            196
Hagers, Pieter Claesz                                                                                                                          18                        96

Hagers, Pieter Claesz                                                                                                                          19                        64

Hagers, Pieter Claesz                                                                                 20                  2
Memorie                                                                                           21                 0
Prins, Willem                                                                            22             12
Stall, Thomas Huyberden                                                            23           138
Paulusz, Willem                                                                   24          326
Sluys, Leendert vd                                                                                     25              196
Stall, Thomas Huyberden                                                            26             30
Luckwel, Bastiaen                                                           27         244
Hagers, Pieter Claesz                                                                         28              54
Visser. Adriaen Pietersz de                                                          29           268
Jacobsz, Cornelis                                                                  30          198
Sluys, Boudewijn Anthonisz vd                                                          31             116
Hooch, Jan Hendricksz de                                                           32           242
Hooch, Jan Hendricksz de                                                           33             14
Grondelle, Willem van                                                                       34              45
Adriaensz, Govert                                                                35              1
Memorie                                                                                           36                0
Stall, Thomas Huyberden                                                       37          350
Sluys, Anthony Claesz vd                                                                   38            118
Jacobsz, Cornelis                                                            39         194

468



bedrag
naam woonpL/opm nr.     in guldens

Visser, Adriaen Pietersz de                                                          40           775
Luckwel, Bastiaen                                                                41          394
Grondelle, Willem van                                                                      42              58
Grondelle, Willem van                                                                      43                5
Sluys, Anthony Claesz vd                                                                  44              29
Memorie                                         45       0
Memorie 46       0
Memorie                                       47       0
Hooch, Adriaen Dielissen de                                                       48           330
Hooch, Adriaen Dielissen de                                                       49           375
Hooch, Adriaen Dielissen de                                                       50           262
Memorie                                                                            51              0
Grondelle, Willem van                                                                      52            395
Grondelle, Willem van                                                                53           130
Memorie                                         54       0
Jacobsz, Cornelis                                                                 55            58
Jacobsz, Cornelis                                                                 56          300
Stall, Thomas Huyberden                                                            57           220
Stall, Thomas Huyberden                                                            58           276
Sluys, Anthony Claesz vd incl. 60     59         454
Memorie                                         61       0
Jacobsz, Cornelis                                                            62         540
Memorie                                                                                           63                0
Hooch, Adriaen Dielissen de                                                       64           150
Cooymans, Adriaen                                                              65            23
Adriaensz, Cornelis cs                                                                               66           1438
Heuvel, Gijsbert vd incl. 70    68         500
Otto, Wed. Willem 0. Walraven                                                   69           425
Sluys, Dirck Pietersz vd                                                                     73                6

469



Jaar  1740
bedrag

naam woonpl.lopm nr.    in guldens
Gemene Vissers (vd helft) Orange 3080
Gemene Vissers (vd helft) Nassau 2781

Gemene Vissers (vd helft) Prins 966
Gemene Vissers (vd helft) Paulus                           0
Memorie                                           66        0

Heuvel, Wed. Gijsbert vd incl. 70    68         500
Groenevelt, Dirk                                                                  69          425
Sluys, Dirck Pietersz v.d.                                                                   73                6

Jaar  1741

Gemene Vissers (vd helft) Orange 3655
Gemene Vissers (vd helft) Nassau 3212
Gemene Vissers (vd helft) Prins 711

Gemene Vissers (vd helft) Paulus                           0
Memorie 66        0

Heuvel, Wed. Gijsbert vd incl. 70    68         500
Groenevelt. Dirk                                                             69         425
Sluys, Dirck Pietersz v.d.                                                                   73                 6

Jaar  1742

Gemene Vissers 7000

Heuvel, Wed. Gijbert v.d. incl. 70    68         500
Groenevelt, Dirk                                                                  69          425
Sluys, Dirck Pietersz v.d.                                                                   73                 6

Jaar  1743

Gemene Vissers 8000

Heuvel, Wed. Gijsbert v.d. incl. 70    68        500
Groenevelt, Dirk                                                             69         425
Sluys, Dirck Pietersz v.d.                                                                   73                 6

470



Jaar  1745
bedrag

naam woonpl./opm nr.    in guldens

Kooymans, Adriaen                                                                1            32
Meyers, Claas                                                                  2          104
Kooymans, Adriaen                                                                3            14
Hagers, Pieter Claesz                                                                   4           276
Grondelle, Jeremias van                                                                                                    5                     1 1

Grondelle, Jeremias van                                                                6             50
Drimmelen, Adam Claesz van                                                        7           160
Hooch, Jan de                                                                             8           178
Grondelle, Willem van                                                                  9           160
Grondelle, Willem van                                                           10            58
Visser, Adriaen de                                                                                                11                  20

Visser, Adriaen  de                                                                                                                                12                        40

Meyers, Claas                                                                      13          300
Meyers, Teunis                                                                    14          175
Hooch, Jan de                                                                            15           100
Stall, Thomas Huyberden                                                       16          120
Hooch, Jan de                                                                            17             86
Weeland, Willem                                                                 18            70
Kooymans, Adriaen                                                         19            5
Visser, Adriaen de 20       4
Memorie                                                                                   21               0
Memorie                                                                                   22               0
Kooymans, Adriaen                                                         23           62
Visser, Adriaen de                                                           24          120
Hagers, Pieter Claesz                                                                                                       25                  110

Weeland, Willem                                                                 26            92
Meyers, Claas                                                                      27            40
Meyers, Claas                                                                      28            10
Hooch, Jan de                                                                           29           150
Sluys, Hermanis v.d.                                                                  30           273
Hooch, Jan de                                                                     31            48
Drimmelen, Adam Claesz van                                                           32             120
Drimmelen. Adam Claesz van                                                      33             55
Hooch, Jan de                                                                     34            55
Meyers, Claas                                                                35             1
Memorie                                                                                           36                0
Grondelle. Jeremias van                                                              37             96
Drimmelen. Adam Claesz van                                                      38             22
Grondelle. Willem van                                                           39          135

471



bedrag

naam woonpl./opm nr.     in gul(lens

Hooch, Jan de                                                                                   40            400
Visser, Adriaen de                                                                     41           695
Grondelle, Willem van                                                                      42              20
Memorie                                                                                   43               0
Meyers, Claas 44       6
Meyers, Claas                                                                      45              2
Memorie                                         46       0
Memorie 47        0

Drimmelen, Adam van 48 590

Meyers, Claas                                                                      49          480
Stall, Thomas Huyberden                                                            50           210
Stall, Thomas Huyberden                                                            51             18
Drimmelen, Adam Claas van                                                             52            230
Memorie                                           53        0
Meyers, Claas                                                                54           30
Drimmelen, Adam Claesz van                                                      55             12
Grondelle, Willem van                                                                       56              44
Stall, Thomas Huyberden                                                            57             50
Hagers, Pieter Claesz                                                                        58              62
Drimmelen, Adam Claesz van incl. 60 59 198

Memorie                                                                                   61               0
Hagers, Pieter Claesz                                                                        62            530
Stall. Thomas Huyberden                                                            63             40

