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I N L E Y D I N G.
E Vlaemfche Zee-kuflen zyn van de oudjte tyden \eer vifch.'

JT) ryk geweefl: van Biervliet as tôt Calais en voorder 3 oeffendenC1E®S=»*S' V-th de inwoonders in aile foorten van Vifch-vangji ; het
vernuft was by de neerfligheyd 3 want Wilhem Beukelins,

geboortig van de eerfie plaets 3 had reeds voor aen in de veerthienfte Eeu.w
het geheym gevonden van den Haring in tonnen te zputen 3 en vervolgens
des ielfs koophandel 3 veel verder. en profytiger door ganfch Europen uyt
te breyden i).

Het gaet met de Viffchery gelyk met aile andere ^aeken aen heurt-
wijjelingen onderworpen ; want in de voorige beroepe Eeuwe was de Haring'
vangft , by de Kuflen van Sweden en Denemarken , xpo gemeyn 3 als heden
by die van Engeland 2); alfdan hadden de Vlaemfche ViJJchers een groo-
ter deel in die Viffchery als nu 3 niet tegenjîaende dat de Hollanders 3 de
Zeeuwen 3 de Gelderfche en de Vriefen met merkelyke voordeelen vafi de
Koningen van Denemarken en Sweden begunjiigt waren ; maer evenwel 3
deie niet tegenjîaende 3 ziet men de Vlaemfche Viffchery toeneémen 3 en
Ooftende, eerjl door Vijfchers bewoont 3 tot eene Zee-fiad oprey^en ; na dat
de inwoonders dexe met een pael-werk omheymt hadden ten jaere 1372. 3}.

Houke , Muyden , Monikendam , Lombaert-zyde en Mardik , als nu.
geraemten van Jteden 3 waren op de voormelde Eeuwe door den koophandel
der Zee-vangjl vermaert 4}. De hedendaegfche bevolking van de Vlaemfche
Kujlen , van Sluys tôt Duynkerken , is eene fchaduwe by de yolkrykheyd
van die tyden ; den vreefelyken water-vloed van het jaer 1377 heeft de
flad Biervliet met leventhien - heerlyke dorpen onder de \ee-golven hegrae-

1) Marchant Flandr. pag. 50.
2) Arnold. LubecenC apud Conring de urb.Germ. paragr. 87. & apud Robertfon hist.

de Charles V. tom. 1. p. 319.
3) Delices des Pays-bas tom. 3. p. 15. derniere édition.
4) Marchant Flandr. p. 77.
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4 I N L É Y D I N G.
ven 5). Voorder hebben de inlandfche oorlogen in de fefihienfle Eeuw dt
Vlaemfche Kuften xpodaenig ontvolkt 3 dat buyten Nieupoort, Ooftende en
Blankenberg , byna van geen Vifch-vangfl geweéten word , daer te voren
de Vijjchers van de aengehaelde Jîeden en van %oo veele dorpen ■{'jch tal-
ryk door verrykten. *

De Ordonnantle vanKoning Philip van het jaer 1563 K overtuygt ons
heden nog 3 hoe voorfpoedig het m die tyden met de Vifch-vangji op.de
Vlaemfche Zee~kujlen 3 en verdere voor die inwoonders heeft toegegaen.
Talryk waren-alfdan de Haring-buyfen en aile anderc Vijjchers vaer-tuygen
die op het beroepen tyd-Jlip 3 byGebod des Konings gehouden waren tegens
de Zee-roovers xjch, en hunne fchepen te wapenen 6).

Hier uyt volgt dat de Vlaemingen xich van ouds in de ViJfchery met
veel voordeel geoeffent hebben 3 niet tegenftaende dat de Vifch-vangfl aen
veele flinkfche gevallen onderworpen is ; want gelyk denHaring 3 %po neémen
dikwils veele foorten van VîJJchen een anderen loop ; Jîormen 3 tempeejien 3
en overftroomingen in het Noorden en elders 3 veroorxaéken dikwils 3 dat
de gemeynjle foort vanViJJchen 3 die by de Vlaemfche Kujlen gevangen wor~
den 3 eensklaps verkuyien en andere ongemeyndere in de plaets komen.

Montanus verhaélt dat op het flrand van Blankenberg in het jaer 11S£
een uytneémenden Walvifch gevangen wierd 7).

Ten jaere 13343 vongen de Viffchers van Ooftende een ongemeyn Zce-
monfter lang -veertig voeten 3 hebbende de gedaentevan een arends-bek en
een knyf als een degen 8}.

In winter-maend van het jaer 1404 wierden met eene onjluymige en
holle iee 3 acht Walviffchen 3 waer van het meejîe deel meer dan leventig
voeten lang 3 . aen Jlrand gedreven, en in het ge^igt van Qoftende levendè
gevangen 9);

In het jaer fes-en-twintig van de \elve Eeuw 3 wierd by de \elve Kufl
een wonder Zee-monjler gevangen 3 dat voor een Zee-verken uyt het ge-
Jlagt'van de Dolphynen gehouden -wierd.

g) Meyer ad ann. citât.
•6) Plakkaerten van Vlaenderen 2de deel 2de b'oek rubrica 1. bladf! 315. 24 & seq.
7) Addit ad hist. Guicciard. pag. 150.. edit. Amft. 1646. fol.
8) Delices des Pays-bas pag. 15. tom. 3. derniere édition.
9) Guicciardini defcritt. di tutti i paefi bafîi fogl. 331. edit. di Plantino 1588. foglio.
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I N L E Y D I N G. ï
Diergelyke leldfaemheden, beionderlyk van eene Walvifch-vangft ,van

Xpo veele te gelyk , by de wallen van Ooflende, zyti blyken van de uyt-
werkfels der ftormen in het Noqrden , en egte befcheeden dat die Zee-
monflers alfdan in die oorden veel talryker waren als heden } vermids
de Walvifch-vangft by Groenland nog niet in gang was 3 daer elk van
die vreejjelyke fchepfels 3 , door de menigte van uytreeders , fyn vyand
heden te gemoet x.iet.

Zulke gevallenals ongewoon enwonder , iyn ook buyten het gevraegde,
maer hier uyt volgt 3 dat de Vlaemfche Vijjchers , reeds' op die vroege
tyden , de kennis , weten/chap 3 handeling en tuyg hadden om z_ich van
dexe monfters meefter te maeken.

Voorders uyt de gefchiedeniffen te beveftigen , dat aile volkeren die
omtrent de Zee-kuften woonen , fich met de Vifch-vangft geneért hebben 9
waer xpo veel als aen de waerheyd twyffelen ; jaegen en viJJchen xyn de
eerfte noodwendige oeffeningen geweeft 3 xelfs van de onmenfchelykfle bar-
baeren ; maer niet tegenftaende dat de?e voor de eerjie, ende gemeynfie
aenxien worden, egter is het verftand en de wetenfchap dier , onder de
befchaefde volkeren van Europen te ontdekken ; %po nogtans dat de wilde
van jdmerica en andere ons x.elfs ftoffe verfchaft hebben 3 om hun voor~
beeld in fommige deelen van de Viffchery na te volgen, en on^e misbruy-
ken naer dexe te verbeteren.

Zoo is de wetenfchap en de kennijje onxer Vaderlandfche Hiflorie 3 xeer
noodxaekelyk en nuttelyk , om het misverfiand in veele van onxe heden-
daegfche oeffeningen, -{elfs volgens het oud en verwaerloojl gebruyk,weg
te neêmen.

Dit beveftigen de Ordonnantien en de Plakkaerten , xpovan onxe 3 als
van de nabuerige Vorften op het ftuk van de Viffchery uytgegeéven ; en
die van over meer dan twee voile eeuwen 3 tôt bewys julien ftrekken 3 dat
door het vernieuwen en het uytvoeren van fommige deier 3 een groot ge-
deelte der misbruyken in de Viffchery %ouden gedempt worden.

De^e maeken deel van de borgerlyke gefchiedenijfen 3 en verlichten de
natuer-kundige Historie van onxe Landfchappen 3 gelyk de denk-beelden
over het voorhandige , de na-neéven beter xullen onderrigten 3 als wy tôt
heden dien aengaende door onxe voor-ouderen onderrigt geweeft hebben.
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6 I N L E Y D I N G.
1k ieg onze voor-ouderen , aengezjen wy het wynig op dit fliik tôt ons

gekomen y aen een vreemden Florentiner, aen den nauwkeurigen Guicciardin
verpligt zyn ; die evenwel als inwoonder en oog-getuygen van de Haring-
vangji , yan de verfcheyde Vijchen des Oceaens , en der Nederlandfche
rivieren, over meer dan twee eeuwen gefchreven heeft 10).

Doch kan die korte Verhandelinge , op het Jluk van de Viffchery , maer
voor eene rauwe fchets doorgaen ; ipo nogtans dat men met een ■ zeker
volgenoegen , die \_elve foort van Viffchen 3 die korts over het midden der
Heflhienfie eeuwe , op de Vlaemfche Kuflen gevangen wierden 3 nog heden-
daegs op de vifch-merkt van Blankenberg kan herkennen.

Zoo geeft die zelve befchryving een prikkelige Jpoor-flag om onzs
voor-ouders in het uyt-reéden van Haring-buyfen , bommen en booten na
te volgen ; want het is eene volflrekte dwaeling van aen de inwoonders
der vereenigde gewefîen in het bezonder , voor de burgerlyke oorlogen der
Zefthienjle eeuw , meerdere Haring-buyfen Vifch-fchepen , en booten toc te
fchryven als aen de Vlaemingen ; gemerkt op verre na de ZeefcheEylan-
den alfdan niet bevolkt waren gelyk de Vlaemfche Zee-kuflen ; welkers
inwoonders 3 onder vorwendzel van vryheyd van gewiffe 3 maer veel om.
de flraffe van muyters en beeld-ftormers te ontgaen, met ontallyke Wejl-
phalers , Duytfche , Franfche en Luykfche bannelingen en vlugtelingen ,
xjch in Holland , Zeeland en Vriesland neder-gezet hebben 3 daer zy te
voren 3 ontzaglyk onder den naem van w.ater-geufen , namaels zoo magtig
gervorden zy1 door de Viffchery 3 en die verwonderbaere fchip-vaert op
aile de kuflen des Weirelds.

Smallegange haelt den roem van zyn Zeeuwfche vaderland op 3 uyt de
fiouwe beginzelen van de Viffchery u) : 33 Aile de fleden en plaetfen van
3) ons land, zegt hy , hebben in't begin uyt de Vifcheryen haer welvae-
33 ren 3 voordeel 3 en grootheyd gehaelt-, sa zelft meefl aile de magtigfle
3, fleden van Holland zyn eer/î van Vijjchers gefligt en groot gemaekt.
„ Hier van lezen wy zetfs by denjefuiet Strada , op het begin van zync
33 befchryving der Nederlandfche Oorlogen ; dat een yder die zyne Hiflorie
,3 \al lezen } ten hoogflen verwondert en bedwelmt zal moeten flaen 3 niet

10.) Foglio 19.
11) Kronyke van Zeeland bladC 174.
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I N -L E Y D I N G. 7
3) konnende begrypen , hoe dat uyt een deel Viffchers gehuchten , een nieuw
„ gemeen-beft heeft het hooft kormen opfteken , dat dagelykx in de. wa-
a, penen'magtiger wordende, nu te lande haer meefter > en ter xee haers
„ gelyk niet en kent."

Als Guicciardin dan onder de Vrieffche 3 Zeeuwfche t Hollandfche en
Vlaemfche uyt-reéders van zynen tyd3 ten minften xeven-honderd Haring-
buyfen of vaertuygen 3 die men 00k bommen en èooten noemt 3 telt ; zoo
kan men het geregtig vierde deel aen de laefte niet onttrekken, 00k volgt
mede 3 dat ider vaertuyg op elk jaer-getyde dry-mael z^ve1itig lafien
Haring binnen brogt 3 ider laft. gerekent op twelf tonnen , houdende idere,
800 3 900 3 \elfs tôt 1000 Haringen 12).

De Vlaemingen hadden alfdan ten minften honderd- vyf- en-^eventig
vaertuygen op de Haring-vangft ; en uyt de Ordonnantien van de jaeren
1312 3 1531 » en 1335, 13) is genoegzaem as te meéten, hoe voordeelig het
alfdan met de Haring-vangft voor de Viffchers van Vlaenderen gefchae-
pen ftond 3 zynde deze eene volkome beveftiging van het geéne volgens
Guicciardin, dien aengaende 3 reeds aengehaelt is.

Zoo ziet men nog uyt de inleyding van het Plakkaezt van 1624 14)
dat veele ingezetenen van het Graeffchap van Vlaenderen , zj-ch alfdan
met de Viffchery onderhielden en geneérden 3 die heden binnen de dry
plaetfen van Ooftende, Nieupoort en Blankenberg bepaelt zyn ; meer te
verwonderen als te gelooven voor aile die deze Zee-ftreéken z^fs bezogt
hebben.

Al is het zae^en dan dat den Haring in de Vraege niet fchynt begreé~
pen te ZJ71 * a^s een vifch die <7c/z op de Vlaemfche Kuften niet onthoud,
egter is des zelfs vangft, voor de Vlaemfche Viffchers zP° aenmerkelyk ,
dat ik met dezen deze Verhandelingen beginne.

la) Foglio 31.
13) Plakkaerten van Vlaenderen iûe deel ade boek rubr. i. blad. 345. 81 seq.
14) Ibid. 2de deel ade boek rubr. 1. blad. 364.
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I. D E E L
1.

VAN DEN HARING.

ibj N HarinS *s eeu mee^ een voet lank, heb-
* ^ bende de geftalte van de Schardein , die flegts kleyne

Haringen fchynen, en die gerookt , Sprot genoemt
J rjj worden, hebbende veel gelyk iri fmaek , en in

aenzien , verfch zynde , met de Anfiovis ; zoo dat ,
volgens fommige de Anfiovis Schardein , en deze laefte Haring
zoude worden , dat nogtans van veele tegen gefproke'n word.

Den Haring fterft zoo haeft hy .buyten het water is , en eenige
willen dat hy enkel van zuyver water leeft, en andere , als d'Heer
de Bomare , vind zyn voedfel in kleyne vifchkens en vvormen , dier-

gelyke
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GECROONDE VERHANDELINGE TEN JAERË 1780. 9
gelyke men veele , zomertyds , in de Manche vind. Hy is onge-
looflyk veel in den Oceaen, en zy fvvemmen met zoo groote menigte
onder malkanderen , dat men vvegens haere veelheyd , die niet wel
bequaemelyk kan vangen 1).

Den Haring , zegt Guicciardin , word myns weétens nog in de
Middelandfche Zee , nog in de Spaenfche -, nog in geen ander
water als in den Noordfchen Oceaen gevangen 2).

Volgens het reeds aengehaelde , beveftigt Smallegange dat ten
tyde onzer voor-ouderen de Hariugen meeft hunnen loop hadden
omtrent Noorvvegen . . . 3) in't heylige Land, eén eyland van de
Oceaenfche Zee , 11a Denemarken ftreklcende , niet wyd van de rivier
de Eider , hebben voorheen wel tvvee-duyzend menfchen haer al-
leen met Haring lconnen onderhouden. By deéze tyden houd het;
den Haring veel onder Engeland.

Omtrent des zomers by zonnen-ftilftand , fchiet hy uyt zee 11a
den Schotfen oever ; van daer 11a Engeland , en in't midden van
Ooft-maend vvorden die viffchen van Scarboroug tôt de Teems toe
gevangen. •

Daer na fchieten zy met meerder magt in de Brittannifche
Zee,. en laeten zich van Kerfmis aen door de VifTchers vangen.
Van daer , Yerland aen wederzyden door - fwemmende , begeéven
zy zich in de Noord-zee, en alzoo geheel Brittannien omgefwom-
men hebbende, blyven zy daer verborgen tôt in Weymaend toe,.
en na dat zy haere vrugt daer geteelt hebben , keeren zy weder.
Zy maeken een licht in het water, en fwemmen met den buyk
opwaerts ; sa zy geéven met haere fchobben , voornaementlyk met
die omtrent de oogen zyn, zoodanigen glans , dat de zee fchynt
te fchitteren.