Meyers, Teunis                                                                    64             4
Visser, Adriaen de                                                                     65               2
Drimmelen, Adam Claesz van                                                      66           420
Stall, Thomas Huyberden                                                            67           390
Groenevelt, Dirk incl. 70    68        465
Groenevelt, Dirk                                                             69         425
Doorn, Johan van (rentmr.) admodiatie 73  6

Jaar 1750
bedrag

naam woonpL/opm nr.    in guldens

Visser, Adriaen de                                                                        1             76
Weeland, Willem                                                                   2          405
Weeland, Willem                                                                   3              3
Kooymans, Adriaan                                                                4            40
Meyers, Claas                                                                  5            2

472



bedrag
naam woonpl. opm nr.     in guldens

Meyers, Claas                                                                       6              2
Drimmelen, Adam Claasz van                                                              7              38
Drimmelen, Adam Claasz van                                                              8              12
Weeland, Willem                                                                   9            80
Drimmelen, Adam Claasz van                                                            10              30
Drimmelen, Adam Claasz van incl. 12    11        120
Hagers, Adriaan                                                                  13            58
Meyers, Claas                                                                                                                                            14                        48

Meyers, Claas                                                                                                                                            15                        48

Weeland, Willem                                                                 16          102
Drimmelen, Adam Claasz van                                                            17              40
Drimmelen, Adam Claasz van                                                            18                 2
Memorie                                         19       0
Memorie                                         20       0
Memorie                                         21       0
Sluys, Herm. v.d.                                                                 22              3
Sluys, Anthony v.d.                                                                    23               1
Sluys, Hermanis v.d.                                                                         24              60
Sluys, Anthony v.d.                                                                           25              66
Grondelle, Jochem van                                                               26             55
Visser, Adriaen Corn. de                                                             27             50
Memorie                                                             28           0
Sluys, Anthony v.d.                                                                           29            320
Sluys, Anthony v.d.                                                                           30            220
Sluys, Anthony v.d.                                                                                    31              535
Sluys, Anthony v.d.                                                                           32            190
Stall, Schalck Huyberden                                                                  33              88
Hagers, Adriaen                                                                  34          196
Memorie                                                                 35            0
Memorie                                                                      36            0
Stall, Schalck Huyberden                                                                  37              64
Grondelle, Jochem van                                                                      38              10
Grondelle, Jeremias van                                                                    39              18
Drimmelen, Adam Claasz van                                                            40            240
Visser, Adriaen de                                                                            41            455
Visser, Adriaen de                                                                     42             84
Visser, Adriaen de                                                                     43               2
Memorie                                         44       0
Memorie                                                                      45             0
Memorie                                         46       0

473



bedrag

naam woonpl.lopm nr.    in guldens

Memorie                                                                            47              0
Visser, Adriaen de                                                                     48         1020
Stall, Schalck Huyberden                                                                  49          1040
Visser, Adriaen de ind.  51           50                    380

Hagers, Adriaen                                                                  52          290
Drimmelen, Adam Claasz van                                                      53           135
Drimmelen, Adam Claasz van                                                      54               1
Sluys, Anthony v.d.                                                                           55              40

Sluys, Anthony v.d.                                                                           56              30

Beyeren, Pieter van                                                                           57                 7
Grondelle, Jeremias van                                                              58             26
Grondelle, Jeremias van incl. 60     59           50
Memorie                                                                            61              0
Sluys, Anthony v.d. incl. 63    62       1480
Sluys, Anthony v.d.                                                                    64             10
Pluym, Pieter v.d.                                                                                      65                   7
Sluys, Anthony v.d.                                                                    66           550

Drimmelen, Adam Claasz van                                                      67           370
Groenevelt, Dirk udh  + 70        68               530

Pluym, Pieter v.d.                                                                                      69              520

Doorn, Johan van geprolong. 73  6

Jaar  1755
bedrag

naam woonpl./opm nr.    in guldens

Luckwel, Bastiaan incl.2-3-4 1     1240

Visser, Adriaan de                                                                  5              6
Grondelle, Jochem van                                                                                          6                  1 1

Visser, Adriaan de                                                                               7               19
Stall, Schalck Huyberden                                                              8           350
Hagers, Jan                                                                          9          560
Hagers, Jan                                                                         10          210
Visser, Adriaan de incl. 12    11        670
Sluys, Anthony v.d.                                                                     13           265
Sluys, Anthony v.d.                                                                     14           490
Sluys, Anthony v.d.                                                               15            70
Visser, Adriaan de                                                                             16            280
Visser, Adriaan de                                                                                                              17                  370

474



bedrag

naam woonpl.lopm nr.    in guldens

Visser, Adriaan de                                                                      18             38
Visser, Adriaan de                                                                      19             14
Visser, Adriaan de                                                                     20               6
Memorie                                                                                   21               0
Memorie                                         22       0

Stall, Schalck Huyberden                                                                  23              50
Drimmelen, Jacob van                                                                24           285
Grondelle, Jan                                                                     25          145
Sluys, Anthony                                                                    26            85
Hagers, Jan                                                                               27           320
Hagers, Jan                                                                               28               7
Sluys, Anthony v.d.                                                                           29            470
Stall, Schalck Huyberden incl. 31     30         780
Drimmelen, Jacob van                                                                      32             135
Drimmelen, Jacob van                                                                33             48
Visser, Jacob Jansz de                                                                       34            270
Visser, Adriaan de incl. 36     35           19
Beyeren, Pieter van                                                                                   37              180

Beyeren, Pieter van                                                                           38              50
Grondelle, Johan van                                                                  39             94
Hagers, Jan 40 490

Visser, Jacobus Jansz de                                                                           41              590
Meyers, Huybert                                                                  42          395
Meyers, Huybert                                                             43           12
Visser, Adriaan de                                                               44            19
Memorie                                         45       0
Memorie                                         46       0
Memorie                                                                                   47               0
Sluys, Anthony v.d.                                                                           48          1695
Visser, Adriaan de 49 1275

Visser, Adriaan de incl. 51     50         375
Sluys, Anthony v.d.                                                                           52              34
Drimmelen, Jacob van                                                                       53               16
Drimmelen, Jacob van                                                                       54              96
Drimmelen, Jacob Corn. van                                                       55             52
Stall, Schalck Huyberden                                                                  56              46
Sluys, Hermanus v.d.                                                                 57             48
Luckwel, Bastiaan                                                                58            40
Visser, Adriaan de incl. 60     59          114
Memorie                                         61       0

475



bedrag
n£lam woonpl.lopm nr.     in guldens

Visser, Adriaan de incl. 63     62        2570
Sluys, Anthony v.d.                                                                    64             25
Memone                                         65       0
Drimmelen, Jacob van                                                                       66            870
Grondelle, Jeremias van                                                                    67            960
Heuvel, Willem v.d. incl. 70    68        760
Groenevelt, Dirk +jannezand   69      550
Doorn, Johan van                                                                              73                6

Jaar  1760

bedrag
naam woonpl.lopm nr.    in guldens

Visser, Adriaan de incl.2-3-4 1 610
Visser, Adriaan de                                                                 5              1
Visser, Adriaan de                                                                 6              2
Visser, Adriaan de                                                                                                                 7                     1 1

Visser, Adriaan de                                                                       8             40
Drimmelen, Adrianus van                                                                    9            198
Drimmelen, Adriaan Corn. van                                                    10           320
Drimmelen, Adriaan Corn. van incl. 12    11        530
Sluys, Ary v.d.                                                                                            13                48
Grondelle, Jeremias van                                                              14           370
Sluys, Ary v.d.                                                                                   15             135
Visser, Ary Jansz de                                                                                   16             200
Visser, Adriaan de                                                                                                              17                  170

Stall, Schalck Huyberden                                                                          18                70
Stall, Schalck                                                                                              19                28
Stall, Schalck incl.  21           20                           9

Memorie                                         22       0
Meyers, Huybert                                                             23           44
Visser, Adriaan de                                                                      24           126
Drimmelen, Adriaan van                                                             25           134
Drimmelen, Adriaan Corn. van                                                26              2
Hooch, Jan Hendriksz de                                                            27             68
Memorie                                         28       0
Stall, Huyb                                                                         29          240
Sluys, Ary v.d. incl.  31           30                     800

Visser, Adriaan de                                                                32            38
Visser, Ary Jansz de                                                                          33              26

476



bedrag
naam woonpl.lopm nr.     in gul(lens

Visser, Adriaan de                                                               34          360
Visser, Adriaan de incl. 36     35             6
Prince, Pieter                                                                      37            56
Beyeren, Pieter van                                                                                   38                10
Meyers, Huybert                                                                  39            42
Grondelle, Jeremias van                                                                    40            325
Stall, Schalck incl. 42     41          655
Drimmelen, Adriaan Corn. van                                                    43               6
Sluys, Hermanus v.d.                                                                        44                 9
Sluys, Hermanus v.d.                                                                        45                 1
Memorie                                         46       0
Memorie                                         47       0
Sluys, Ary v.d.                                                                                  48          1420
Visser, Adriaan de                                                                                                             49               1170

Grondelle, Jeremias van incl. 51     50           186
Memorie                                                                                   52               0
Memorie                                           53        0

Drimmelen, Adriaan Corn. van                                                    54               2
Sluys, Ary Claasz v.d.                                                                        55            580
Sluys, Ary Claasz v.d.                                                                                56                85
Sluys, Hermanus v.d.                                                                        57                 4
Sluys, Hermanus v.d.                                                                        58              65
Meyers, Huybert incl. 60     59            46
Memorie                                                                            61              0
Stall, Schalck Huyberden incl. 63     62        3400
Grondelle, Jeremias van                                                                            64                65
Memorie                                         65       0
Sluys. Ary v.d.                                                                                   66          1190
Grondelle, Jeremias van                                                                            67              720
Pluym, Jan v.d. incl. 70    68         680
Pluym, Joh. Pietersz v.d.                                                                   69            670
Doorn, Johan van                                                                              73                 6

Jaar 1765
bedrag

naam woonpl.lopm nr.     in guldens

Weeland, Anthony incl. 2-3-4 710
Memorie                                          5       0

Sluys, Hermanus v.d.                                                                          6                 1
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bedrag

naam woonpl.lopm nr.    in guldens

Weeland, Anthony                                                                 7            40
Visser, Cornelis de                                                                       8           145
Bus, Huybert                                                                  9           80
Hagers, Jan                                                                               10           400
Weeland, Willem incl.  12        11                350

Stall, Schalck Huyberden                                                                          13                65
Stall, Schalck Huyberden                                                                  14            100
Grondelle, Jeremias van                                                                    15            380
Drimmelen, Jacob van                                                                       16            270
Drimmelen, Adrianus Corn. van                                                                      17               520

Visser, Cornelis de                                                                18          135
Visser, Cornelis de                                                                             19              18
Hagers, Klaas incl.  21           20                        45

Memorie                                         22       0

Stall, Schalck Huyberden                                                                  23              92
Visser, Jacobus Jansz de                                                                   24            200
Drimmelen, Adrianus van                                                           25             85
Memorie                                         26       0
Drimmelen, Adrianus Corn. van                                                   27             40
Prince, Pieter                                                                28           20
Hagers, Jan                                                                               29           415
Drimmelen, Jacob Corn. van incl. 31     30        515
Visser, Cornelis de                                                                     32             18
Visser, Cornelis de                                                                     33             54
Stall, Schalck Huyberden                                                            34           385
Visser, Cornelis de incl. 36    35          26
Prince, Pieter                                                                 37           70
Beyeren, Pieter van                                                                           38              48
Hagers, Jan                                                                        39          235
Hagers, Jan 40 410

Sluys, Ary v.d. incl. 42     41        2490
Sluys, Ary v.d.                                                                           43             34
Grondelle, Jeremias van                                                              44               1
Memorie                                         45       0
Memorie                                                                                            46                0
Memorie                                         47       0
Grondelle, Jeremias van                                                              48         1200
Meyers, Huybert 49 1290

Meyers, Huybert incl. 51     50         270
Memorie                                                                                            52                0
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bedrag
naam woonpL/opm nr.    in guldens

Memorie                                                                      53             0
Stall, Schalck Huyberden                                                            54               6
Stall, Schalck Huyberden incl. 56     55        1340
Memorie                                         57       0
Visser, Cornelis de                                                                     58             50
Grondelle, Jeremias van incl. 60     59           50
Memorie                                                                 61            0
Stall, Schalck Huyberden incl. 63     62        3390
Visser, Cornelis de                                                                            64              62
Pluym, Ary v.d.                                                                                 65                2
Sluys, Ary v.d. 66 1540
Grondelle, Jeremias van                                                                           67             570
Dura, Johannes en Cornelis incl. 70    68        970
Pluym, Jan v.d.                                                                          69         1000
Pluym, Jan Teunisz v.d.                                                                    71                 6
Pluym, Jan Teunisz v.d.                                                                            72                14
Doorn, Johan van                                                                       73               6

Jaar 1770

bedrag
naam woonpl.lopm nr.    in guldens
Stall, Schalck Huyberden incl.2-3-4 1 440
Memorie                                          5       0
Memorie                                        6       0
Visser, Joost Pietersz de                                                                                                                      7                         1 1

Visser, Lammert Pietersz de                                                          8             98
Bus, Huybert                                                                  9           94
Visser, Pieter Adriaansz de                                                                                                          10                        78
Weeland, Willem incl. 12    11        310
Hagers, Jan                                                                         13          230
Hagers, Jan                                                                                                                                                 1 4                     170

Hagers,  Jan                                                                                                                                                 15                        90

Weeland, Willem                                                                 16          115
Visser, Joost Pietersz de                                                                                                  17                  590

Prince, Jan                                                                                        18              60
Memorie                                         19       0
Weeland, Anthony incl.  21           20                        40

Memorie                                         22       0
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bedrag
naam woonpUopm nr.     in guldens

Visser, Lammert Pietersz de                                                              23               12

Strien, Jan van                                                                                  24              44