In de groote Duytfche Zee, omtrent Brittannien, Yerland,.
Schotland, Noorvvegen en Denemarken worden zy zeer veel ge-

i) Smallegange bladf. 187. en 18p. 2) foglio 2p. 3) ibid.
B
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10 GECROONDE VERHANDELINGE

vangen ; sa de Viffchers krygen dikwils hunne netten daer van zoo
vol , dat zy die nauwelykx ophaelen konnen 4).

Het is taftelyk dat de Haringen het put van de Noordfche
koude , naer deze warmere Zee-ftreéken ontvlugten \ want men
Bëeft by ondervindinge dat de koude in het Noorden vroeger
zynde , de Haringen oolc zoo veel vroeger aenkoomen 5). Zoo is
het met de viffchèn, gelyk met de vreemde vogelen die zichallee*
nelyk op zeker jaer-getyde in verfcheyde geweïlen vèrthoonen 6),

Over de groote menigte , en de gemakkelyke vangft van den
Haring , zyn de aengehaelde Schryvers , benevens de kundigfte in
deze viffchery , eens 7) ; zy beveftigen , gelyk Guicciardin fchryft 8) ,
dat zy voor-fwemmers , of lconingën fchynen te hebben gelyk de
bien ; dat de eerfte j die omtrent den feeft-dag van den H. Johan-
11es Baptifta gevaiigen worden , dorder en magerder zyn als die in
hooy-, ooft-, en gerft-maend; dat de meefte , vetfte , en belle, in
wyn-maend gevangen worden by de Kuften van Schotland.

Want voor die van Ysland , daer d'Heer de Bomare van fchryft ,
is hier geen verhandeling over. Den verfchen Haring, benevens
meer andere vifch word in Zeeland van kooplieden gekogt , die
men Ventjagers noemt; deze zyn wel honderd in getal , van welke
omtrent zeventig binilen Zirikzee woonen ; andere koômen van
Maefeland-fluis , Geertruyden-berg , Bergen op Zoom , Ter Goes ,
en des zelfs Land-havens ; zoo dat deze viffchery , onder die van
verfch en gezouten vifch , jaerelykx tuffchen de vier en vyf ton-
nen gouds kan opbrengen 9).

Al dat in Zeeland op dit punt voorfpoedig voorts gaet, kan
met het zelve voordeel in Vlaenderen gebragt worden, dit zal
ftoffe geéven tôt de volgende Verhandelinge.

4) Ibid. bladf. 190.
5) Diétionn. de Chafle & de Pefche mot Hareng, édit, de Paris 1759. 8°. analyse de

Mfr. de Bomare.
6) Guicciardini fogl. 29 & seq. 7) Diét. de Pefche ibid. 8) ibid.
9) Smallegange ibid. bladf. 190.
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TÊN JAERE 1780. n
II.

Onder^oek over de raisbruyken indeHaring-vangjl
van de Vlaemfche Vijjchers , met de middelen om
de \elve te verbeéteren.

Van de Kabbeljauw-vangfl , van eene algemeyne
en onbepaelde Viffchery en\.

VOLGENS het reeds aengehaelde uyt Reygersbergen , Guiccïardin>en Smallegange , oog-getuygen in de twee voorleéde Eeuwen,
is het voordeel van de Harings-vangfi: genoegzaem gebleéken. Wy
hebben gezien dat Guicciardin over de zeven honderd , zoo buyfen
als booten telde , die ten zynen tyde door de Nederlanders op de
Haring-vangfi: uytgereed wierden.

Ik heb voorder bethoont het merlcelyk deel dat de Vlaemingen
alfdan in die viflchery hadden, daer zy nu flegts eenige booten
en zeer wynige floepen naer de Kuflen van Hitlai^d, 00k Schet-
land genoemt, naer de kant van Fayrhill, in zee brengen.

In tegendeel is de vilTchery van de Hollanders zoodanig ver-
meerdert , dat deze jaérelyks tuflchen de twelf en vyfthien honderd
buyfen naer Hitland op de Haring-vangft uytrçeden ; zoo verhaelt
den aengehaelden Schryver ( Bomare ); ik heb uyt vifîchers van
Vlaerdingen , uyt Zeeuwen en andere ,'raaer meerder uyt de onder-
yindinga ter plaetfe, in Holland en Zeeland , dat men ten hoogflen
het voormeld getal op de helligt mag neémen.

Wonderbaer verfchil nogtans by de flouwe uytreedinge der
Vlaemingen , niet tegenftaende dat onze Nederlanders , door het
wys beleyd van de Land-beflierders , merkelyk door vrydomraen
en gunften , tôt die viffchery aengewakkert worden.

Boven dien is het aen hun, gelyk aen al de weireld vry op.
die Kuften te viffchen 7 mids zig dry mylen van de Engelfche
Wallen te onthouden.

B 2
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il GECROONDE VERHANDELINGE

Ook ontbreekt het hun nog aen kennifle van Scheeps - bouw ^
netten, nog andere viflchers-tuygen.

Het voorder behouden van den Haring aïs metzouten en roo-
ken enz. hebben zy voor al gekent ; met een woord , de viiïchers
van Vlaenderen , viflchen in het fteen-diep omtrent twelf mylen
îia het Noorden van Btankenberg , tuffchen de Hollanders enZeeu-
vven enz. met bezonder voordeel ; en hunne netten , ftaek - en
dryf-wand genoemt, worden van de laefte met hunne fneédigheyd
in het behandelen dezer , volkomentlyk gepreéfen , niet tegenftaende
dat zy zelfs by hunne oude gewoonte blyven.

Het hapert dan voor de Vlaemingen zoo min aen kennifle en
wetenfçhap voor de Haring-vangfi: , als aen bequaemheyd voor aile
andere viffchery.

Ik weet by ondervinding , en heb uyt kundige uytreeders err
Haring-vifîchers , zoo Vlaemingen als Zeeuwfche , verftaen ; dat
de netten van de eerfte , waterpas dryvende op de Haring-vangfi:,
in't geheel niet verfchillen by de laefte.

Deze Haring-netten zyn nu onlangs in de franfche Taele met
de naem van drivettes en drivonnettes gedoopt i),daer gemaldœlyk
dryf-netten uyt te verfïaen is.

Het misbruyk dan in het vervvaerloofen dezer voordeelige
viffchery, koomt eerft voor, uyt het gebrek van viflchers-volk
en uytreeders .... Groote voordeelen , ftaet-kundig overwoogen ,
zyn het belang en den vvelfîand van veele , daer dikwils door vvy-
nige, en maer allengskens, met verloop van tyd , en met veele
verduldigheyd toe gekomen word.

Als aile onze Kuften zoodaenig bevolkt zullen zyn , dat men
ten minften op eene halve myle van de zee, fchier geen gemeét
zaey-land zoud konnen vinden , dan zal men van dit nauw en bepaelt
zee-geweft fchryven gelyk Smallegange van Zeeland geboekt heeft i).

i) Encyclopédie art. Pêche pag. 222. icreedit. fol. a) Ibid. bladf. 100.
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. TEN JAERE 1780. 13
Maer wellc is den middel om dit zee-geweft zoodaenig te

bevolken ?
Voor eerft,aen aile de invvoonders , die zich met de viffchery

geneéren , op ander-halve myle van .de zee , vollen vrydom van
aile fchattingen en laften , voor hun ganfche leven te vergunnen.

Zee-brood of befcuit , bier , brandewyn , genever , toebak , enz.
met ailes dat in de viiïchery verteert en gelleéten word ; en dat
de viffchers zich uyt de naeft gelegen fteden moeten bezorgen ,
zal afgefchreven worden , en volgens fchatting van ider gezin vry
en onbelaft uytgaen, en by den viflcher inkoomen.

Men zal jaerelykx pryzen geven aen het fcheeps-volk op de
buyzen , die den meeften Haring zullen gevangen hebben ; en zelfs
om hun des te meer aen te moedigen , zal men in den eerften voor -
thien buyfen dry , en van twintig zes pryzen uytdeylen , aile hoo-
ger en lager volgens het getal van den Haring dat zy zullen aen-
brengen.

Een viflcher die zeven jaeren op de Haring-vangft zal gevaeren
hebben , zal vry Schipper in aile de Ambagten van de Ooftenrykfche
Nederlandfche Steden aenveerd worden ; dat is in eene van deze
die hy zoude konnen verkiezen , daer hy boven dien vry Poorter
en Burger zal wezen.

Niemand zal op de Nederlandfche Zee-fchepen tôt eerften
Stierman of Kapiteyn mogen aenveerd worden, ten- zy hy infge-
lykx zeven voile jaeren ter zee zal gevaeren hebben , waer onder
de Haring-vifîchers op de buyfen , zullen begreépen worden.

Dan aengezien aile bedenkelyke voordeelen doch niet genoeg-
zaem zyn , 0111 dufdaenige land - ftreek op wynigen tyd doen te
krielen van menfchen ; daer al den voorfpoed en het geluk van
de Haring-vangft van as hangt, zoo heeft men dien aengaende
andere, als gemeyne middelen te zoeken.

Niet tegenftaende dat een ider in 011s Nederland vry geboren
is , en by gevolg de vrye verkiezing heeft tôt dufdaenig beroep
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14 GECROONDE VERHANDELINGE
als hy vborheefc te oeffenen, egter is den geringften ftaet onzei*
inboorlingen v aen een zeker gedwongen beroep onderworpen. By
voorbeeld: Kinderen van bedelaërs en ledig-gangers, armeweefen,
vindelingen , en diergelyke , koomen aile in hunne jonkheyd tôt
laft van de Gemeynte.

In aile onze Nederlandfche Steden zynWees-huyfen , Maegden-
huyfen, Knegtjens-huyfen , Arme-fcholen , Vindelings-huyfen enz.
in welke van ouds geftigt , die ongelukkige , evenwel tôt zekers
jaeren opgevoed worden.

In andere Steden worden de vindelingen en verlaete kinderen
by den boer befteed , en vervolgens tôt de boerdery geroepen.

In de Stigcingen onzer Steden laet men aen de knegtjens het
verkiezen van zoodanig Hand-werk ofAmbagt als hun goed-dunkt.
De raeysjens doorgaens zyn tôt het eeuwig fpelle-werk , kant- of
naey-kuffen, OSCE 0111 voor maerten te dienen , verweézen.

Naer dat de knegtjens in die huyfen i x, 1 4, 15, en in fommige
18 jaeren bereykt hebben worden de zelve gehouden hun Am
bagt , ofte' Hand-werk dat zy verkozen hebben , te vjerftaen ; ver
volgens in't nieuw gekleed , en uytgezet , orn voor zich zèlve den
kofl: te winnen.

Een zefde dezer hebben verkofen het Ambacht van Kleer-
inaeker, Schoen-maeker , Kuyper en van Paruyk - maeker enz.
wederom een derde van die, gelyk ik by nauwe oprekening be-
vinde , vertrekt meeft naer Vrankryk , naer Engeland en elders ,
daer in verre 11a, de helligt, niet van wederkoomt. Vervolgens
zoo veele handen verloren voor den Staet.

Het fpreékt van zelfs , dat'er in die heylige Stigtingen nog
boots-gezellen , nog bequaeme zee-lieden ,v nog vilfchers konnen
gequeekt. worden ; want de zee te doorkruylfen , vereyfcht eene
geduerige afwezentheyd , ganfch ftrydig met de inftellingen van de
voonnelde huyzen.

Voorder is het zeker , dat'er zeer wynige zich tôt zoo lafîig
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en gevaerlyk leven begeéven , buyten de geéne , die als by regt
van erffenifle het beroep van hunne Vaderen yolgen, en die van
ldnds-been as in het zelve geoeffent zyn geweeft ; vervolgens blyft
het getal van de viflchers ter zee bepaelt in eenige hun'er ftan>
men van Oojlenâe , Nieupoort } en in de meefte van Blankenberg.

Het getal dezer is eene fchaduwe by het geéne der fteden van
Zeeland, eruuyt het aengehaelde blykt genoegzaem, dat de Haring-
vangfi:, zonder die noodzaekelyke vermeerdering van viflchers en
reeders, niet dan flouwelyk 'kan voorts ge^et worden.

In de plaets dan , van zoo menige arme weefen , verlaete kin-
deren en vindelingeiv, tôt het boeren-leven te fchilcken , derre ik
voorflaen, dat men algemeynelyk aen aile de Regeerders der Vlaem-
fche Ooftenrykfche Steden , en 00k aen andere , daer het voormeld
gebruyk in gang is , zal gebieden , van diergelyke arme weëfen ,
verlaete kinderen en vindelingen van byde de kunne, in de huys-
gezinnen, by de bepaelde Vlaemfche Zee-kuften , en by zoo veele
viflchers , als mogelyk is , ter opvoedinge te befleéden. Men hoeve
niet te denken dat deze daer onaengenaem zullen wezen , maer in
tegendeel dat het koft-geld der zelve, ofte de fomme, volgens welke,
men voor de opvoedinge voor zekere jaeren over een koomt , eene
volkome fchat-kift en kleynen rykdom verftrekt voor diergelyke
geringe lieden. Voorder zy in aendagt genomen, den vroegen
onderftand en hulp die zy van die kinderen zullen genieten. Hoe
haeft zyn die niet bequaem , om vlas en kernp , zoo noodzaekelyke
ftoffen voor viflchers , te helpen bevverken ; zyn'er geen meysjens
van zeven en acht jaeren die reeds grove draeden fpinnen , en
diergelyke knegtjens die zeelen en koorden draeijen , of helpen
maeken , en voorders netten breijen ?

Nog heeft de viflchery iet vermaekelykx door de verfcheyde
voorweipen , die den geefi: verluftigen , en den lafi: verzoeten ;
daer in tegendeel altyd te werken op een en het zelve ftuk , zoo
yeele Auibachten verdrietig maekt, en de knegtjens dikwils doet

«
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1 6 GECR.OONDE VERHANDELINGE

Ioopen van het een tôt het ander,. waer door zy ten laeften tôt
geen van aile bequaem zyn.

Zonder dan myne ingebeelde volk-planting aen de viffchery
alleen te bepaelen, queék ik uyt deze : fpinfters, zeel-draeijers ,
netten-breijers,en uyt de noodzakelykbeyd boot- en fcheep-maekers ,
immers voor zoo veel als het ftoppen en haeflige noodwendige
vermaekinge diër vereyfcht ; diergelyke van kindsheyd af, gequeekte
viffchers, zullen naer verloop van wynige jaeren voor fchippers
onder bequaeine Stuer-lieden konnen dienen. Want uyt de vifîchery
moet onze zee-magt opkomen ; maer dit leyd verder,en hier van
op een ander tyd. *

Laet ons nu voorder onderftellen , dat'er naer verloop van 10
jaeren zich op den aengewezen bodem , omtrent IOOO zoo knegt-
sens als meysjens zouden bevinden, dat is iooo paer, die in het
leven zouden gebleéven zyn j waer mede dan voorder de houw-
bare uytgezet en gehuwelykt ? welken middel om de noodzakelyke
voort-teeling te begunftigen ? waer deze gehuysveft ? want halve
tritons hoeven evenwel eene fchuyl-plaetfe op de aerde te vinden.

Door de flaet-kundige Cyffer-konft is genoegzaem beweézen,
hoe veel lands voor zeker getal van inwoonders noodig zy ; maer
aile rekenaers, hebben de beploegde en de vrugtbaerfte akkeren,
van aen zee landen niet onderfcheyden.