Prince, Jan                                                                               25           140
Memorie                                                                            26              0
Strien, Jan van                                                                                  27               19

Luckwel. Bastiaan                                                                      28               1
Grondelle, Boudewijn van                                                           29           470
Hagers, Jan incl. 31     30         350
Weeland, Willem                                                                 32              7
Visser, Joost Pietersz de                                                                            33                  4

Stall, Schalck Huyberden                                                                         34                82

Visser, Joost Pietersz de incl. 36     35           60
Beyeren, Pieter van                                                                           37              34
Sluys, Hermanus v.d.                                                                        38              78

Sluys, Ary v.d. incl. 40     39        1370
Grondelle, Boudewijn van incl. 42     41          750
Grondelle, Boudewijn van                                                                 43               12

Memorie 44        0

Memorie                                                                            45              0
Memorie                                                                            46              0
Memorie                                         47       0

Visser, Pieter Adriaansz de                                                               48            870

Luckwel, Bastiaan 49     1260

Visser, Pieter Adriaansz de incl. 51     50          710
Memorie                                                                            52              0
Memorie                                                                            53              0
Memorie                                                                            54              0
Grondelle, Boudewijn van incl. 56     55        1220

Beyeren, Pieter van                                                                                   57                   1

Beyeren, Pieter van                                                                                   58                19

Visser, Joost Pietersz de incl. 60     59           90
Memorie                                                                            61              0
Sluys, Ary v.d. incl. 63     62        3340
Sluys, Dirk v.d.                                                                                           64                10

Heere, Jan                                                                         65              1
Prince, Jan                                                                                66         1900
Visser, Joost Pietersz de                                                              67           740
Pluym, Adrianus Cornelisz v.d. incl. 70           68                     750

Pluym, Jan Teunisz v.d.                                                                     69            830
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bedrag
naam woonpl. lopm nr.    in guldens

Memorie                                           71        0
Memo*e                                           72        0

Doorn, Johan van (rentmr.) admodiatie 73  6

Jaar  1775
bedrag

naam woonpL/opm nr.     in guldens

Grondelle, Boudewijn van incl.2-3-4 1 300

Memorie                                          5       0
Prince, Jan                                                                           6              4
Prince, Jan                                                                           7            34
Weeland, Willem                                                                   8          100
Weeland, Willem                                                                   9            16
Hagers, Jan                                                                               10               7
Hagers, Jan incl.  12           11                         90

Strien, Jan van                                                                                                                                          1 3                         1 7

Strien, Jan van                                                                                   14            100
Strien, Jan van                                                                                                                                          15                        44

Grondelle, Boudewijn van                                                                                              16                  110

Hagers, Jan                                                                                                                                                  1 7                     3 1 0

Hagers, Jan                                                                                                                                                  18                        98

Hagers, Jan                                                                                                 19                  2
Visser, Cornelis de incl.  21           20                            4

Memobe 22       0
Prince, Jan                                                                                23               7
Visser, Lammert Pietersz de 24        7

Visser, Lammert Pietersz de                                                              25              50
Strien, Jan van                                                                                  26              26
Strien, Jan van 27       28

Prince, Jan                                                                                28               3
Hagers,  Jan                                                                                                                                                 29                    215

Stall, Pieter Schalcken incl.  31           30                     255

Memo4e                                           32        0
Sluys, Hermanus v.d.                                                                        33                9
Visser, Cornelis de                                                                            34            140
Visser, Pieter Adriaensz de incl. 36    35          12
Grondelle, Jan van                                                                            37              16
Grondelle, Jan van                                                                            38              19
Weeland, Willem incl. 40     39         890

481



bedrag

naam woonpL/opm nr.    in guldens

Hagers, Jan incl. 42     41         620
Sluys, Hermanus v.d.                                                                        43                2
Memorie 44       0
Memorie                                                                                           45                0
Memorie 46        0

Memorie                                                                                           47                0
Visser, Joost Pietersz de                                                              48           370
Visser, Pieter Adriaensz de 49 600

Stall, Pieter Schalcken incl. 51     50       1090
Memorie                                         52       0
Memorie                                         53       0
Grondelle, Boudewijn van 54       65

Grondelle, Boudewijn van incl. 56    55         500
Grondelle, Boudewijn van                                                           57               5
Grondelle, Boudewijn van                                                           58               9
Strien, Jan van incl. 60 59       50
Memorie                                         61       0

Sluys, Ary v.d. incl. 63    62       2640
Pluym. Pieter Arysz v.d.                                                                    64              75
Memorie                                                                                           65                0
Sluys, Adriaan v.d. 66 830

Hagers, Jan 67 310

Pluym, Adriaan v.d. incl. 70    68         750
Pluym, Jan v.d. (+Hanegraai) incl.71-72     69         830
Doorn, Johan van                                                                       73               6

Jaar 1777

bedrag

naam woonpl./opm nr.    in guldens

Meyers, Huybert incl.2-3-4 1 410

Memorie                                          5       0
Prince,  Jan                                                                                                                                                      6                        1 2

Prince, Jan                                                                           7          200
Weeland, Willem                                                                   8          135
Weeland, Willem                                                                   9            24
Visser, Lammert Pietersz de                                                              10              19
Weeland, Willem incl. 12    11        115
Hagers, Jan                                                                                                                             13                     19

Hagers, Jan                                                                               14             65
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bedrag
naam woonpL/opm nr.    in guldens
Hagers, Jan                                                                               15             38
Strien, Jan van                                                                                            16                54
Stall, Pieter Schalcken                                                                                                     1 7                  1 1 0
Sluys, Dirk v.d.                                                                                 18            120
Sluys, Dirk v.d.                                                                                 19                6
Weeland, Willem incl.  21           20                            8
Hagers, Jan                                                                        22              2
Prince, Jan                                                                               23             17
Hagers, Jan                                                                        24            18
Strien, Jan van                                                                           25             50
Strien, Jan van 26 48

Strien, Jan van                                                                          27               2
Visser, Joost Pietersz de                                                              28             20
Strien, Jan van                                                                           29             42
Strien, Jan van incl.  31           30                    250
Hagers, Jan                                                                        32              2
Stall, Pieter Schalcken                                                                               33                15
Stall, Pieter Schalcken                                                                                                     34                  170

Weeland, Willem incl. 36    35          32
Stall, Pieter Schalcken                                                                       37               16
Stall, Pieter Schalcken                                                                       38               15
Visser, Pieter Adriaensz de incl. 40     39         900
Hagers, Jan incl. 42     41          670
Memorie                                                                            43              0
Memorie                                                                            44              0
Memorie                                                                            45              0
Memorie 46        0
Memorie 47        0
Weeland, Willem                                                            48         400
Visser, Joost Pietersz de 49 700
Visser, Joost Pietersz de incl. 51     50         810
Memorie                                                                      52             0
Memorie                                                                      53             0
Sluys, Ary v.d.                                                                           54             90
Sluys. Ary v.d. incl. 56     55         400
Sluys. Ary v.d.                                                                     57              8
Sluys, Ary v.d.                                                                           58             18
Strien, Jan van incl. 60     59           46
Memorie                                                                            61              0
Sluys, Ary v.d. incl. 63     62        3200
Prince. Jan                                                                         64            52
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bedrag

naam woonpt. opm nr.    in guldens

Sluys, Adriaan v.d.                                                                     65               2
Sluys, Adriaan v.d.                                                                     66           950
Grondelle, Jan van                                                                     67           380
Pluym, Adriaan v.d. incl. 70    68        250
Bont, Willem de (+ Hanegraaf) incl.71-72 69 240
Doorn, Johan van                                                                       73               6
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BIJLAGE 2