Daer de graenen , peul-vrugten en moes-kruyden tôt bezonder
voedzel verftrekken , is - oolc eene grootere uytgefirektheyd van
bodem noodzaekelyk, als daerdevifch dry deelen van vier,over-
vloediglyk kan fpyzen.

Doch laet ons al verhopen, dat lia verloop van 30 jaeren,
het viffchers geflagt zoodanig zal aengegroeyt zyn, dat'er voor
deze gebrek van bodem zal wezen , wat zoude de Land-bçftierders
beletten , van de zaey - landen omftreeks , by fchattinge van de
eygenaçrs in te neémen ? maer zoo verre , zien ik het niet voor-

fpoedig
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TEN JAERE 1780. i 7
fpoedig voorts-gaen', vreefende dat den aengewezen middel, geen
genoegzaem getal van vifïchers zal verfchafFen ; zynde myn iiïzigt
niet , van deze alleen aen de Haring-vangft: te bepaelen , al zoude
men zelfs binnen een dozyn jaeren zoo veele buyfen uytreeden
als de Zeeuvven.

Gelyk aile viflchery op zeker jaer-getyde hoeft waergenomen
te worden , zoo begint veeltyds eene tweede terwyl de eerfte stil
fîaet : de Haring-vangft: begint op het eynde van Wey-maend en
eyndigt tegens het begin van den Winter, als de algemeyne vif
fchery op de Vlaemfche Kuften in vollen gang is , dat is met
bequaeme vaertuygen , en geene fchuyten gelyk ik voorder zal
thoonen ; voorder als de tempeeften , en al te bittere koude , het
in zee loopen verbieden , dan hebben de viffchers maer vvynigen
tyd, om nieuwe netten aen te leggen, en de oude te verfien.

Veele kinderen, de talrykfte familie , is den rykdom van den
viflcher ; ik heb op het dorp van Rumpft verfcheyde gehouwde
kinderloofe Spiering-viflchers arm gezien , en andere met zeven ,
acht en meerdere kinderen , ryk in netten en onderftand. Oolc
meyne ik Vast , dat de neerftigheyd en de werkzaemheyd onder de
laefte grooter is , als onder de eerfte.

De kinderen zyn aen de viffchers vroeg-tyds tôt hulp , zoo
ik reeds aengehaelt heb.

De voort-teeling is vrugtbaerder aen de Zee-kuften als elders.
Ook heeft eene onbepaelde viflchery op den Oceaen , de Haring-
en Kabbeljauvv- vangft daer mede in begreépen , ontellyk volk
noodig; men zoude dan het getal van de vifîchers nog met andere
middelen konnen vermeerderen ; den eerfîen niet genoegzaem zynde,
zoude men aile de Beftierders van de Weefen-huyfen en andere
hier voor gemelde Stigtingen , belaften , van de knegtjens van jongs
as het vifîchers-berôep aen te raeden , en fmaekelyk te maeken ,
begunftigende boven dien , aile die het zelve zullen verldezen. . . .
Volkgenoeg hebbeude, zy'er bequaeme plaetfen tôt anker-groud,

C
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1 8 GECROONDE VERHANDELINGE

kommen , en veylige fchuyl - plaetfen by de ICuften te verkiezen ,
* *

nieuvve koffers aen te leggen,en voor al de Haeve van OoJlende ,
daer zoo veel over geredeneert word, min geVaerlyk te maeken,
en die van Nieupoort in ftaet te ftellen en merkelyk te vergrooten
en te diepen.

Maer welke middelen om zoo boven maetige geld-fommen te
vinden? hoe, en door wie zulk verbaezende werk bekoftigt >

Door den Vorft, door de Uytreeders zelfs in fchyn , maer
bezonderlyk door aile de inwoonders van de Ooftenrykfche Neder-
landen in't algemeyn.

Groote voorvverpen en lcoftbaere .werken , ontmoeten grootere
moeijelykheden en tegenftribbelingen , als men gemeynelyk ver-
wagt ; om aile die ftoorende omftandigheden te voorkoomen ,
neemt men meertyds toevlugt tôt het gezag van den Vorft , die
by bezondere vergunning de nieuwe laften , Hem voorgedragen ,
beveftigt, tôt meerder heyl en welftand van het Vaderland.

Diergelyke vergunningen hebben altyd plaets in het ftigten
van nieuvve Steden in het graeven van Scheep-vaerden , in het
maeken van Kaiïey-wegen , zoo tôt het ligten van Penningen als
anderzints ; bezonderlyk om dat in diergelyke zaekeil verfcheyde
belang hebbende Perfoonen , Gemeyntens , Steden , enz. het werk
voor, of tegen zyn.

My dunkt dat ik op het voorhandige reeds verfcheyde 33ra-
banders hoore zeggen : dat het geweft van Vlaenderen het bezon-
derfte voordeel zal treldcen uyt de viffchery, en dat vervolgens
de onkoften door het zelve geweft hoeven gedragen te worden.

In het geheel niet, maer gedeeltelyk: want het voordeel van
eene diergelyke algemeyne , en onbepaelde viifchery van Haring ,
Kabbeljauw , en van aile Zee-vifch , is gemeyn voor aile de Ooften-
rykfche Nederlanden.

Ider klaegt over de duerte en fchaersheyd zoo van den Haring
bezonderlyk, als van allé andere Zee-vifch, om welk te voor-
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TEN JAER.E 1780. 19
koomen, geene andere middelen zyn als eene algemeyne bekofti-
ging , die naer korte jaeren den overvloed van vifch zal bybren-
gen , en boven dien de vaderlanders in plaets van de vreemdeliijgen -
zal verryken.

Ile onderftel dan , dat men voor al , die onbetwiftbaere waer-
heyd aen alle.de Nederlandfche Staeten, die het volk van hunne
geweften verthoonen , zal fmaekelyk maeken , en dat de • vergun-
ning van den Vorft tôt de algemeyne belafting zal volgen in dezer
voegen : Het geweft van Vlaenderen als het voordeeligfte gelegen ,
zal in het verbeteren van de Haevenen van Oojîende en Nieupoort,
in het aenleggen van de Komme tôt Blankenberg , een derde deel
van vier, ofte, is het mogelyk,de helligt in de bekoftiging dezer
draegen. Onder dit geweft begryp ik mede het Land varu Waes
en het Land van Aelfl.

Het overige zal by verdeeling, door hët geweft van Brabant,
als het bezonderfte , door Henegouw , Namen , Luxemborg , Mechélen,

. eu Limborg , naer evenredigheyd bekoftigt worden ; dan aengezieii
de ryke Abdyen , Proftdyen, Prioryen, Kloofters en andere g.ee-
ftelyke Gemeentens , zonder de Kapittelen uyt te neémen, maer
bezonderlyk in aendagt neémende , aile de* geénê , die door beloften
gehouden zyn een groot deel van het jaer , en fommige hun ganfche
leven met het voedzel van vifch door te brengen , zoude het oorbaer
zyn, dat deze voor al de bekoftiging voor hunne nood-druft ver-
fchaffen. Ik zegge voordagtelyk de ryke Abdyen , want zekerlyk
is'er groot vérfchil tufTchen .die van S. Peeter van Ghend , en die
van Peeter Pot van Antwerpen.

Ailes dan by evenredigheyd en verdeeling, onder die geefte-
Iyke Gemeentens , gelyk onder de geweften , die aile op hun crediet
de Penningen zullen ophaelen ; by voorbeeld tôt dry , en dry en
Hals ten honderd, en de zelve tôt twee ten honderd uytfchieten,
tôt zekeren geftelden tyd, op welken de hoofd-fommen zullen
gequeéten worden.
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Men hoeve die fchets voor den grond-flag van de Nederland
fche Zee - viffchery , en van onze Zee-magt voor geene herffen-
fchim te aenzien ; want als men zoude onderftellen , dat de rykfle
Abdyen honderd-duyzend guldens op dezen voorflag zouden ligten
tôt dry ten honderd , dan zouden de zelve duyzend guldens SAE-
relyks voor een zekeren geftelden tyd , in die algemeyne belafling
betaelen , andere minder naer evenredigheyd van hunne rykdommen
en land-bezittingen ; hier by gevoegt het geéne de geweften en
de bezondere Steden zullen opbrengen, zal volftrektelyk genoeg
zaem zyn om allé' de noodige bekoftigiiig ten uytvoer te brengen.

Ik bekenne niets meer voor oogen te hebben als eene fpoedige
'en gefwinde uytvoering van het voorgeflelde ; hierom hoeven de
uytreeders zoo haefl in ftaet te zyn als de havenen en veylige
anker-plaetfen. Met de laefte zoude men eerfl voor al , by Blan
kenberg beginnen ; die van de geweflen de meefle laften draegen ,
zullen ook de meefle Haring-buyfen en vaer-tuygen op de Kabbel-
jauw-vangft mog'en in zee brengen ; zoo lang als het verbod van
invoer van den vreemden Haring zal beftaen , zal het noynt aen
uytreeders ontbreeken , wel te verftaen , als aile het voorgemelde
tôt uytvoering gebragt word ; ik denke het aengroeijen dezer ,
zoodanig te voorzien , dat met verloop van tyd , men genoodzaekt
zal zyn om het getal der zelve te bepaelen. Het zal dan eene
bezondere gunft zyn van aen aile de laft-dragende Steden het vcor-*
regt te vergunnen , van een of twee Haring-buyfen , en zoo veele
vaer-tuygen op de ICabbeljauw-vangfl te mogen uytreeden, voor
al eer bezondere perfoonen , buyten die nu in gang zyn, daertoe
zullen geregtigt zyn." Hier uyt zien ik dit voordeel , dat den gcrook-
ten Haring een uytneémenden onderfland is voor aile geineyne en
geringe huys - gezinnen , bezonderlyk des winters als de peul - en
boom-vrugten en moes-kruyden oiitbreken.

Dé Steden die uytreeden , zullen hunne rekening maeken 0111
jîe Gemeyntens ten minflen kolle van Haring en Aberdaen te voor^
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zien , zonder dat het nogtans aen bezondere uytreeders zal verbo-
den zyn van naeft hun te venten. Die naftreeving zal aen de
ingezetenen profytig zyn , terwyl de Steden , die viflchen maer
flegts voor den fleet van hunne Gemeente zullen aenbrengen , zon-
derj zich met verzending te bemoeijen.

In idere Stad zoude een gemeynen hank , dat is Haring-
rookery, opgeregt worden; de viffchers, of vifch - vçrkoopers ,
bezonder daer dit beroep een ambagt of neéring is , zouden den
Haring tôt gefîelden prys , met zekere winfte , bénéficié , voor zich,
uy t-verkoopen ; zonder nogtans eenige buyten het Stads-gebied te
mogen verzenden. De maet-regelen 0111 het bedrog te beletten ,
ftap ik om lcortheyds wille voorby.

Zoo zoude men den gezouten Kabbeljauw , ofAberdaen , inf-
gelykx tôt geftelde prys aen de Gemeentens bezorgen ; zoo zoude
men ten laeften . overtuygt zyn , dat de bekoftigers van de voor-
handige werken geene andere zouden wezen, als de ingezetenen
der Oofienrykfche Nederlanden zelfs, die de baet alieen van dier
gelyke viffchery zouden genieten.

Zoo zal een igelyk bekennen , dat de uytreeders op de Haring
en Kabbeljauw-vangft , in fchyn, de eerfte.Stigters zouden wezen
van eene algemeyne en onbepaelde Zee-viffchery , welkers koop-
handel wy nevens de Hollanders en Zeeuwen, in aile geweftea
des weirelds konnen dry-ven.

Voorders is het eene volftrekte en onbetwiftbaere ftelling,
dat aile Zee-magt uyt viffcheiyen is opgekomen. . , Dat men dan
rypelyk overwege , welke voordeelen uyt deze ftaen op te ryzen ,
welke onkoften reeds gefchied zyn ^ om de Haeve van Oojlende
vylig te maeken, ten eynde van den koop-handel over zee in
deze Landen te. veften.

Dat men zich vaftelyk inbeelde, dat aile die onkoften, en
aenhoudende poogingen ganfch vrugteloos zullen blyven , zonder
den grond-flag Van de Zee-magt, dat is de algemeyne en onber
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paelde viffchery op den Oceaen, tôt : in het hel-diep van het
Noorden, zoo ver als onze nabuerige zee-katten die ftroomen
door-kruyfîen.

Wy hebben met het opregten van de Ooftendenfche Maet
fchappy in deze Eeuwe, genoegzaem ondervonden wat onze Va-
derlanders in het uytreeden van koopvaerdy- fchepen zoo magtig
en fpoedig vermogten.

De lyft dezer Schepen, zegt JVagenaar , thoonde hoe zeer die
Maetfchappy had toegenomen in vermogen. Zy had federt haere
opregting agthien Schepen naer de Indien en naer China gezonden ,
vvaer van'er een in de Ganges gebleéven was, vyf behouden te
rug gekeert vvaren , en nog twaalf vervvagt werden i ) . Dit op
het jaer 17x7 , en vervolgens verfch en jong bewys, dat wy op
zeer korten tyd onze magtigfte Zee-gebueren in de grootfte ver-
lëgentheyd gebrogt hebben ; die door de noodfchikkelyke omflan-
digheden, die heylzaeme fchipvaert in haer, vollen loop geftut t
en tegen gehouden hebben.

Al dat men voorfpoedig van die Maetfchappy gezien heeft,
zyn wy van de Haring- en Kabbeljauw-vangft té verwagten, die
van geene nabuerige Mogentheden , door geene der voorige Ver-
dragen ofte Vrede-handelingen konnenbelet, ofbelemmert worden.

De tyds-omftandigheden zyn federt eene halve Eeuwe zoo-
danig veranderd, dat men gemakkelyk op den naem van Triefle ,
eene wezentlyke en ontzaglyke Nederlandfche Maetfchappy kan
ter zee opregten 7 zoo nogtans dat deze niet anders als een gevolg
kan zyn van de vilTchery; Die eens in gang zynde, den Haring-
handel langs die zelve ftraet op ganfch Italien , en op het grootfte
deel van Duytfchland tôt zich zal trekken.

Wie zal dan twyfelen , ofte de zelve voordeelen , die de
Zeeuwen en de Hollanders nu zoo menige jaeren uyt de Haring-
vangfi: genoôten hebben , zullen gedeeltelyk in den beginne over-

1) YaderlaudfcheHiftorie i8de deel blad£ 444. ifte druk.
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gefcheept worden naer Vlaenderen. Ik zegge reeds op voordeel
van dit geweft het zelve dat Smallegange van Zeeland gefchreven
heeft a): » De meefte arme lieden konnen zich door de Haring-
» vangft onderhouden ; daer in dezen vifch den meeften grond
» van onzen Nederlandfchen rykdom beflaet. Het is ongeloofîyk
» te zeggen hoe veele duyzenden van menfchen hier by leven :
» want boven de viffchers zelfs , welker getal men qualyk zoud,
» konnen vinden , zoo is'er zeer veel te doen met het maeken
» van buyfen , en aile haere toeftelling , nieuwe netten te breijen ,
». en d'oude te boeten ; vaten en tonnen te kuipen , en. die te
» verbinden, de Haring - tonnen te verpakken, en te verzouten.
» Aile welke zaeken groot gewin geven. »»

III-
Van de verjcheyde foorten van Viffchen die \LC1I
omtrent de Vlaemfche Zee-kuflen onthouden.