Overzicht van de bedragen aan ingeld, geihd te Geertruidenberg in de
periode van  1580 tim  1810

De bedragen zijn per jaar weergegeven. Voor de jaren waarin daar sprake van was,
zijn de ingeldopbrengsten van de Sliedrechtse vissers genoemd (zie de tekst). Deze
ingeldopbrengst van de Sliedrechtse vissers, is niet begrepen in de ingeldbedragen
uit de kolom 'ingeldopbrengsten'. Bij wijze van vergelijkingsmaatstaf zijn in de laatste
kolom de totale opbrengsten van de Geertruidenbergse stadsrekeningen vermeld.
(Blanco = geen gegevens beschikbaar).

stadsrekeningen

ingeld Sliedr. Geertruidenberg
jaar opbrengst vissers totale ontuangsten

1580 1902

1581 1494 4700
1584 1643

1585 1147 5272
1587 8700
1595 1353 7437
1596 1774        91       6010
1597 1459        26       7324
1598 961        18       5513
1599 492        45       4633
1600 933        62       5406
1601 736        67       5434
1602 682        47       5090
1603 762        52       5575
1604 786        62       5738
1605 790 44 5745
1606 714 102 7678
1607 1103        72       6584
1608 1437        92       7783
1609 662        55       7678
1610 1579        46       6776
1611 1291        31          0
1612 1000        34       6441
1613

1614

1615 1602         6       6574
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stadsrekeningen
ingeld Sliedr. Geertmidenberg

Jaar opbrengst vissers totale ontvangsten

1616 1511         2       6409
1617 1702         5       6725
1618 1562 6631
1619 1367 6405
1620 2805 7944
1621 1795 6861
1622 1375 6709
1623 1367 6705
1624 1523        36       6183
1625 709        24       6134
1626 492        37       5980
1627 435        87       7040
1630 1535        89       8563
1631 1892        85       8766
1632 1935 47 9883
1633 1612        77       7500
1634 1213 116 7805
1635 2742 161 8669
1636 2712 116 8182
1637 2506 49 8067
1639 2001 105 6795
1640 1746        77       6191
1641 2088        97       7309
1642 2419        88       8329
1643 2878 168 8261
1644 3244 259 9545
1645 3652 241 9792
1646 3420 345 9304
1647 3080 193 7615
1648 2597 123 7981
1649 2837 131 7597
1650 2332 211 6621
1651 2631 291 6890
1652 2780 121 7487
1653 2830 167 6606
1654 2764 104 7222
1655 3179 174 7119
1656 2992 218 6549
1657 3190 121 6490
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stadsrekeningen
ingeld Sliedr. Geertruidenberg

jaar opbrengst visse,3 totale ontuangsten

1658 2557        76       5801
1659 2018 39 4986
1660                    0
1661 2377 20 5492
1662 2953        23       5682
1663 2373        21       5280
1664 1936        16       6797
1665 2283        13       5049
1666 2576        23       5602
1667 3226        36       6246
1668 3333 36 6289
1669 2552        19       5605
1670 2108        26       5082
1671 3642        31       6572
1672 2812         8       5687
1673 2927        32       6216
1674 2144        27       5181
1675 3740        32       7083
1676 4579 46 7577
1677 2557        25       5574
1678 2912        18       5740
1679 2498        10       5462
1680 1926         7       5339
1681 2256         5       5800
1682 2369        10       7097
1683 2626         6       7538
1684 1933        13       6007
1685 2476         3       6113
1686 2754         2       6709
1687 2123         3       6760
1688 1619 4732
1689 1533 5938
1690 1742 7270
1691 2064        11       9723
1692 1661 6341
1693 1324         4       7909
1694 1891          1       10175
1695 1553         4       12845
1696 2447         2       7077
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stadsrekeningen
ingeM Sliedr. Geertruidenberg

Jaar opbrengst visse,3 totate ontvangsten

1697 1821 6995

1698 2091 6590

1699 2099         1       6023
1700 1757         1       5949
1701 1555         1       6384
1702 1553         1       7047
1703 1397 6638

1704 874 6461

1705 816         2       9722
1706 1492 7520

1707 1447 7102

1708 1240         0       6267
1709 1133 5879

1710 1121 6664

1711 1291 5874

1712 1052 5879

1713 1202 6028

1714 840 5749

1715 1187 6670

1716 1519 6583

1717 1257 6095

1718 841 6766

1719 1079 4855

1720 861 5555

1721 871 4666

1722 812 5863

1723 750 6300

1724 1526 5359

1725 1531 6206

1726 1241 5359

1727 1212 5831

1728 1291 5529

1729 1160 4943

1730 964 4614

1731 1564 5092

1732 1340 5717

1733 1536 5315

1734 1683 5816

1735 1959 7207
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stadsrekeningen
ingeld Sliedr. Geenruidenberg

jaar opbrengst Visse,3 totate ontvangsten

1736 1920 6466
1737 1636 5263
1738 1374 5491
1739 1556 5424
1740 1357 4815
1741 1322 4453
1742 1240 4455
1743 826 4090
1744 1200 4374
1745 1383 4910
1746 1739 5223
1747 1539 5680
1748 1576 5453
1749 1845 6133
1750 1464 4896
1751 965 4906
1752 2409 6731
1753 1737 6359
1754 1833 6839
1755 1933 8568
1756 2422 10016
1757 1817 10251
1758 1570 6476
1759 1739 5565
1760 1308 5291
1761 1037 5445
1762 1521 5765
1763 1849 6983
1764 2096 8426
1765 1745 9909
1766 1330 9587
1767 1193 9255
1768 1293 7635
1769 1782 6364
1770 1811 7668
1771 1756 7843
1772 2488 9285
1773 1818 8947
1774 1356 7321
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stadsrekeningen
ingeld Stiedr. Geenmidenberg

jaar opbrengst vissers totale ontuangsten

1775 1935 8735

1776 1711 8719

1777 1915 10136

1778 1742 10010

1779 1862 7102

1780 1599 7387

1781 1509 8194

1782 1459 8180

1783 1159 7487

1784 673 5625

1785 1221 7481

1786 1525 9846

1787 1845 11874

1788 1370 10577

1789 978 11808

1790 2266 9560

1791 2206 10902

1792 1620 12307

1793 1684 14994

1794 1744 10486

1795 825 13622

1796 1666 9099

1797 2626 9735

1798 2034 17681

1799 3055 8876

1800 2164 8677

1801 2568 8672

1802 2215 7667

1803 1972 8168

1804 2273 8014

1805 2152 8594

1806 2231 8398

1807 2470 9412

1808 2454 9630

1809 1498 8570

1810 1319 9637

Bron: GAGB, Stadsrekeningen over de betreffende jaren.
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BIJLAGE 3

Overzicht van het aandeel van de afzonderlijke steken in de totale
pachtopbrengsten,  om  de  viiftien j(tar

Per weergegeven jaar zijn vermeld: de naam van de steek; het totaal aan geboden

pachtsommen in guldens op alle percelen van de betreffende steek en vervolgens het
percentage van dit totaalbedrag ten opzichte van het jaartotaal aan pacht. (Opmer-
king: een aantal percelen, zoals de schutgrond en de veenvloed. zijn in dit overzicht
niet genoemd omdat dit geen steken waren. In de percentages werken de ervoor be-
taalde bedragen echter wel door).

Naam steek bedrag % totaal

Jaar 1580

Langensteek 3948 26.07

Vissensteek 2427 16.02

Kerksloot 2256 14.90

Amersteek 1361 8.99

Hoekenisse ZWO 1150 7.59

Jochem Broekh. Gijster 973 6.42

Adriaen Reynensteek 868 5.73

Hoekenisse NWO 801 5.29

Cornelis Jan Noordensteek 383 2.53

Michiel Conincksteek 290 1.91

Banquetsteek 258 1.70

Haeftensteek 223 1.47

Dronkennoort 49 0.32

Drimmelse hoek                             31           0.20
Nieuwe steek                                 20           0.13
Jan Puttensteek                                                            16                       0.11

Koekoek                                          12            0.08
Vogelaer                                     4          0.03
Kielensteek                                     0                0
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Jaar 1595

Langensteek 2026 33.70

Vissensteek 1415 23.54

Kerksloot 1027 17.09

Amersteek 628 10.45

Jochem Broekh. Gijster 295 4.91

Hoekenisse ZWO 294 4.89

Hoekenisse NWO 69 1.15

Adriaen Reynensteek                      68           1.13
Michiel Conincksteek 29 0.48

Banquetsteek                              22          0.37
Drimmelse hoek 20 0.33

Koekoek                                                                  18                    0.30

Dronkennoort                                                       13                    0.22

Kielensteek                                                                      10                       0.17

Cornelis Jan Noordensteek                     8              0.13
Haeftensteek                                          1              0.02
Nieuwe steek                                      0                 0
Vogelaer                                     0              0
Jan Puttensteek                               0                0

Jaar 1610

Langensteek 3196 28.21

Vissensteek 1870 16.50

Kerksloot 1631 14.39

Jochem Broekh. Gijster 1362 12.02

Hoekenisse ZWO 948 8.37

Amersteek 846 7.47

Banquetsteek 686 6.05

Hoekenisse NWO 189 1.67

Koekoek 147 1.30

Adriaen Reynensteek 132 1.16

Michiel Conincksteek 58 0.51

Cornelis Jan Noordensteek 49 0.43

Haeftensteek                                    43            0.38
Dronkennoort                                42           0.37
Drimmelse hoek                             27           0.24
Kielensteek                                            6              0.05
Jan Puttensteek 0.60 0.01
Vogelaer 0.30                 0
Nieuwe steek                                      0                 0
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Jaar 1625

Langensteek 2651 25.72

Kerksloot 1617 15.69

Vissensteek 1220 11.84

Jochem Broekh. Gijster 1051 10.20

Amersteek 1005 9.75

Hoekenisse ZWO 952 9.24

Cornelis Jan Noordensteek 440 4.27

Banquetsteek 427 4.14

Adriaen Reynensteek 288 2.79

Hoekenisse NWO 189 1.83

Haeftensteek 117 1.14

Jan Puttensteek 64 0.62

Michiel Conincksteek                           39              0.38
Koekoek 39 0.38

Drimmelse Hoek 20 0.19

Kielensteek                                                            17                    0.16

Vogelier                                   15           0.15
Dronkennoort                                   12            0.12
Zuidwaarts Banquetsteek                     7            0.07
Nieuwe steek 0.15                   0

Jaar 1640

Langensteek 3789 20.12

Hoekenisse ZWO 3537 18.78

Kerksloot 2201 11.69

Jochem Broekh. Gijster 2027 10.77

Vissensteek 1813 9.63

Amersteek 982 5.22

Banquetsteek 733 3.89

Cornelis Jan Noordensteek 577 2.96

Haeftensteek 530 2.81

Adriaen Reynensteek 528 2.80

Vogelaer 486 2.58

Koekoek 424 2.25

Zuidwaarts Banquetsteek 300 1.59

Hoekenisse NWO 220 1.17

Jan Puttensteek 196 1.04

Drimmelse Hoek 167 0.89

Michiel Conincksteek                              52               0.28
Dronkennoort                                   31             0.16
Kielensteek                                        4            0.02
Nieuwe steek                                   0                0
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Jaar 1655

Vissensteek 7280 25.46

Langensteek 6052 21.16

Kerksloot 2813 9.84

Hoekenisse ZWO 2705 9.46

Jochem Broekh. Gijster 2596 9.08

Haeftensteek 1590 5.56

Vogelaer 1535 5.37

Amersteek 1250 4.37

Cornelis Jan Noordensteek 702 2.45

Zuidwaarts Banquetsteek 396 1.38

Hoekenisse NWO 318 1.11

Adriaen Reynensteek 312 1.09

Banquetsteek 250 0.87

Jan Puttensteek 174 0.61

Kielensteek 98 0.34

Koekoek 40 0.14

Drimmelse hoek                               35             0.12
Dronkennoort                                34           0.12
Michiel Conincksteek                                  11                  0.04
Nieuwe steek                                      0                 0

Jaar 1670

Langensteek 5271 19.61

Vissensteek 4664 17.35

Jochem Broekh. Gijster 3128 11.63

Hoekenisse ZWO 3125 11.62

Kerksloot 2365 8.80

Amersteek 2073 7.71

Haeftensteek 1680 6.25

Zuidwaarts Banquetsteek 1394 5.19

Vogelaer 1332 4.95

Kielensteek 356 1.32

Hoekenisse NWO 258 0.96

Banquetsteek 239 0.89

Cornelis Jan Noordensteek 191 0.71

Drimmelse hoek 119 0.44

Koekoek 105 0.39

Jan Puttensteek                              72           0.27
Adriaen Reynensteek                      67           0.25
Michiel Conincksteek                         37             0.14
Dronkennoort 20 0.07

Nieuwe steek                                      4             0.01

494



Jaar  1685

Vissensteek 2892 18.48

Langensteek 2392 15.29

Zuidwaarts Banquetsteek 2314 14.79

Hoekenisse ZWO 2052 13.12

Jochem Broekh. Gijster 1964 12.55

Amersteek 971 6.21

Haeftensteek 880 5.62

Vogelaer 612 3.91

Kerksloot 576 3.68

Kielensteek 542 3.46

Hoekenisse NWO 94 0.60

Koekoek                         33       0.21

Adriaen Reynensteek                          27              0.17
Jan Puttensteek                                                   16                    0.10
Drimmelse hoek                          12          0.08
Banquetsteek                                                 12                 0.08
Dronkennoort                                        8              0.05
Michiel Conincksteek                             2              0.01
Cornelis Jan Noordensteek                     0                   0
Nieuwe steek                                      0                 0