» /'~\NZE Viffchers, zegt Smallegange , weten 00k wel te zeg-
" \^P ëen 9 ^at tuffchen de plaeten daer groote tye gaet , de
>» belle vifch word gevangen : waer van wy hier een fpreek-woord
» hebben , zeggende :

» Hoe verder bewefl
» Daer zyn de plaeten befl 3) :

»» want omtrent de Vlaemfche Kuft , daer veele plaeten liggen ,
M is grooter fchuering . van vvater , " en diens volgende de belle
vifch. Om de zelve reden is den platten vifch aldaer veel zuy-
verder, beter en fmakelyker als den ronden.

De Kabbeljauw word met de beég , dat is met lokaes , in den
Noordfchen Oceaen gevangen, de prikken worden daer toe meefi:
gezogt, by gebrek dezer neemt men haring , en ander aes, aen
ftukjes gefneéden , die aen de vifch-haeken Vast gemaekt zyn. Dan

a) Ibid. bladC 150.: g) Ibid. blad£ 1S2.
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fchoon de Kabbeljauw op die • manier door onze viffchers in het
Noorden niet gevahgen word, egterworpt deze zyn zaed menig-
vuldig by de Vlaemfche., gelyk by de Zeefche Kufîen , waer door
hy in die ftroomen veel gequeékt en voort gezet word, » terwyl
» men onder de Molenaer dikwils die zeer kleyn ziet gevangen :
» naderhand tôt Gulletjes aengewaffen, komen zy menigvuldig in
»» Zeeland op de vifch-merkten. " 4) Het zelve heb ik tôt Blan
kenberg bevonden. Ook worden diergelyke Kabbeljaiiwtjens, Muylt-
sens genoemt, door onze viffchers veel onder de Schelvifch gevangen.

De Schelvifch , of fchoon van veele nevens de Kabbeljauw
geftelt , is gelieel andere en byzondere flag van vifch : want de
fchilferen zyn witter en harder. Sommige meenen dat die haeren
naem heeft gekregen van de rivier de -Schelde , die tuffehen aile
de Zeefche eylanden doorflroomt , terwyl zy in aile des zelfs uyt-
wateringen en in de zee-gaten met den houk of met netten word
gevangen 5).

De Vlaemfche viffchers vangen den Schelvifch met netten in
het fleen-diep en elders.

De Salm word van fommige ondes de zee-vifcli, van andere
onder de rivier-vifeh gerekent. Deze is de eerfle onder de viiTchen
die fmaek in het zoet water heeft, en daerom nyt de zee na de
rivieren , bezonderlyk na de Maefe opfwemt : deze vifch is veel
ongemeynder by de Vlaemfche Kuften als in Holland en Zeeland ;
en word door onze viffchers niet gevangen.

Zoo veel zeg ik van den Elft , op byde welke viffehen de
Vlaemingen geen jagt maeken , maer meer op de Steur die ook
uyt de zee in de rivieren koomt, en den aenleyder van de Salm
genoemt word.

Voordeeliger gaet het met de viffchery van Rocchen en Vlee-
ten , die in grootç menigte over al by de Vlaemfche Kuften ge

vangen

4) Smallegange ibid. bladH 183. 5) ibid. bbdf. 183. 85 184.
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vahgen worden ; onder deze vind men fomtyds songe Haeijen en
Barkelongen.

De Makreelen fvvemmen in groote menigte famen , aïs de Ha-
ringen , en worden overvloediglyk door onze viflchers aengebragc.

Den Molenaer , die van Jafoti Pratenfis het edeîfte zee-vifchken
genoemt word, word even talryk aldaer gevangen. Zoo is het
met de Wyting of Bolk 3 die veele willen , dut eerft Molenaer
geweeft is,

Men vangt 00k veel Zee-fpîering.
De Zee-haenen , die men in Holland Ivnor-haenen noemt , ont-

ftouden zich 00k by de Vlaemfche Kuften.
De Schardeîn , die zoo ik reeds gezegt heb, gerookt zynde,

Sprot genoemt word, is infgelykx onder onze zee-gebueren be-
greépen.

De Ansjovîs is'er zoo veel als niet te vangen.
De Smelt ? de Zee-paling en Ael , zyn'er veel meerder.
De Conger-Ael heeft een langer en fpitfer kop.
Maer aile die aengehaelde vifîchen , buyten de platte , en de

Schelvifch , zyn niet minder als het hoofdzakelyk voorwerp der
Vlaemfche viffchery.

De Heilbot word'er 00k gevangen en is in Vrankryk lang on-
bekent geweeft: 6), maer word'er heden van Blankenberg , zoo
greétig aengehaelt, dat'er geene van in Vlacnderen blyven.

Anders is het met de Tarbot, die'er overvloedig altyd tôt
hoogen prys verkogt word , niet tegenflaende dat de menigte de
duerte fchynt te verminderen.

De Grieten volgen de Tarbot en maeken mede het hoofdza
kelyk voorwerp van de vilfchers.

De Zee-rbotteti zyn'er talryk. en vet.
De Plaeten 9 in Holland Schol , en by ons Pladdys genoemt ,

D

Smallegange ibid. bladf. 188.
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GECROONDE VERHANDELINGE

de Scharren die Ideynder vallen , en by veele Zee-patryfen gedoopt,
eu de Tongen worden in overvloed op de Blankenbergfche Vifch-
rnarkt gezien. De vangfi; dezer is eene goud-myn voor Vlaen-
deren.

Onder de vifch met harde fchelpen , viflchen de Vlaemingen
veele Zee-krabben , en Toog-krabben veel grooter als de eerfle , wy-
nige ldeyne Mojfelen , Garnaet , Steur- krabben , Krekels , en zeker
foort van Zee-Jlekken , in Zeeland Wulks genoemt , dry à vier mael
grooter als de Krekels.

Ik zoude deze lyft met meer andere viflchen en zee -dieren
konnen vergrooten, gemerkt de zelve op de Vlaemfche Kuften
wel gezien en fomtyds gevangen worden. Diergelylce zyn : Herders
in het Lathyn Mugil genoemt , die ik tôt Blankenberg en Brugge op
de Vifch-merkt gezien heb ; Meeren, een foort van zee-ael ; een
ander foort van kleyne Salm, gelyk aen de Truiten, by Guïcciar-
diti Trutta en by de Lathynen infgelyks, en Trocla genoemt, daer
Scàliger miflelyk een Voorn van gemaekt heeft 7).

Angelot by de Brabanders Zee-duyvel genoemt , en die bezon-
derlylc voor de Lever gekogt word.

Zee-lampraijen , Pietermans , Pots-hoofden , Tonyrien , zonder de
Bruyn-viJJchen en Zee-honden en Zee-katten te vergeéten : dan aen-
gezien deze buyten het gewoonelyk beftek van onze viflchery zyn,
is het genoegzaem dit aengeteekent tQ hebben.

I V-
Onder\oek nopende de misbruyken in de Viffchery

op de Vlaemfche Zee-kuften , voor al van eene
noodige Komme tôt Blankenberg.

OM niet te herhaelen dat ikreeds op de algemeyne Viflchery,én op de Haririg-en Kabbeljauvv - vangft gezeyt heb, kan
7) Yide Pitifci Lexicon fol. 10.
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TEN JAERE 1780. ± 7
men voor het eerfte hoofdzakelyk misbruyk , het gebrek van viflchers-
volk aenmerken, bezonderlyk tôt Ooflende en Nieuwpoort , daer de
meefte viflchers met deze oorlogs - omfîandigheyd , in vragt op
Engeland , en elders vaeren , tôt hoogen loon en zekerder gewin
aïs in de viflchery. De middelen tôt de bevolking der viflchers
heb ik aengevvezen.

Het tweede gebrek daer aile de kundigfte reeders en viflchers
.van Blankenberg over ldagen , beftaet in eene Komme , ofte veylige
en bequaeme anker-plaetfe , daer ik reeds van gehandelt heb.
» O myn Heer, zeyd my een zeftig-jaerigen vifîcher van Blan-
» kenberg , hadden wy een mouillie daer waer hier nog ruym voor
»> vi'er-duyzend menfchen rykelyk de koft te winnen. " Zoo fpreekt
daer al de weireld. Die viflchers zyn ten minften zoo lmndig in
de viflchery als hunne Zeeuvvfche gebueren , maer evenwel moet
men bekennen , dat'er verfcheyde misbruyken in gang zyn.

Hunne Vaer-tuygen zyn ronde, opene fchuyten, zonder ver-
dek , in welke die arme lieden aen de bytende koude , aen hagel
en fneeuw, en aen aile ongemakken van het jaer-getyde blood
geflelt zyn.

De knegtjens van Blankenberg beginnen reeds van elf en twelf
jaeren, onder hunne Vaders ofte Meefters , de zee te beploegen;
en een Man van vyftig jaer , is zoodanig afgemat èn gebroôken ,
dat hy ter zee geen dienft meer konnende doen , zich alleenelyk
met breijen èn boeten van netten, en andere bezigheden tôt de
viflchery kan geneéren.

Die niets van de vifch-vangft weéten , hoeven alleenelyk te
overweégen , ofte het menfchelyk is , van geduerende twee voile
dagen en zoo veele nagten de hardfle en onverdraegelykfte gety-
den in een open Vaertuyg te trotfen ? Ik verthoon aen UEE:
Geleerde T die ellendige lieden in den ouderdom van veertig SAE
ren , door de koude uytgemergelt en opgeëten , ftyf van gevrichten
met bevrooze heupen en voeten , grys , en kael van hoofde met

D %
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i8 GECROONDE VERHANDELINGE

roode loopende oogen, jigtig en véeltyds gebroôlcen in de edelfte
deelen van het lichaem. . . . Als de meufchlieventheyd nog iets
vermag , kan deze dan beter beroepen worden , als orn die onge-
niakken weg te neémen > de Blankenbergfche Viflchery , niet tegen-
ftaende dezen ellendigen fîaet, is heden ver op.zyn hoogfte; men
telt'er over de vier - honderd en twintig vifîchers , en ruym zoo
veele knegtjèns tufîchen de zes en thien jaeren ; dry-en-zeventig;
viffchers.-fchuyten , en achtvan de bygelege Parochie van Heyfl ,
loopen wekelyks in zee ; idere fchuyt heeft gemeynelyk vyf man-
nen , onder welke veeltyds knegten van derthien en veerthien
jaeren.

Met den vreefelyken ftorm korts voor Kerfmifîe Iaeftîeden y
is'er een met al het manfchap vergaen. Die Vaer-tuygen zyn te
ligt en te fvvak ora aen de woedende baeren van den onftuymigen
Oceaen te wederftaen ; boven dien worden'er veele tegens de
Steene koffers aen fplinteren gellaegen , en tegens raalkandererc
geftôoten , en befchaedigt } gemerkt zy geene andere fchuyl-plaets
hebbën,. als het fîrand, daer zy dikwils tôt tegens de duynen heen
en vveder geflingert worden.

Deze is de voornaemfte reden dat een viffcliers fchuyt ten
hoogften zeven jaeren gebruykelyk is-, ider koft omtrent duyzend
guidelis , een Viffchers Sloep van Oaflende en Nieuwpoort word op
zes duyzend gefchat, en een Vifch-hoeker van Zeeland, die de
Noord-zee bevaert, word op zefthien en zeventhien duyzend
guldens begroot. Diergelyke, hoe diep zy ook onder water gaèn ,
kan men tôt Oojlende en Nieuwpoort uytreeden , en in de Havenen
veylig houden y maer zoo lang als'er geen fchuyl-plaets of zeker
vertrek , het zy met den naem van Have , Komme , Mouillie ,
ofte Baffin bekent T voor de Vaer-tuygen gevonden word, zullen
de misbruyken en ongemakken eeuwiglyk dueren. ... Zie hier de
redên : by gebrek van diergelyke veylige Schuyl-plaets , kan men
tôt Blankenberg niet , als met Schuyten vifîchen r om dat grootere

••\*ii■•!|f• /
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TEN JAERE 1780. 19
Vaer-tuygen , als Buyfen , Hoekers , Bommen , en Sloepen met
Bennen, daer men de vifch in levend houd, te diep gaen , die
vervolgens niet by Strand konnen koomen , maer aen ftukken zou-
den geraeken ; 00k zal niemand waegen , van de zelve aile ftonden,
in het onftuymig jaer-getyde , te verliezen. Zoo blyven de aen-
geweze onmenfchelyke ongemakken in voegen.

Zoo kan'er geen ander als doode vifch aengebrogt worden , *
tôt merkelyk agcerdeel van die vilfchery ; want al is het zaeken
dat de Weçh van Blankenberg tôt het bekomen van eene Schuyl-
plaetfe voor hunne Vaer-tuyge.n aen de Land-beftierders verthoont
heeft , dat'er jaerelykx van daer meer als cwee-honderd-duyzend
guldens vifch op V rankryk alleen verzonden word , nog volgt'er
uyt dat die somme thien-mael zoude verdobbelen , zoo men den
vifch kon levend houden ; want dynfdags en w°on^aSs word
dezen verkogt, en vrydags en faterdags, om zoo te zeggen,
gegeéven.

Hier uyt volgt nog een -ander fchadelyk ongemak , dat met
t geene Blankénbergfche Schuyten te overzeylen is.
S Niet tegenftaende dat de Blankenbergers tôt n, 13, en 14

mylen in zee gaen , en nevens de Zeeuwen en Hollanders in het
fteen-diep viffchen ; egter is het nu eenige jaeren voorgevallen ,
dat de vifçh , en fchelvifch bezonderlyk , zeer verre van de (
Vlaemfche Kuften zich onthouden heeft , en ter dier oorzaeke van
de eerfte wynig is gevangen geweefl ; zoo nogtans dat de Zeeuwen
daer een merkelyken oogft van op gedaen hebben , die met hunne
Pinken en bequaemere Vaer-tuygen de zee verder inloopen , langer
konnen uytblyven, en de vifch in hunne Bennen konnen levend
houden.

In diergelyke gevallen fchieten de Blankenbergers , by gebrek
van fchuyl - plaetfe voor bequaeme Vaer-tuygen , ,altyd te kort.
Zoo dat aile de ongemakken hoofdzaekelyk hunnen oorfprong neé-,
men uyt het gebrek van eene Haeven-plaetfe.
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Om de zelve redenen kan men met die Schuyten zonder kiel,

alleenelyk ten tyde van de vier Zomer-maendeu viflchen; alfwan-
neer den vifch het minfl het vervoeren kan uytftaen , en zoo ver
met kan gebrogt worden. Zoo worden dan de acht overige maen-
den zoo veel als zonder vifTclien doorgebragt , daer men anderzints
het geheel jaer door, op aile flag van vilfchery zoude korinen
uytgaen. 8),

Het gebeurt nogtans dikwils , dat fommige dezer vilfchers zich
met het onftuymigfte jaer - getydé in zee begeéven , maer zeer
gevaerlyk en dikwils zonder vangft.

Aile welke redenen de Blankênbergers bewogen hebben , van
aen de Keyzerinne Koninginne by verfçheyde Smeék-fchriften te
verthoonen , de noodzaekelykheyd van eene Komme te maeken
agter de Duynen , bezonderlyk daer deze het flapfte zyn , naer
den kant van Oojlende , agter den Dyk,. bekent met den naem
van Dyk van Graef Jan.

Het grond-bewys ofte plan, aenwyzende de grootheyd en de
gefteltenifîe van deze voôrgeworpe Komme , beneveris de wateren
die dienen zouden om te fchueren , is door kundige Vefting-bouwers
ôntworpen, en by de gemelde verthooninge aen onze genaedige
Vorflinrie, gevoegt geweeft 9).

Ikweet wel dat verfçheyde Perfoonen vàn aenzien, van groote
bequaemheyd , Stàet-kunde en gezag,dit voorgeworpe ontwerp,
als eene herfîen-fchim aenzien; met een woord, fommige willen
voor onmogelyk doen doorgaen, het geéne de kundigfte in dier-
gelyke werken, gemakkelyk vinden, en met 300,000 guldens
fchikken ten uytvoer te brengen. Tôt nader bewys heb ik hier
onder het getal 1. de beroepe verthooninge gevoegt, waer in
verfçheyde tegen-redenen ^olftrektelyk beantwoord worden ; inf-
gelykx de naderè ; redenen voorgedragen aen de Eerw. Edele

—!— : "*Ï r-—: * —~—' .■ ■

8) Requête à l'Imperatrice Reine Douairiere par Mlr. Odonogue pag. a
9) Requête ci-mentionnée pag: 3. '
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Héeren Staeten van Vlaenderen onder het getal a. en onder het
getal 3. eene derde verthooninge aen Zyne Koninglyke Hoogheyd
van 2-1 van Lauw-maend dezes jaers. Eyndelyk onder het getal
4. de verklaering van de water-kundige Vefting-bouwers , nopende
den val van het Opper-water , gelyk ik in Gras-maend bevonden
heb. Uyt aile deze ftukken , alhier om kortheyd wille gevoegt ( nu
agtér gelaeten) vind men overtollige bewyzen, op wat maniéré
de aengehaelde misbruyken, en ongemakken met het niaeken van
de Komme , konnen weggenomen worden ; voorder zal men be-
veftigt vinden het voordeel dat uyt eene algemeyne en onbepaelde
Viiïchery te verwagten is.

Sommige met eene blinde genegentheyd ingenomen voor
Oojlende of Nieuwpoort , flellen voor van de Blankenbergers in byde
deze Haevenen te veften; andere maeken het ontwerp van de
Komme, ftrydig met de vrede - handelingen en met de verdragen
tuflchen de Keyzerinne Koninginne Haere Voorzaeten, ende Stae
ten van de vereenigde geweften; dan beweért een derden de on-
mogelykheyd van zoodanige Komme te konnen bouwen; dat aile
als een Staet-kundig belang van de grootfte aengelegentheyd , door
de Land-beftierders hoeft onderzogt te worden. :

Dit is zeker , dat de Blankenbergfche V iflchery heden op haer'
hoogfte is, dat verfcheyde Viffchers van tyd tôt tyd zich met d&
woon naer Duynkerhen , fommige zich naer Zeeland begeéven ; dat
het grootelykx te vreezen is : dat aile deze Vifîchers niet eens
ldaps dit onzeker Strand verlaeten , en zich elders by onze na->
bueren begeéven , daer zy in gedekte en bequaeme Vaertuygen van
aile die ongemakken bevryd zyn.

Het is dan niet alleen het Lands - voordeel van eene alge
meyne en onbepaelde Viflchery , door de opregte Staet-kunde te
onderfteunen en voorts te zetten , maer 't is de menfchlieventheyd
zelfs , die tôt ailes , dat dien aengaende mogelyk is , de Land-be
ftierders aenport te beproeven , word het voorgeftelde , nopende
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die Komme y dat ik niet en denke, onmogelyk bevonden ; het
zal my genoegzaem zyn van als een opregten Vaderlander tôt
het gemeene best raede gewerkt te hebben.

! Y..
Vervolg. Andere hoofd^akelyke mïsbruykeri in de
Vlaemjche Zee-Vijjcheryen, Van de Netten en\.

C)OJlende brengt heden fes-en-twintig Vifch-floepen in Zee ,
Nieuwpoort vyf-en-twintig , en Blankenberg met het bygelegçn Dorp
ïïeyft, te faemen een-en-tagtig Schuyten , in deze beilaet de Vlaem-
fche Zee-vifîchery. Het verste , daçr de laefte, om de aengehaelde
redenen , vifichen met hunne gebueren is op het Steen diep , op
de Dorthiene, omtrent twee Zee-mylen nader by de Aval, by de
Bot-ldl beweften de Dorthiene, op de Weft-put en by de Deur-
loo, in Repje-gat Oost en Weft, en in den Smal-put enz. Deze
zyn de bezonderfte plaetfen, daer zich talryke Vifch -legers ont-
houden ; men vifcht in deze met Staek-en Dryf-wand, met de
ICorde en met groote Roch - netten , vvelken Vifch op die plaet
fen, benevens veele Vleéten , ; veel Kabbeljauw, Tarbot , Sœur,
Grieten, Eilbot, en in het voor-jaev veele Plaeten ofte Pladdyfen
gevangen word.

De Schelvifch is dit jaer-getyde daer zoo menigvuldig niet
geweeft , maer heeft zich verder van de wal gehouden,

Met Roch-netten vangen de Vlaemfche Viffchers gçmeynelyk
geen ander als deze vifch en Vleéten , de maefen zyn grootdat'cr
îille kleyne vifch gemakkelyk doorfnort,
Het Sta.ek-wand is een van de fçhopnfte uytvindingen van de

Vilfchery, de Hollanders nogte de Zeeuwen hebben het zelvezoo
volmaekt niet als de Vlaemingen , die dit Wand metEb en Vloed
gebruyken , en het zelve een goede Zee-ftreék ver , met Ankers
çn Tonnen uytbreyden, Het Staek-wand is gemeynelyk zes of

zeven
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zeven voeten hoog. Den elfïlen van Gras-maend was'er tôt Blan
kenberg veel Steur aen , die benevens den anderen hier boven
genoemden vifch met deze netten gevangen word.

'T is een ftoorlyk misbruyk dat het Staek-wand niet meerder
gebruykt word ; de Vifîchers vverpen hier tegen op de koftbaer-
heyd van zoo lange netten , van de ankertjens en de tonnen daer
toe noodzakelyk enz. , zonder te overweégen het vôordeel dat zy
boven de andere netten met het Staek-wand genieten ; want in
geval van Onweder , Tempeeft , of Onftuymige Zee , laeten zy
voor 14 ueren het Staek-wand {bien , loopen naer de wal, en
koomen weder op hun gemak de netten Iofîen , en den vifch , die
zich tufîchen die dobbele groote maefen verwart heeft , afvangen.

Men onderfcheyd zulken vifch met den naem van Staek-vifch *
die zich in voile Zee - water ontflymt en zuyvert , veel langer
goed blyft als die met de Korde gevangen , en van Blankenberg
meeft aen het franfehe. Hof gefchikt word.

Het verfchil dezer, volgens de lcundigfte Vifîchers is zooda-
nig groot , dat een Roch met Staek-wand gevangen , thien dageii
zal goed houden , en die met de Korde nauwelykx vyf , die langg
de grond gefleepen in fîym , ftervende opgehaelt word , daer de
eerfte zich ten tyde van zeven en meerdere ueren in Zee zuy
vert.

De Korde ofte Korde - netten is eene verderffelyke viflchery ,
die zeer moyelyk verbetert kan worden ; daer is by na in ganfeh
Blankenberg geen een Staek - wand ofte . het is door de Korde
befehaedigt ; dit fleepende wand is zoo bedriégelyk aengelegt en
toegetakelt , dat al het gru ofte de kleynfte vifîcheu in de fak bly-
ven. Sommige Vifîchers om de Plakkaerten en de Ordonnantien
op het ftuk van de Viflchery , te verydelen T neémen digte Kuwe-
lén ofte Sakken met zich in Zee , die zy in liunne vaertuygeri
verbergen en aen de Korde voegen , waer mede zy de- tal-rykfîe
Yifch-legers vernietigen»

E ..

www.academieroyale.be



•34 GECROONDE . VERHANDELINGE
. Waerom de aenbrengers van dufdanige vifchkens, volgens de
:Plakkaer.ten niet geftraft ? het Gru o'ntdekt hun verbode wand ;
maer hier flirikt de vifch voor as aen de kop, ter oorzàeke van
de onagtzaemheyd der uy tvoerders van de Plakkaerten , daer de
.Vorfteii .meer over geklaegt als in voorzien. hebben ; een .'bezôn-
deren Reeder hoefde het oppergezag in idere plaetfe , over ; dè
-Viffchery te hebbeft-, zyn eygen voordeel zal hem de Ordonnant-
tien doen onderliouden.
v- De reden jiog dat- 'er afzonderlyk .meer met de Korde als
met Staek-en ;Dryf- wand gevifcht word , is deze : het Korde-net
word in, het gemeen .bekoftigt door de Viflchèrs en den Réeder,
zoo dat hier door de Staek - en Dryf-wanden vervallen , en ver-
vvaerlooft worden.

Maer niets doet ldaerder het misbruyk van de Korde zien r
als. het befiuy.t, der gevoegde Leden van' de Viifchery van Blanken-
berg , beftaende in den Borgemeefter , twee Schepenen, een De-
ken en den Beftierder , Gouverneur , van de Viffchers. Alwaer
op den ii van Gras-maend van het jaer 1773 ftaet als volgt :
verboden te viffchen met de Korde in de twee Vifch - legers te
weéten in geheel Repje*gat Oost en West , en in den Smal-pnt;
Menverïiiogt dan opidie plaetfen niet te viffchen: als met Roch-
netten en met Staek-en Dryf-wand , welk laefte genoeg bekent is.
Maer hedendaegs vernietigt de Korde wederom de belle vifch-
legers gelyk te voren. ■ <

Ik ken geën beter middel als de < zelve ganfch as te fchafFen
en te verbieden, ofte te'n minllen zeer . ftrenglyk de Plakkaerten
dien aengaende te doen onderhouden.

De Hollanders hebben. reeds onder den Prince Wilhem , dit
verderfîelyk vifch-wand ganfchelyk afgefchafc : het Plakkaert van
den 19 van Gras-maend des jaer&.i 5 83 ; verdient hier aengehaelc
te worden. Daer flaet onder andere.als volgt : alzoo ons verthcont
is. . . . dat dagelykx verfcheyde viifchers komen vilTchen met
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éenige Fuyken achter haere Schuyten ofte Schepen, die- de zelve
vifTchers noemen koorden wezende de zelve netten met
hout open geftelt , ende van de wytte van ontrent drie vademen ,
hebbende onder aenhangen wel zefthien of zeventhien ponden loots ,
met groote fteenen daer beneffens daer mede de zelve vifTchers
deur den grond gaen ftryken, en de voorts achter een kuyl aen
hangen , daer die vifch innefchiet , zeer kleyne maeflchen , daer
m'ede zy den kleynen Schol en de Bot vangen, neémen voorts
daer mede uyt den grond op , het aes waer mede den vifch"
gevoed word . . . . en om hier in behoorelyk te voorzien, zod
ift dat \vy vernieuwende de voorgnende Plakkaerten ..... laft
en beveelt een ygelyk van hun , niet meer te vervoorderen op
gelyke manieren te viflchen met koorden als vooren , in wat plaetfe
het 00k zy , op pene enz. 10 ).

Het zal dan geene nieuwigheyd zyn van dit vérrîerffelyk wànt ,
zoo op onze Zee-kufien, als op de Rivieren,op fvvaere boeteii
ganfchelyk te verbieden,

Het oudfle misbruyk , dat aen aile Blankenbergfche vifîchers meer
eygen is, als aen die van Oojlende en van Nieuwpoort , om dat deze:
overdekte v.aer-tuygen en Haeve heb'ben, is : dat zy zich wynig
met de groote menigte van vifch bekreuneu. Zy zoeken aile; \vy-
nig vifch, en duer , en hebben liever een Tarbottot een Guinée,3
als thien , ider tôt thien Schellingen te verkoopen. Niet tegen-
ftaende dat het hun aen geene neerfîighe3Td ontbrekt, geevén zy
voor redenen , dat als'er eene Komme zal zyn , en den vifch kaii
levend gehouden worden, de menigte hun cilsdan totbetere baete
zal verflrekken.

* Als een vaftendag op den Dynfdag valt behoorden zy 00k
des Saterdags in Zee te Zeylenom tydelyk aen té komen , op dat

E 2

10) Groot Plakkaert - boek van Holland ifte deel bladf. 1274 tit. 40. druk yans'Hage
165* fol. • - ' - .
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4e pmgelege S.teden en plaetfen van vifch zouden voorzien wor
den. 'T is zeer moyelyk hun hier toe te b.eweégen , en dikwils
hebben die van de Weth hun als met geweld daer toe hoeven tes
Jkrygen, bezonderlyk ^Is'er vifch voor Vrankryk gevraegt word.
Zulkx hoeft hun afzonderlyk geboden te worden.

Den zes-en-dertigften Artikel yan de vergunning van de vilfchery
yan Blankenberg , heeft, dat men in Zee zal vaeren des Maen-
dags met het agtermiddags getye , te. weéten naer vier ueren; en
niet tegenftaende dat zulkx by eede door de Viffchers befwo-
ren is , verbieden de Dekens in Zee te gaen voor zonnen - onder-
gang. Dit misbruyk dat gedempt hoeft te worden , heeft zynen
oorfprong uyt het gezag dat de Dekens , de Gefwoorne en den Be-
ftierder van de Vilfchers Gilde hebben , boven de Magiftraet of
de Weth van dit open Stedeken , aen welke aile Gilden en be-
roepen hoeven onderworpen te wezen ; apderzints regt men autaer
tegen autaer , en zoo zoude ten laeften het een misbruyk het an-
der voortsbrengen. Men stellé hun dan regpl-regt onder de Weth;
en om minder ftoornifîe te veroorzaeken , z^l het altyd yoorzigtig
zyn , yan uyt de Vifîchers Gilde , twee de deftigfte en de bequaemfte
tôt Sçhppenen aen te ftelleiî.

Ik heb deze misbruyken voor al aengeteekent , 0111 dat zy van
eçn ider zoo zeer niet bekent zyn , als de Plakkaerten van onze
genaedige Vorften op het ftulc van de Vifîchery ; welk aengaende,
&lle kundige zullen moeten bekennen , djit de misbruyken van over
twee Eeuwen , wederom in gang zyn gelyk zy alsdan geweeft hebben.

Ik zal iny dan vergenoegen met die Plakkaerten aentewyzen,
zonder uyt de zelve een verdrietig uyt-trekzel te maeken ; en zal
yoprder tponen , d,at het heden met de oyertredinge diër gefchae-
pen ftaet gelyk in de jaeren ; 5 3 1 , 1537, en 1539, bezonder
lyk nopende de geéne die zich vervoorderen langs de vlaemfche
Zee-kuften by het firand te vifîchen 11) ; met Schey-netten en
11) Plakkaerten van "Vlaenderen xfte deei bladf. 351 en Tolgende.
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fleypende Zee-wand, daer de ldeyne viffchen, het Gru OSCE het
Zaed genoemt , door vernietigt worden , die met diergelyk wand ,
door peerden ofte anderzints voorts-getrokken , op het zand ver-
rotten , en de talrylce Zee-legers dus ganfchelyk ontvolken.

Ik ben volflrektelyk onderrigt dat'er bin.nen dezen loopende
jaere 1780, dat is , op minder dan vier maenden tyçls, met dier-r.
gelyk verbode Vifch-v. and door twee peerden getrokken, meer
als duyzend Tarbotjens en Grietjens , die geen dry duymen groot
waren , zonder de andere foorten, zyn vernietigt geweeft, al|eer
nelyk op het Strand by Blankenberg.

Ik heb ter plaetfe diergelyke Sleyp-fchey-ofte Schut-nettefi
gezien , benevens de Kuwelen ofte Sgkken van de IÇorde , daer ik
reeds van gefproôken heb , daer nauwelykx een duym kon door-
gaen, zoo nogtans dat het Plakkaert van 154 5 , namaelfnog open-
baerlyk verkondigt , uytdrukkelyk gebied dat de maeffchen van
diergelyk wand niet minder vermogen te zyn dan van vyf voile
gemeene Zee-lieden duymen 1 %).

Wel is waer dat by nader Raeds-befluyt van den ? x. yan
Lente - maend des jaers , 161 6 , verldaert word : cjat men niet
tegenftaende 't gemelde verbo.d v.ermag te viffchen met netten heb-
bende maeffchen van dry duymen en Hals; maer alleenelyk gedue-
rende het zomer-getyde , beginnende yan S. Jans-miffe tôt den
laeften van Ooft-maend.