Jaarl 700

Vissensteek 2800 22.45

Zuidwaarts Banquetsteek 1572 12.61

Jochem Broekh. Gijster 1521 12.20

Hoekenisse ZWO 1130 9.06

Langensteek 1088 8.72

Amersteek 760 6.09

Haeftensteek 680 5.45

Kerksloot 662 5.31

Vogelaer 444 3.56

Kielensteek 400 3.21

Koekoek 246 1.97

Banquetsteek 208 1.67

Drimmelse hoek 194 1.56

Jan Puttensteek 130 1.04

Hoekenisse NWO 56 0.45

Adriaen Reynensteek                    31           0.25
Michiel Conincksteek 30 0.24

Cornelis Jan Noordensteek                        12                 0.10
Dronkennoort                                        8              0.06
Nieuwe steek                                      0                 0
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Jaar 1714

Zuidwaarts Banquetsteek 1507 14.51

Hoekenisse ZWO 1443 13.89

Jochem Broekh. Gijster 1389 13.37

Vissensteek 1001 9.64

Langensteek 794 7.64

Banquetsteek 566 5.45

Amersteek 519 5.00

Haeftensteek 498 4.79

Vogelaer 489 4.71

Drimmelse hoek 465 4.48

Kerksloot 452 4.35

Hoekenisse NWO 316 3.04

Kielensteek 225 2.17

Koekoek 220 2.12

Jan Puttensteek 146 1.41

Michiel Conincksteek                           58              0.56
Dronkennoort                                      10              0.10
Cornelis Jan Noordensteek                       9               0.09
Nieuwe steek                                      0                 0
Adriaen Reynensteek                          0                 0

Jaar 1730

Hoekenisse ZWO 1998 15.22

Langensteek 1687 12.85

Jochem Broekh. Gijster 1524 11.61

Zuidwaarts Banquetsteek 1460 11.12

Banquetsteek 1053 8.02

Kerksloot 1031 7.85

Vissensteek 977 7.44

Hoekenisse NWO 885 6.74

Koekoek 435 3.31

Amersteek 432 3.29

Vogelaer 360 2.74

Drimmelse hoek 235 1.79

Haeftensteek                                    96            0.73
Michiel Conincksteek                              92               0.70
Jan Puttensteek                                86            0.65
Adriaen Reynensteek                        58            0.44
Kielensteek                                      28            0.21
Cornelis Jan Noordensteek                     6              0.05
Nieuwe steek                                      5            0.04
Dronkennoort                                     2            0.02
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Jaar 1745

Jochem Broekh. Gijster 1368 15.75

Hoekenisse NWO 1298 14.95

Langensteek 860 9.90

Zuidwaarts Banquetsteek 810 9.33

Kerksloot 703 8.10

Vissensteek 677 7.80

Hoekenisse ZWO 626 7.21

Banquetsteek 576 6.63

Vogelaer 276 3.18

Amersteek 142 1.64

Koekoek 120 1.38

Drimmelse hoek 110 1.27

Jan Puttensteek 104 1.20

Michiel Conincksteek                           62              0.71
Kielensteek                                      32            0.37
Haeftensteek                                        14              0.16
Adriaen Reynensteek                          8            0.09
Cornelis Jan Noordensteek                       1               0.01
Nieuwe steek                                          0                   0
Dronkennoort                                        0                   0

laar 1760

Banquetsteek 3465 21.68

Hoekenisse NWO 2776 17.37

Zuidwaarts Banquetsteek 1910 11.95

Kerksloot 1464 9.16

Vissensteek 1102 6.90

Jochem Broekh. Gijster 1094 6.85

Langensteek 1030 6.45

Hoekenisse ZWO 782 4.89

Kielensteek 610 3.82

Drimmelse hoek 134 0.84

Koekoek 126 0.79

Amersteek                                           70              0.44
Michiel Conincksteek 44 0.28

Adriaen Reynensteek                        10            0.06
Cornelis Jan Noordensteek                       6               0.04
Nieuwe steek                                          0                   0
Dronkennoort                                        0                   0
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Jaar 1775

Banquetsteek 2715 23.27

Hoekenisse NWO 2060 17.66

Jochem Broekh. Gijster 1547 13.26

Zuidwaarts Banquetsteek 1140 9.77

Langensteek 685 5.87

Hoekenisse ZWO 629 5.39

Kerksloot 619 5.31

Kielensteek 300 2.57

Vissensteek 251 2.15

Amersteek                                           57              0.49
Drimmelse hoek                               50            0.43
Cornelis Jan Noordensteek                     12               0.10
Koekoek                                                7              0.06
Michiel Conincksteek                           7             0.06
Adriaen Reynensteek                    0             0
Nieuwe steek                                  0                0
Dronkennoort                                        0                   0

Jaar 1777

Banquetsteek 3254 29.17

Hoekenisse NWO 1910 17.12

Jochem Broekh. Gijster 1601 14.35

Zuidwaarts Banquetsteek 1330 11.92

Hoekenisse ZWO 562 5.04

Vissensteek 505 4.53

Kerksloot 479 4.29

Langensteek 420 3.76

Kielensteek 410 3.67

Amersteek                                           70              0.63
Drimmelse hoek 50 0.45

Cornelis Jan Noordensteek                   32              0.29
Koekoek                          18       0.16

Michiel Conincksteek                           17              0.15
Dronkennoort                                        2              0.02
Adriaen Reynensteek                      0               0
Nieuwe steek                                   0                0

Bron: Rekeningen rentmeester Nassause Domeinen: ARA. Archief ND, inventaris
Hingman.
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BIJLAGE 4

Overzicht van de totale pachtsommen per jaar (voor alle percelen)

De bedragen geven de pachtsommen weer zoals door de rentmeester vermeld in zijn
rekeningen. Ze hebben betrekking op alle percelen waarop in het betreffende jaar
werd geboden. De totalen zijn verkregen door uit de pachterslijsten van Bijlage 1
steeds de per perceel vermelde pachtsommen te totaliseren.