Daer op zy te aenmerken : dat het geoorloofç en toegelaeteii
is over al te mogen viffchen met Sleyp - netten , alleenelyk om
Herder en Molenaer te vangen , en dat jaerlylqc van Pinxteren af,
tôt Gerfl-maend en anders of vjrqeger nier.

Ook vermogen de geéne die zich tôt de groote Viffchery geven ,
met de beeg op Kabbeljauw en Schelvifch , met anker-kuylen te
viffchen om het noodig aes te vangen ; maer ander, onder voor-

12) Ibid. Blaol. 355.
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38 GECR.OONDE VERHANDELINGE
wendzel van dit aesaen de eerfte te verkoopen , volftrektelyk niet.

Diergelyke Weth is voor de Vlaemfche Zee-viflchers , van de
eerfte noodzaekelykheyd,

Men hoeve ook fcherpelyk te verbieden van te viflchen op
Genige plaeten , gorifingen of landen, met eeniger- hande Sehut-
netten van ryfch, riet , of eenige andere diergelyke daer men fchut-
ting as zoude mogen maeken en zetten , nog ook met eenige Fuy-
ken , Kuylen , Anker-kuylen of- fleyp-netten , waer mede den
platten vifch verriietigt word- -
Dit misbruyk is zoodanjg op de vlaemfche kuften in gang,dat

ontellyke menigte kleynen vifch , op devoormelde plaeten en drooge
landen, uytgeftort word , en fterfc met duyzende tôt het ganfch be-.
derf van de Viflchery. 'Menpleeg voortyds- j zeggen de Scaeten van:
Zeeland , in de Plàkk'aerten van den negénfteh van Wyn-maend des'
jàers 1 6 o 8 en vàn den negenften van Bloëy-maend van 16n ,
alderhande plai-vijch van Botten'; Plqeten } Scaarren , Tongen , en
diergelyke te vangen met reeps of klëyn houk-wdnd ; waer mede eene.
groôte- nienigte van ' ViJJiherye haer is geneérende -tj).- ; 1

Het zal daii een middel zyn van (lit wand wederom in voegen
te brengcn, met het eerfte te verbieden. -

Ik heb hier voren van het Staek-.wand gefchreéven, daer de
vlaemfche- Viflchers veel Sclîelvifch mede vàngen. Zoo is'er nog-
eene andere maniéré van viflchen , Toogen genoemr, waer van
Ket wand zoo min de bëhdorelyke :wydé van de màeflchen heefc ,
als veel andër. Het zelve beïioëft ; volgens het voorbeeld van 'de;
Staeten van Zeeland veFbetert te worden-," waer van de maete van
çle wyde der maeffchen hier; ônder afgedrukt- is. - - ;

j , f r. ... -y;. : -, ^ :
.13) Groot Pkldcaert - boek-vaa Holland Ibid. blad£ 128^ ..

Ibid. bladn 128$, •
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Hoe ;nut- en profytig : zoude :het zyn die bevëélen te : vernieu-

•\vën , en -ftrengelyk te doen onderhôuden ; bezonderlyk het Plak-
kaert op het ftuk van de Viffchery van vyfthienflen van wyn-maend
des jaers 1614, 15) benevens de volgende die aile meeft over^-
treden worden door de verzuymiïige van de Uytvoerders dier , die
iiyt kragte van hun ampt , gehouden zyn de netten te onderzoe-
ken , de vërbodene aftepanden en te verbranden , dat ailes niet
beter kan toebetrouwt worden, als aen diergelyken perfoon , daer
ik hier voren van gefchreven heb , die mede Uyt-reeder is en deel
lieeft in de Viffchery. Het zelve behoeft men voor al tôt Blari-
henberg , tôt Oojlende en Nieuwpoort in te voeren.

II. DEEL
I.

VAN JD E R I V I E R - VI S C II
VAN VLAENDEREN.

DE bezondere Vifch - ryke Rivieren .van Vlaenderen , zynde Schelde , de Leye , dé - Lieve ,-den.Rupel , den Dender ,
de Moere, en de Durme fommige tellen tôt een-en-twintig zoo
Rivieren als loopende wateren in dit Graefschap 16).

De Riviervifch, die in deze gevangen word zyn Snoeken 9
Makreelen , Bliek , Braeffem , Seelt , Baers , Poften , Grundel ,
Voren, Botten , Spiering , Goven , Maggels, Rootfen, Paling,
Ael of Prik , Heveling , Lompen , Winden en 00k Karpers.

In de Schelde vangt men 00k Steur-krabben en Garnaet; de
Ansjovis is zoo veel als niet in vlaenderen , maer word overvloe-
dig by Bergen Op-zoom gevangen.

15) Plakkaerten van Vlaenderen £de dëel bladC 807 en volg.-in indic'e pag. 63a,
Ibid. 2de deel bladfl 366.
16) Vaernewyk Kronyke bladf. 415. in A.*
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Ik" zeg met zekerheyd dat'er jaerlykx voor 40 a $0 duy

zend guldens Garnaet binnen Brugge word aengebrogt , niet te-
genftaende* dat dit aengenaem vifchken doorgaens niet hooger als
lot een ftuyver dépôt, en het pond verkogt word.

De Leger-viflchen , die in groote menigte faemen fwemmen
Ên veel te gelyk gevangen worden, verthoonen zich alleenelykin
die Rivieren op zekere jaer-getyden , en buyten deze niet. Dier
gelyke zyn de Spiering en de Heveling.

De befte en de meefte Snoeken , Baerfen en Paling worden
by zomer-tyd gevangen.

De bezonderfte Zee-vifch die in het zoet water gevangen word ,
' is de Spiering , de Makreel en de Steur ; maer de laefte veel on-

gemeynder als de eerfte; terwyl de Steur alleenelylc gevallig ge
vangen word , welkers Viflchery onder deze gewoonelyke vifch-
vangft niet kan gerekent worden.

.De Schelde is bezonderlyk zeer vifch-ryk in Botten , Pollen
l'ij|!» en Lompen ; maer hedendaegs zyn de misbruyken in de vifîcheryen
1 op de vlaemfche Rivieren zoodanig aengegroeyt , dat in die ftroo-
| men zeer zelden een volwafîchén vifch gevangen word ; dat is alge-
I jneenelyk gefproôken , vaa al de viffchen reeds aengehaelt, en die

zich in de vlaemfche Rivieren onthouden.
In Bloey-maend word'er in den Rupel bezonderlyk veel Hayu

gevangen , zynde een zeerflouwe vifch die van die maend , Mey-
yifch genoemt word.

Op dezen loopt het ryrnken.
Mey - vifch , flechten vifch
Die Jànkt çoo hy gevangen is.

In den laeften Oorlog vonden de Franfche daerfmaek in, en
zeyden : tout ejl cher en Flandre orfmis les Carpes blanches. Zy kog-
ten'çr ge,uieyi;elyk twee voor een Iranfchen ftuyver.

II. Van
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II.

Van de misbruyken in de.VijJchery op de Vlaem-
fche Rivieren , met verbode Wand* Middekn om
de \dve ta verbeteren.

DE Rivier-viflchery is Jioofd-zakelyk aen de zelve misbruykenonderhevig , als de geéne ter Zee ; het viflchen met verbode
wand , met netten met kleyne maeflchen , en ontydig viflchen op
verbode jaer-getyde , zyn de oorzaek dat de Vlaemfche Rivieren i
0111 zoo te zeggen , geen vifch meer voorts-brengen , om dat de
zelve voor den tyd en veel min als op een vierde van wafch , ge-
vangen en vernietigt worden.

Men vifcht in de vlaemfche Rivieren met de zegen , met
Sleyp-netten , Steek-netten , Paling-netten daer agter Wyme , ofte
korveri. van biezen gevlogten , met lok-aes , als Mofîelen en ander
Gru of songe Vifch, aen vafl; zyn.

Met Schey of Schut-netten , daer men de armen van de Rivie
ren en Loopende-beeken , ëfle zoo genoemde binnen waters en
vvatergangen , ganfchelyk mede afzet, en aile flag van vifch ver
nietigt; met flauwen , waeyen , trek of ftrykwand, fpan-hamen,
Klop-netten, Werp netten Schep-netten, Kruys-netten 00k Bal-
netten genoemt , met Trommel-netten , met Rieken , Kuwelen ,
Staelen , Diefs-netten , Poiren , Trelc-netten , Tand-elgers , Palings-
fcheéren , Hengel-roeden enz. en aile andere diergelyk tuyg gelyk
in Holland en Zeeland en elders.

Maer het ftoorelykfte van al nog , zyn de Anker-fchepen ofte
de.zoo genoemde Krabbers , die tôt voor Antwerpen toe de ganfche
Schelde af-fchuymen , zoodanig dat den zak van hun wand , het
Gru ofte de verfch geteelde vifch niet kan bergen.

Van al dit aengehaelde wand , heb ik binnen Ghendt } Dender-
monde , en andere fteden en plaetfen van Vlaenderen , geen een
gezien , geen net gevonden,dat.op de helligt na, met behoorelyke

F
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maefîchen gebreyd was. Ook is'er de menigte van de Rivier-vif-
fchers ontallyk , en by gevolg ftaet het met de misbruyken op den
zelven voet gegrontveft.

Niet tegenftaende dat de Rivier - vifîchers Gilde van Ghent
reeds in wezen is van het jaer 1190, blykens des zelfs keure
gegeéven door den Graef Philip van Alfatien , op den 1 1 ften van
Hoy-maend binnen de Stad Cortryk ten zelven jaere , nogtans is
het aen aile Poorters ofte Inwoonders dezer Stad vry in die Ri
vieren te mogen viiïchen met goed gekeurt vvand 17). Uyt deze
dan die zich tôt dit beroep. ftellen , beftaet de Rivier-vifîchers
Gilde» daer men niet als het gemeynfte en armfte volk van de
Stad kan onder vinden , en die door den nood gedrukt , aile omwe-
gen zoeken , om op hope van meerdere vangft de Plakkaerten te
verydelen.
Deze, die in de Ghentfche binnen -en buyten - Rivieren ver-

mogen te vifîchen , ftaen aile regel regt onder den Water-bailliu.,
die ook Bailliu van de Vifch-merkt van Ghent genoemt word ; en
die t'alle tyden vermag onderzoek te doen op de Schepen , Schuy-
ten , Sevooren , Putten , in de huyfen en elders om de overtreder3
te ontdekken op het ftuk van. de Viflchery 1 8)»

In het Plakkaert van 14 van Gras-maend , van het jaer 1542
en in het geéne van den laeften van Hoy-maend des jaers 1617,
word den Bailliu van de Ghentfche Rivieren , ofte zynen Stede-
liouder, en aile andere Officieren en Onderdaenen , die het zoude
mogen aengaen, gevolmagtigt 0111 al-omme onderzoek te doen.,
nopende de netten ende gewanden enz. r by de geéne die zich met
Rivier-viflchery geneéren ; die zich tegens diergelyk bezoek ftellen,
vervallen in eene boete van tvvintig guldens - 1 9).

17) Plakkaerten van Ylaenderen 2de deel bladi. 790 Archiven van het zelve- Gilde.
18) Plakkaerten yan Ylaenderen ade deel bladf- 79 L
IJO Ibid. bladf. 3.83 Art. io-
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Zoo veel als onze voorzienige Land-beftierders gewerlct heb

ben om de misbruyken in de VilTchery teweéreu, zoo veel hebben
de Uytvoerders van de Plakkaerten verzuymt de zelve te doen
onderhouden. Men beklaegt zich reeds dien aengaende in het Plak-
lcaert van den laeften van Gerft-maend van het jaer 1545 in het
welke uytdrukkelylc ftaet dat die misbruyken in gang blyven : om
dat fommige van on^e Officieren négligent geweeft qyn , te executeren
de peynen in on^e voor^eyde brieven van Plahkaerte begrepen , tegens
de Overtreders van dien zo).

Aile de "volgende Plakkaerten op het zelve , tôt de laefte toe ,
verbieden uytdrukkelyk aen de Officieren , van geene toeftemminge
te verleenen , om tegens den inhoud van de beveélen te viffchen ,
nogte 00k over de boeten te verdragen , op pene van afgeftelt te
worden van hunne ampten, boven wille-keurige strasse n).

Den Procureur Generael van Vlaenderen moet zorgen dat de
gemelde Plakkaerten op het lluk van de Viflchery, fliptelyk on
derhouden worden.

Zoo heeft mendikwils deze beveélen vernieuwt , die evenwel
by aile geheugen van levende , noynt ten uytvoer_gebrogt geweeft
hebben. Niemand in ganfch Vlaenderen weet , dat'er oynt een
Amptenaer van de Viffchery , is afgeftelt geweeft. Wat hoeven'er
dan Plakkaerten.

T ' is dan het eerfte hoofdzaekelyk misbruyk , daer voor al in
voorzien moet worden, met op het al'er ftrengfte, de Vorftelyke
beveélen te doen uytvoeren.

Men stellé dan pryzen voor de aenbrengers , men strasse zon-
der oog-luyking aile de Overtreéders , en bezonderlyk de eerfte
Amptenaeren die hunne pligt niet en quyten , met daedelyk een
ander in zyne plaetfe te ftellen.

F 2

20) Plakkaertrn van "Vlaenderen ifte deel bladf 355.
ai) Ibid. ade deel biadE 383 Art. 16,
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Een diergelyk voorbeeld zal de ander doen omzigtig zyn.

Het zyn de wetten niet alleen maer de uytvoering der -zelve, die
aile de misbruyken kan weg-néemen.

Ter dier oorzaeke, zy,voor ailes aenmerkt : dat geene Plalo
kaerten, op het ftuk van de Viflchery in Vlaenderen, zyn agter-
volgt geweefl: ; die beveélen dan ,' hoe dikwils ook verkondigt , zyn
doode en vrugteloofe poogingen geweefl: 0111 de misbruyken te weé-
ren ; men hoeve dan aile die Plakkaerten te aenzien al ost 'er geene
geweefl: hadden , en om kragtdadiger voorts-te-gaen , zoude men
voor al aen de nieuwe Ordonnance den titel geéven : van laejle
en eeiiwig gebod van de Key^erinne , Koninginne , Graevinne van
Vlaenderen op het Jluk 3 ^oo van de Zee-als van de Rivièr- Vijfchery
in dit Graefschap.

Het noodzaekelykfte voor al , is van aen den Watér-bailliu en
aen aile andere Uytvoerders dezer wetten , op het al'er ftrengfte
hunne pligten voor te £chryven , en de zelve in geval van onagt-
zaemheyd zonder oogluykinge openbaerlyk te ftrafFen. Dit zoo ik
reeds aengehaelt heb , zy het eerfle hoofd-punt.

Maer hoe nu zoo eene menigte netten van zoo veele arme
menfchen , en daer, men de Viflchery zoo veele jaeren mede gedoogd
lieeft , eensklaps uyt de weireld geliolpen ? want hondërde , die ik
zelfs nauvvkeuriglyk onderzogt heb , zyn zoo veele verderffelyke
wànden die het Gru oolc het fchot genoemt , sa het zaed zelfs van
de Rivier-vifch vernietigen.

Ik heb die Viflchers-tuygen hier voor met hunne naemen
genoemt , en zoude dien aengaende beveélen : dat men met het
begin van Gras-maend tôt Sint Jans-mifle toe , zynde den bezon-
derften tyd, dat het viflchen in de Rivieren verboden is , ten
Raed-huyfe van elke Stede en plaetfe , daer het noodig zal zyn ,
zal zitten tôt het onderzoeken van aile Viflchers-netten , die een
igelyk, van wat ftaet ofte conditie hy zy, gehouden zal zyn ten
voormelden Raed-huyfe te beweégçn. Dit op- eene b-oete yan
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vyftig guldens boven den aenflag van het Wand, van de geéne die
agter blyven.

Men zoude al dit wand , want geen mag of kan meer dienen ,
door in Eed geftelde Netten - breyers doen fchatten , en de helligt
die'er , uyt de Stads-of Lands-kaffeaen de arme V ilfchers betaelen;
de ingebrogte verbranden , en hun voorder onderrigten op wât vaet
zy de nieuwe zouden aenleggen.

Aile de geéne die op den geftelden tyd hun Wand niet zou
den ingebrogt hebben, zouden in de voormelde boete vervallen,
zonder iets voor de netten te genieten.

Men verldaere de Schut-kofven en de Netten, Mutfen ge-
naemt, Ballings-waters met ftreng verbod op fwaere boete van
diergelyke meer te maeken.

De Rieken, Kuwelen , Vluwen ofte Flauwen, Bal-nettèn,
ofte Kruys- netten enz. zullen hebben de lengde van zefthien
vademen , en hunne maeiïchen de groote naer ouder gewoonte,
gelyk men die bevind , hangende op de zaele van s' Graeven-fteen
en van Schepen-huys van der Keùre der Stede van Ghendt. Daer
as de gelyke zullen gezonden worden aen de Amptenaeren en de
Magiftraeten van de andere Steden en Caffelryen , om 't Haer lieder
Weth-huyfe ook bewaert en gehangen te worden. Ook telkeiis ôp
de boete van vyftig guldens boven het gebrekkelyk wand.

Dit Hoofd-punt , zynde het zefde van het Plakkaert van dén-
laeflen van Hoy-maend des jaers 16'zj en zekerlyk het noodzae-
lcelyfte 2-x) , overtuygt ôns, dat 'er geen eén viflchers wand', van
aile die hedeii in gang zyn , mag gebruykt worden. Dë Staeten van
Holland hebben by hun- Plakkaert van den derthienflen van Lente-
maend van het jaer 1 648 , in het welke- de- geéne van den twiri-
tiften van Bloey-maend 1614 , van dén' vyfderi v'ah Lentë-riiaend
1610 ,. en van den derden van Wey-maend van het voorige jaer ,
beveftigt en vernieuwt worden , bevolen ; dat niemand in de
aa) Plakkaert van Vlaenderen Ibid. ade deel tladf. 381;
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groote Rivieren en aile andere buyten-dykfche wateren , t' zy of
hy Pagter is van eenige Viffcheryen, ofdat het zyin vry water,
zal mogen viffchen naer wit-vifch of Rivier-vifch , met wat vifch-
gevvant of netten het zoude mogen wezen , van den eerften van
Gras-maend tôt den laeften van Bloey-maend toe ; op dat,zeggen
die Wet-gevers met veele.kundigheyd, de vifch alsdan met vrede
zoude mogen payen; en dat men daer naer niet en zal mogen vif
fchen op eenige tyden van het jaer, naer rivier-vifch ofwit-vifch ,
met eenig ander vifch-gevvand , of vifch-touw , dan met zegens ,
daer van de maejfchen julien moeten weqen , çoo wel de Kuyl als de
Wieken , van veerthien overgangen in een Hals elle : met fchaekels daer
van de maejfchen julien moeten weçen van vyfthien overgangen in een
Hals elle : midsgaders ook met houp-netten en fchep-netten van ^ejlhien
overgangen in een Hals elle : en de werp-netten én bajlaerd'fuyken ,
julien de maejfchen daer van moeten wyt weçen van negenthien over
gangen in een Hals elle. Aile de netten ? aenmerkt wel, gewatert en
nat gemeten 2.3).

Men kan agter het vyfthiende Hoofd-pund , de wyde en de
forme , van de maeffchen van het genoemt wand zien 14).

Middertyd hebben hunne Hoog-mogende goed gevonden de
uytvo.eringe dezes voor zes maenden naer de openbaere verkonding
op te houden. Om , zeggen zy, daer en tujfchen *t oilde IVand te
verbe^igen en qich van nieuw te voor^ien 2.5).

Dien aengaende , zullen de Land-beftierders volgens hunne.
gewoonelyke voorzigtigheyd uyt wyzen ; zoo nogtans dat ik uyt
menfchlieventheyd , en voor ftoorelyke gevolgen den reeds aen-,
gewezen middel van de fchattinge der netten , zoude voorftel-
len , het zyn immers aile arme lieden en die met verloop van tydw ,
door het gedoogt wand , een zeker regt fçhynen verkrçgen te heb-

23) Groot Plakkaert-Boek van Holland Ibid. Art. 9 bladH 127p.
24) Ibid. bladf. 1281. 25) Ibid. Art. 15»
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ben, 0111 de vergoedinge diër te mogen hopen. Boven dien mag
men met den eerften middel zich vleyen , dat het grootfte deel vati
het gebrekkelyk wand aen kant zal geraeken , daer in tegendeel met
den tweeden , fterk voor te vreéfen is. Ook zoude men het gedue-
rig boeten en ftraffen voorkomen.

Het onderzoek op het wand , dat zekerlyk niet ftreng genoeg
kan agtervolgt worden , het nieuwe wand , volgens de aengehaelde
middelen aen te leggen , en de fchaerfe vifch-vangft , die d'eerfte
dry jaeren niet anders in de Rivieren zal wezen , zullen ongetwyf-
felt veele arme Vifîchers, naer andere neéring doen omzien; aile
diergelyke konnen tôt Oojlende en Nieuwpoort in de Haring-vangft
te werk geftelt worden.

Volgens myne rekeninge is'er wynig aengelegen , dat de Ri-
vier-vifichers in Vlaenderen op de helligt verminderen ; dan zal'er
nog omtrent de ganfche helligt te veel zyn. De misbruyken moe-
ten met de menigte weg genomen worden, en de Vifîchers die op
de Rivieren te veel zyn, zyn hoofdzaekelyk ter Zee noodig. Het
zoude zelfs zeer geraedfaem zyn van binnen de vlaemfche Steden
het getal van de Rivier-vifîchers te bepaelen.

Men zoude dan het getal dezer opneémen , gebieden aen de
Dekens en Gefwoorne van ieder Vifîchers Gilde , van geene nieuwe
in die neeringe meer te aenveerden , en laeten de zelve in idere
Stad , tôt het bepaeld getal uyt-fterven.

De misbruyken zyn over al , onder eene onnoodige groote
menigte , menigvuldiger als onder een kleyn getal ; de eerfte kon
nen nauwelykx, en de tweede konnen ftaetkundig beftiert worden.
Dat men de groote menigte van gebrekkelyke ,• en vernietigende
Rivier-netten aenfchouwe , daer geen een van aile de aengehaelde
zelfs op de helligt niet , met de vereyfchte maefîchen gebreyd is ,
welke middel om die knoop los te maeken aïs op zyn Alexanders >

Ik ftaen toe dat men op zeker jaer-getyde , bezonderlyk in de
ftroomen daer men Spiering en Heveling vangt . kruys-netten en
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48 GECROONDE VERHANDELINGE
fleyp-netten met ldeyndere , als de aengeweze maeffchen , mng
en hoeft te gebruyken. Maer niet verder als ia dit getydc , en
.alleenelyk op die Vifch-vangft :

Nog hoeven op een ander Hoof-ftuk iiytge.nomen te worden ,
de Reeders van Oojlende en van Nicuwpoon die met de Beég , dat
is met Aes , op den Oceaen zouden viffchen ; en in vcrwagting dat
de algemeyne Zee-viffchery by hun in gang zoude lcomen , zal
,men aen hun toelaeten van in de Rivieren zoodanig wand te 1110-
gen flellen , by de Hollanders Staeîen genoemt , ten hoogften van
,twee kuylen, gelyk de Staeten van Holland aen de Viffcnersvan
den Briele, van Maefland- fluys, en fwerteWaal toegelaeten heb-
hen , tôt gerief alleen van haer Aes , en verder nog anders met , mids
dat^e met de çelve Jlaelen niet en julien mogen vijfchen tujfchen PaeJ-
fchen en Pinxteren als de Vifch-paeyt 3.6).

Ook kan men de Palings-netten met de korven niet ganfche-
lyk afschaffen , maer de maeffchen ua evenredigheyd doen vergroo-
ten en de wymen min digter doen aenleggen.

De Schey-netten ofte Schut-netten , de zoo genoemde Diefs-
netten , Spah-hatnen , Klop-netten en Poiren daer de putten en de
kuylen van de Rivieren mede afgezet worden, en aile flag van
Tromm.el-netten , dienen ganfchelylc afgefchaft ; men zie hier over
het achfte Hoofd-punt van het laefte beroepen Piakkaert van de
Staeten van Holland , benevens het vierthienfte daer de Span-hartien
sen Klop-netten, en diergelyk fchadelyk vifch-getuyg , in aile vvate-
rç;i ganfchelyk verboden is 27).

Het viffchen in de Rivieren met Anker-fchepen , waer van
het wand , Anker-kuylen genoemt word , is zoo verderffelyk als de
Viffchery met de Korde ; men telt meer als twelf Krabbers die
a]le (lag van songe Rivier-vi.fch in de Schelde vernietigen en in
himne kuylen ve.rfmagten- Dit misbruyk is de ganfche Schelde door

in

26) Ibid bl^df 1278 Art. 6. 27) Ibid. bladf. 1275 en 1281.
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TEN JAERE i 78 ài 49
in voegen , en van Ghendt as tôt Saftingen toe , ver by de'fterkte
van Lillo , word die vifch-ryke Rivier zoodanig afgefchuymt ,
dat in geval daer in niet voorzien word , dé zelve binnen wynige
jaeren geen Vifch meer zal voorts-brengen.

Men zie hier over om kortheyds wille het zevenfle Hoofd-punt
van het meer beroepe Plakkaert van de Staeten van Holland x8).

Voor ander fchadelyk Vifch -wand infgelykx te verbieden ,
en het viïfchen des winters onder het ys in de Rivieren , beroep
ik de i£fte, 1 7fte , i8fîe en i9fte Hoofd-punten , ter oorzaeke
dat in de zelve de jaer-getyden voor zommige Vilfcheryen be-
paelt zyn , en dat ik de zelve misbruyken in Vlaenderen bevonden
heb, die door deze beveélen konnen verbetert worden 19).

Met de misbruyken in het wand en anderzints , volgens de
Plakkaerten van de Staeten van Holland en Zeeland te weéren ,
die op het fîukvan de Vilfchery wel voor Meeflers mogen geagt
worden , heb ik ook tôt meerdere beveftiging , de geéne van onze
Vorften eerft voor al aengehaelt; het zoude my zelfs met de ken-
nilfe dezer, gemakkelyk geweeft hebben , met niets van d'een of
d'ander te gewaegen , naer de misbruyken , die in gang zyii , aen-
geweézen te hebben , met de middelen om daer in te voorzien.
.Diergelyken zoude voor een kundigen Vilfcher aenzien worden.

Maer zonder gezag ; daer in tegendeel de zelve redeneéring , uyt
de ondervinding in perfoon ter plaetfe , door de by-gebrogte Wetten
geftyft en gefterkt word.

Zoo flaet in het voormeld Plakkaert van Koning Philip van
i6zj; dat het groot getal van de Anker-fchepen " fonderlinge in
» de Schelde tulfchen Calloo en Dendermonde , de zelve Riviere
» zoo benauwen en toefluyten , dat 'er geenen vifch door kan ,
» dat 'er den grooten in gevangen , en den kleynen in de kuylen
» verfmagt word". ^

38) Ibid. bladH 1378. 20) Ibid. bladl. ia8a.
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By het eerfle Hoofd-punt , word die Viflchery op eene boete

van dertig Karolus guldens, boven de verbeurte van deSchepen en
Anker - getauwen verboden 30).

Ik heb genoegzaem aengethoont dat het zelve misbruyk he-
dendaegs , in voegen is gelyk dan. Vervolgens is de vernieuwing
van het zelve verbod , den middel om die fchadelyke Vifîchery te
weéren , en de uytvoeringe van het Plakkaert den eenigften , om
die voor altyd te doen ophouden.

Men ziet uyt het zelve Hoofd-punt van het beroepe Plakkaert ,
dat de voorgemelde boete en verbeurte by provifie geftëlt zyn en
tôt tyd toe : " dat gehoort de geéne die zullen ftaende houden
»» daer toe récht ende vermogen te hebben , en hun Lieden voor
» regten en titelen gezien , dien aengaende ende op de forme
»J ende getal van de zelve anders geboden zy ".

Uyt het derde Hoofd-punt volgt nog , dat verfcheyde per-
foonen het voor-regt hebben van in de vooorzeyde Vlaemfche
Rivieren te viflchen, binnen het regts gebied van hunne Heer-
lykheden. Zoo vermag den Prelaet van Sint Pieters te doen vif-
fchen in de Stads veflen op zyn regts-gebied , als ook in de Ri-
viere de Schelde ter plaetfe genoemt het Spey. Dit voor-regt is be-
kent 31). Maer hoe ftaet het met de andere ? zoude het geen mis
bruyk zyn dat diergelyke vrydomme niet beter-onderzogt geweefl
hebben? en zekerlyk is het nog een grooter dat de Viflchery met
de Anker-fchepen en het verbode Wand in voegen blyft ; niet te-
genftaende dat het voormeld Plakkaert uyt drukkelyk heeft : dat
die gevryde binnen hunne Heerlykheden niet vermogen te viflchen
als met goed gekeurt wand , en alleenelyk op de bepaelde jaer-
getyden ; die Weth is hedendaegs ganfchelyk vergeéten en niets

30) Plakkaerten van Ylaenderen 2de deel bladH 380, 381.
31) Règlement entre le Magistrat de Gand' Se celui de St. Piere Art. 6. Inde Plak

kaerten van Vlaenderen sde deel bladC 280.
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yrord'er, om zoo tezeggen, van onderhouden. Andere vernieu-
winge dan van het Plakkaert, en ÏÏrenge uytvoeringe van het
zelve 31).

III-
Vervolg van andere misbruyken in de Rivier-vip
fchery, met de middelen om de \elve te verbeteren.

NAer het gebrekkelyk wand onderzogt te hebben , zyn'er nogverfcheyde misbruyken , zoo fchadelyk voor de Viffchery als
de reeds aengewezene.

De buyten Viffchers van Vlaenderen , dat is de Dorpelingen ,
en andere ten platte Lande , bezonderlyk omtrent de Schelde , den
Rupel , de Leye , de Lieve , Moere , Durraè , en den Dender , geneé-
ren zich veel met Viflchery in klèyne Togt-fchuyten die nauwelykx
dry a vier voeten onder water gaen ; niets is onder deze gemeyn-
der, als de Ley-beéken , ofte loopende Beéken , die uyt de Rivieren
elders , wey - Beempd-waerts ofte Land-waerts loopeii , met ver-
bode Schut-wand , ofte Schey-netten as te zetten ; waer door
ontallyk jong goed , Gru of Zaed niet in het geheel vernietigt ,
maer met millioenen jaerelykx , by het getal van honderde , onder
den naem van Spyzeling , aen bezondere Heeren om hunne Vyvers,
Vifch-putten , en Gragten te voorzien , verkogt word. Diergely-
ken jongen vifch is doorgaens Snoek, Baers , Blik, Goven en Lauw ,
welke laefte veel in de Beéken en in fîilflaende wateren gevangen
word.

Dit misbruyk , daer de ganfche gemeente by verliefi: , en al-
leenelyk maer voordeelig is aen eenige bezondere Heeren , is wel
uytdrukkelyk verboden by het tweede Hoofd-punt van het beroe-
pelyk Plakkaert van 16x7, zelfs word de boete verdobbelt in het
zomer-getyde boven de verbeurte vah den vifch 33). Maer even-
ja) ade Deel Art. 3. bladH 381.
33) Plakkaerten van Vlaenderen ade Deel bladfi 381.