Bron: Rekeningen rentmeester Nassause Domeinen; ARA, Archief ND, inventaris

Hingman.

iaar/totale pacht jaarhotale pacht jaar/totale pacht jaar/totale pacht
1580 15146 1610 11330 1641 16320 1671 21514
1581 16763 1611 13173 1642 17931 1672 29746
1582 14046 1612 12867 1643 20661 1673 20886
1583 17371 1613 12315 1644 25839 1674 19810
1584 19331 1615 13483 1645 35243 1675 19454
1585 14853 1616 15315 1646 37201 1676 25796
1586 13072 1617 14621 1647 41651 1677 27674
1587 11528 1619 14476 1648 38860 1678 24737
1588 11260 1620 14543 1649 9929 1679 20761
1590 5113 1621 18070 1650 32239 1680 19523
1591 6054 1622 16288 1651 33158 1681 16086
1592 7179 1623 13403 1652 37755 1682 16180
1593 6510 1624 15167 1653 27702 1683 15771
1594 8068 1625 10307 1654 27803 1684 16425
1595 6011 1626 5858 1655 28598 1685 15646
1596 7398 1627 4526 1656 16319 1686 16856
1597 9834 1628 4083 1657 40434 1687 20255
1598 0.00 1629 8396 1658 27487 1688 18288
1599 11850 1630 9001 1660 33980 1689 16446
1600 8113 1631 13418 1661 34220 1690 6687
1601 8640 1632 16477 1662 29953 1691 6529
1602 8325 1633 15930 1663 28129 1692 6856
1603 7775 1634 16082 1664 23066 1693 12646
1604 6059 1635 18940 1665 11265 1694 10166
1605 4869 1636 20579 1666 13510 1695 13092
1606 4633 1637 21050 1667 24369 1696 12626
1607 4693 1638 17496 1668 27191 1697 15285
1608 6558 1639 18428 1669 30875 1698 14443
1609 7969 1640 18829 1670 26885 1699 7632
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iaar/totalepacht jaaritotale pacht jaaritotale pacht
1700 12470 1727 12125 1754 16030
1701 9952 1728 12983 1755 18575
1702 7770 1729 13742 1756 17851
1703 8010 1730 13130 1757 19278
1704 7711 1731 11502 1758 16987
1705 5993 1732 9361 1759 15027
1706 6726 1733 7917 1760 15979
1707 11026 1734 11360 1761  13418
1708 10319 1735 12156 1762 11046
1709 8701 1736 13094 1763 13788
1710 9040 1737 8780 1764 18542
1711 8798 1738 9306 1765 20163
1712 10865 1739 9477 1766 10567
1713 10481 1740 7759 1767 10470
1714 10386 1741 8511 1768 13965
1715 6319 1742 7931 1769 14979
1716 6349 1743 8931 1770 17506
1717 7348 1744 9340 1771 17569
1718 5848 1745 8683 1772 17526
1719 7498 1746 9773 1773 20689
1720 7817 1747 10954 1774 19348
1721 6675 1748 8938 1775 11665
1722 6770 1749 10154 1776 11545
1723 6799 1750 10255 1777 11156
1724 7473 1751 10157
1725 11096 1752 9178
1726 11844 1753  14541

Bijlage 5: zie t.o.p. 250
Bijlage 7: zie t.o.p. 251
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V
De zalm werd goed betaald. Sommige handelaren en pachters be-

reikten dan ook een behoorlijke mate van welstand. Voor veel zalm-
vissers gold wat ook voor andere handarbeidende tijdgenoten van kracht
was: een leven op de rand van de armoe.

VI

Zoals de haring van de Noordzee in de zeventiende eeuw het volks-
voedsel bij uitstek was, zo leverde in die tijd de Verdronken Waard
de vis bij uitstek voor de elite: zalm.

VII
De gang van zaken in de periode van conilicten (de zestiende eeuw)

toont aan dat een hoge belastingdruk leidt tot een grote creativiteit
in het bedenken van mogelijkheden om daaraan te ontsnappen.

VIII
Het vroonsysteem werkte progressief waar het gaat om pachtop-

brengsten. Op de beste percelen betaalde men het hoogste vroon, soms
tot 50% toe. Gemiddeld gezien kwam de (directe) 'belastingdruk' door
pacht en ingeld boven de 40%. Een waarde die vergelijkbaar is met
huidige cijfers.

IX

Hoewel het moeilijk is precies aan te geven waarom de zalm uit on-
ze wateren verdween, gaat het in ieder geval toch om milieufactoren.
Milieufactoren die voorafgingen aan de bekende watervervuiling. In
verband met opkomende industrialisering normaliseerde men de gro-
te rivieren. Ter compensatie gebouwde zalmtrappen voldeden niet.
De paaiplaatsen, de grindbedden in de binnenbochten, werden afge-
graven ten behoeve van de bouw en wegenaanleg. Ook het verschijn-
sel van de overbevissing houdt hier verband mee. Bevolkingstoename
en belasting van het milieu hebben alles met elkaar te maken.



STELLINGEN

I

Het historische zicht op de sterke band die de stad Geertruiden-
berg altijd had met haar viswater, het Bergse Veld, is ernstig vertroe-
beld  door de bestuurlijke herindelingen  van  1795 en later,  toen  het
Bergse Veld Biesbosch ging heten en bij de verzelfstandigde gemeen-
te Made werd gevoegd.

II

Zoetwatervisserij verdient meer historisch-wetenschappelijke aan-
dacht dan ze op dit moment krijgt. In het waterrijke Nederland moet
er sprake geweest zijn van een 'grote' bedrijfstak. Voor Geertruiden-
berg, het Bergse Veld en de benedenrivieren gold dit zeker.

III

In de huidige Biesboschgeschiedenis en -informatiecultuur komt de
visserij op zalm altijd wat op de achtergrond. De griendcultuur die
(overigens verdiend) veel aandacht krijgt werd economisch pas be-
langrijk in de negentiende en twintigste eeuw. Eeuwenlang was de zalm-
visserij de belangrijkste economische bedrijvigheid. Mutatis mutandis
geldt dit ook voor de steekvisserij. Drijfnet en zegen zijn hier van re-
center datum en daarom bekender, maar de grote zalmsteken domi-
neerden tot in de vroege negentiende eeuw het landschap.

IV

Het is niet goed doenlijk om precies aan te geven hoe productief
het viswater was. Dat komt niet alleen omdat veel archiefmateriaal daar-
toe ontbreekt, maar vooral omdat zich de grootte van het illegale cir-
cuit niet laat vaststellen. Het vermoeden rijst dat dit nogal omvangrijk
was. In dat opzicht is er in onze tijd niet veel veranderd.



X
Voor cultureel-antropologen viel na de Tweede Wereldoorlog, in de

tijd van dekolonisatie, hun natuurlijke werkterrein weg. Zij richtten
hun aandacht toen op de Westerse samenleving en ontmoetten daar
de sociologie. Hoewel er onderscheid was in methode (participeren-
de observatie versus survey onderzoek bijvoorbeeld), vond men el-
kaar snel. Beider interesse immers, betrof het proces van
institutionalisering, cultuurvorming. In de grondslagendiscussie die mo-
menteel woedt tussen historici en sociologen is van overeenstemming
geen sprake. Historici zijn het er over eens dat antropologie en ge-
schiedenis vergaand verwant zijn, maar voor de sociologie ligt dit an-
ders, vindt men. Gezien de eerder bereikte overeenstemming op dit
gebied tussen sociologen en cultureel-antropologen, moeten er ande-
re dan vakinhoudelijke argumenten in deze redenering een rol spelen.

Stellingen behorende bij de dissertatie van P.J.M. Martens, De zalmvisse,3 van de Bies-
bosch, een onderzoek  naar de viuerij  op het Berpe Veld 1421-1869, Till,urg   1992.
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