G 2
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wel ailes overwogen , moet men bekennen : dat de Pagters van de
water-vaerden , van de Vefting-gragten der Steden van Vlaende-
ren , en andere die het voor - regt hebben van in fommige Riviè
ren te viflchen, zoodanig aen deze gewoonte Vast zyn, dat 'er niets
zoo gemeyn is , als de leveringe van diergelyke levende vifch ,
die wy fpyzeling noemen ; en die ook met'ertyd op Vyvers van
levende wateren tôt volkome grootheyd aengroeyt. Voor deze
vvord'er niets by verloren. Dan gelyk het.fpreék-woord zegt : dat
het een flegt land is , daer niemand voordeel heefc ; zoo zoude men
alleenelyk toe laeten het fpyzeling te vangen in de vvater-vaerden
en Vefting-gragten , Jdoor de zelve die deze in pagt hebben, en
andere die zich op binnen Vyvers en loopende Gragten met dier-
gelyken handel geneéren. Dufdanige zyn'er veele in Vlaenderen,
als by voor-beéld de Linnen-blykers , die het fpyzeling op afge-
zonderde Gragten houden, en by het getal, om de Vyveçs te
fpyzen , verkoopen.

Dan- aengezien de Schey-netten ganfchelyk hoeven gebannen
te worden , zoo zy die Viflchery op het ail 'erftrengfte in aile Ri-
vieren verboden. Men zie hier over het voormeld Plakkaert van
de Staeten van Holland op het eerfte , derde en vierde Hoofd-
punt 34). • .

Een ander verderffelyk misbruyk , dat de Rivieren vergiftigt ,
en de vifch doet fterven : is het rotten van het vlas by de kanten
der Rivieren , ofte in zoo genoemde Ley-beéken , Broeken , wal-
gragten , water-gangen , ofte Uyt-kanten , liggende gemeen met de
zelve Rivieren. Zoo heb ik over eenige jaeren , van over deze
zyde van het dorp Wichelen by de Schelde as, tôt by Ghent toe ,
het zelve menigvuldig bevonden ; in fommige dezer wateren zag
ik den jongen vifch met den buyk , ftervende boven komen.

Dien aengaende dient het vierde Hoofd - punt van het meer
beroepen Plakkaert van 1 6xj vernieuwt en agtervolgt 35).
34) Ibid. 35) Plakkaerteu yen Vlaenderen Ibid. bladH 381 . 382.

www.academieroyale.be



TÊN JÀËRE 1780; > j 3
By het achtfte Hoofd-punt van het zelve Plakkaert, is toege-

laeten , van in de Schelde met een Korde-nec te mogen viflchen
op Garnaet , bezonderlyk om daer mede de Aels-korven te fpyzen ;
by het zelve word ftiptelyk verboden : van het Gru ofte den son-
gen vifch die feflens met dit net gevangen word , tôt diergelyk aes
te gebruyken ofte verkooperi. Ik heb by ondervindinge dat ver-
fcheyde met dit Korde-netje , zoo zeer op het Gru als op de Gar
naet uyt zyn. Dus zyinfgelykx die Weth met de boete vernieuwt
en vaftelyk bevolen, dat die Vifîchers al het Gru in het waterzul-
len werpen.

Een van de Hoofdzaekelykfte Hoofd-punten tôt goede onder-
houdinge van de Policy op het ftuk van de Viflchery, is het ne-
genfte van het aengehaelde Plakkaert , waer by uyt-drukkelyk
bevolen word : dat niemand in de Rivieren , zal vermogen te
vangen ende op te houden eenige Snoeken ten zy en zyn negen duy-
men lang , tufîchen de oogen en de fpriet van den fteert , nog ook
eenige Blieken zy en zyn vier duymen lang als voren.

Waer by ook aen aile verfche Vifch-verkoopers verboden word
mindere Snoeken ofte Blieken te vangen , koopen of verkoopen.
En ook eenige Blieken te verkoopen van Paeflchen as tôt Sint Jans-
mifîe op de boete enz..
Niet tegenftaende de verzogte waekzaemheyd , die men op het

verderffelyk wand , daer ik zoo veel over gefchreven heb , zoude
konnen hebben; egter is'er geen beter middel 0111 aile die Over-
treders van die Wetten te ontdekken ; als uyt den kleynen vifch
die defe ter merkt , ofte elders te koop veylen. Zoo zoude ik de
groote van de Rivier-botten , van de Baerfen en van meer andere
viflchen bepaelen ; maer noynt genoeg herzegt : de Weth moet
ftrengelyk onderhouden worden.

Het viflchen by nagt , te weten naer zonnen ondergang , tôt
s'morgens een ure voor zonnen opgang , is onder het onbehoore-;
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lyk vilfchen verboden 3 6). Ik vveet volflrektelyk dat de vlaemfche
Rivier- viifchers zich in deze omftandi'gheyd zoo veele moeyte
niet geven , tervvyl hun verbode wand , en aile andere verderfle-
lyke netten , niet rainder als door de nagt verdonkert worden , maer
in tegendeel by klaeren-dag gebruykt. Die Weth nogtans , hoeve
in bloey te blyven , en vernieuwt te worden.

Om de verbode Netten des te meer buyten gebruyk te hou-
den , zoo hebben de Staeten van Holland in het meermaels beroe-
pen Plakkaert , infgelykx gepeynft , en voorder goed gevonden : van
aen de Viffchers te verbieden van zich te wapenen met Vuer-
roers , Lancien , en aile diergelyk geweér 3 7) , waer mede zy de
geéne die op hun verbode wand, en flinkfche Viffcheryen waeken,
zouden konnen aenranden ofte te keer gaen. Welke Weth ins-
gelykx onder onze andere wel mag plaetfe hebben.

Men ldaegt in Vlaenderen gelyk in Brabant , dat door de ver
fcheyde Hand-werken , en Ververyen , die federt eenige jaeren in
die geweften met veel voordeel opgeregt zyn , de Rivieren door
het fpoelen en zuyveren van verfcheyde geverfde Wolle , Saye ,
Linne-goederen ofte andere ftoffen als vergiftigt zyn ; en waerlyk
niet is doodelyker voor de vifch als Galnoôten , Bakelaer , Ko-
per-rood en diergelyke die veel in de kleuren gebruykt worden.

Zoo is het met het fpoelen van de Hoeden, waer door de
Rivieren veeltyds een ganfche ftreélc verre , zich als inkt verthoo-
nen , en niet alleenelyk met het groeyende water fchadelyk aen de
vifch zyn , maer 00k aen de Brouweryen , die in verfcheyde Steden
daer dikwils merkelyke fchade by geleden hebben.

Om dan in dit misbruyk te voorzieh , behoorde men aen aile de
Hoedemaekers , Verfvers, enz. te gebieden : dat niemandzal ver-
mogen- eenige hoeden of geverfde ftoffen in de Rivieren te fpoe
len ten zy met het vallende water , en ten minflen op Hals afgaende

-36) Ibid. Art.- 15. 37) Art. 10. 38) Art. 33.
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ty. Met dezen middel'zal het fpoelen in de Rivieren min fchadé-
lyk voor andere, gelyk voor de viflchen zyn.

Voorders is het zeer misbruyketyk , en ftrydig met de krifté-
lyke befchaeftheyd , dat men in Vlaenderen , en wel bezonder-
lyk.het meefte ten Platten-lande , het viflchen op Zondagen en
Heylig-dagen gedoogt , dat volftrektelyk door den Bifichop Trieft
ten jaere 1 6xx , verboden is, en andermael door den weireldly-
ken Regter hoeft beveftigt te worden. De Staeten van Holland en
Zeeland hebben het zelve op de Zondagen , op zeer fwaere boete
verboden 39).

Het verkoopen ofte veylen van allen vifch , welken het zou
de mogen wezen , buyten de Vifch-merkten hoeve volftrektelyk op
aile plaetfen verboden te worde en zelfs op fwaere boeten , ge-
merkt de gemeente daer het hoogfte- belang in heeftj daer door
zal men voor al beletten dat den vifch door de Voorkoopers niet
opgekogt word , men zal ook beter konnen ondervinden , ofte allen
vifch zynen behoorelyken wafdom heeft , en ofte den zelven vol-
gens de geftelde maete gevangen is.

Oo veel heb ik nopende de misbruyken , die in de Rivier
viflchery van Vlaenderen , dagelykx te vinden zyn , aenge-

teekent ; zoo heb ik myns dunkens , de befte middelen aengeweé-
zen om de zelve te weéren.

Het verhandelde over de Zee-viflchery , is meer ftaet- als
Natner-kundig ontworpen ; ter dier oorzaeke heb ik goed gevon-
den van de Bewys-ftukken agter dit Denk-beéld te voegen, niet
als deel maekende van het zelve , maer omUEE. geleerde klaer-
lyk te doen zien , dat men tôt Blankenberg geene onmogelykheyd
vind, om de voorgeworpe Komme aldaer te maekën. Het is dan

B E S LU Y T.

39) Zie den Index van de Plakkaerten van Vlaenderen bladl. 632. Col. a.
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16 GECROONDE VERHANDELINGE
te denken, dat de voldoende Denk-beélden op dit vraeg-ftuk , de
aendagt van de Land-beftierders zoo zeer als van de Academie
ziillen verdienen ; want zekerlyk hoeve het ganfche Nederland ,
aen den geleerden Autheur van zoo gewigtige en belangende vraege
verpligt te zyn , verraids men niet oorbaerder nogte profytiger voor
het Vaderland, als 'deze ontdekt. Den Akker-bouw is zoo volko-
mentlyk verre gebrogt, als men konde vérvvagten ; de vrye konf-
ten en vvetenfchappen fteéken door het ganfche Vaderland, moe-
dig het hoofd op; de hand-werken vermenigvuldigen , en worden
dagelykx verbetert; de Lett'er-kunde praelt , in weérwil van onze
Franfche gebueren , door de zuyverheyd van de moeder tael; ter-
wyl aile andere , zoo doode als leévende Spraek-konft , niet min--
der dan vreemd is , aen eene ontallyke menigte van geleerde Va-
derlanders. Ailes dan dat betrekkelyk is tôt den gemeençn wel-
stand van den flaet , word overwogen en beproeft ; een igelyk word
door de Land-beftierders tôt de Zee-viffchery met vrydommen en
yoor-gunften aengemoedigt , maer tôt hier toe is die vlytige werk-
zaemheyd, die in de Uyt-reeders verzogt .word , niet te befpeuren.

Wat vermogen een-en-vyftig floepen van Ooftende en van
JSlieuwpoort zamen , om aile de Ooftenrykfche Nederlanden alleen
van Haring te voorzien ? 't is onbegrypelyk dat den Nederlandfchen
Land-aerd , die 't aile tyden zoo onderneémende , en zoo yver-
zugtig geweeft is;op den Koophandel, zoo flaep-ziek geworden
is op het ftuk van de groote Zee-viffchery ; het koomt my aïs eene
yreemde noodfchikkelykheyd voor , dat die zelve Nederlanders in
het voile gewoel van de overdadige pragt, hun eygen nood-druft
verwaerlooft hebben te zoeken , terwyl den vreemdeling hier door
zicli 't hunnen kofte verrykte gelyk nog aile dagen gefchied.

Dit verhandçlde , om een igelyk tôt de algemeyne Zee-vif
fchery aén. te moedigén , is geerizints.buytén hèt" beftëk ; de groffte
misbruyken die in de kleyne Zee-viffchery voorkoômen , hebben
doorgaens gçen andçren oorfprong als uyt het verzuymen van de

algemeyne
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TEN JAERE 1780. *7
algemeyne Vifch-vangft. Hier uyt het gebrek van Viffchers-volk,
van Uyt - reeders v van Buyfen van: Pinken , Bommen , . Sloepen ,
en aile andere noodige Vaerrtuygeii; hier uyt het verflegten vau
de. Haevenen van Ooftende en van Nienwpoort, en het verwaer-
loofen van de noodige Komme tôt. Blankenberg. De voordeelen
die uyt deze voor het ganfche Nederland ftaenop te ryzen, heb
ik aengehaelt , de zelve zyn. in de gevoegde Bewys-ftukken onbe-
tvviftelyk opgehaelt ; en in geval de Staet-kunde , iets zoude kon-
nen inbrengen om . de voorgeyvorpe veylige plaetfe tôt Blankenberg
tegen te ftreéven, dan hoeft de. menfch-lieventheyd , die in deze
verlichte Eeuwe. , het voorwerp maekt , om : alle,:fi:udi.e tôt de zelve:
te flieren , den flag; te geéven,,. om . de : dierbaere.: jàeren vanzao
menige goede onderdaenen te. verlepgen»

Men zie voorder hieroverj dy-voorguiJiide .Deukbeéldeiis, op de:
Zee-vifîchery van Vfankryk , . door d'Heer Ler Moine: uyt. deze:
zal een igelyk. overtuygt zyn van aile- deovoordeelen die de. Zee-.
viflchery aen den ftaettoe-brengt.;.

Hier uyt zal men , klaerlyk zjen dàt ; de : kleyne Zee-vifEthery^
die geheelyk . ashangelyk is van;d.e;groote.,.zal toeneémen ; . dan
zullen aile de aengevveze misbruyken in de zelve verbetert wor->
den , dan zal het getal van de Zee-vifîchers door ganfch Vlaen-
deren vermenigvuldigen , en het geéne van de Rivier-viflchers
verminderen , vvaer door bezonderlyk de Hoofdzaekelyke aenge-
weze misbruyken, zullen gedempt worden, , Dan zal de Schelde,
eene der Vifch-rykfte Rivieren van ganfch Europen, naer ver-;
loop van dry jàeren, zoodanige menigtevaii vifch voorts-brengen ,
dat onze nabueren zelfs ;met dezen, als.over meer dan tweeEeu-
wen, zullen voorzien worden.

Als de misbruyken zoodanig geweéit • zyn , dat'er den overvloed
eens door gewonnen word.,,daa is den ,Opft op aile jaertyde voor
handen , dan zal het gemeyn zyn op den volvvaffchen vifch , gelyk
heden op den nauwelykx geboren , te vifîchen.

H

www.academieroyale.be



$8 GECROONDE VERfîÀNDËLINGE
, Ik heb nog regel-regt, iio'g lieyïnelyk , het minfte bejang in
eene Viflchery, ik heb de Vlaemfche Kufîen als vremdeling be-
zogt , en ook die van Holland en Zeeland insgelykx. Geen voor-
oordeel kan my voordeeliger van Ooflende , of Nleuwpoort , of van
Zïrik^ee , of van Blankenberg doen peynzen.

Ik heb op de vraeg geantwoord gelyk ik de misbruyken heb
bevonden , ook meyne ik volftrektelyk aengethoont te hebben , dat
deze zoo oud zyn als de Vifîchery zelfs.
Ik verfchoon gedeeltelyk de Overtreders van de Plakkaerten

hedendaegs, om dat die beveélen zonder de minfte uytvoeringe
maer alleen den naem van Wetten hebben. Maer in tegendeel
peyns ik ganfch. anders van ider Water -Bailliu in het bezonder ,
en van aile die tôt de uytvoeringe van de Plakkaerten geftelt zyn ,
in het algemeyn. Deze zyn door hunne oogluykinge en onagt-
zaemhe37d ; de oorzaek dat de misbruyken dagelyk vermenigvul-
digen, in plaets van gedempt te vvorden. Daer heb ik hier voren
vuerig over uyt-gevaeren ; en gelyk de misbruyken zekerlyk de
aendagt van onze Land-beftierders verdienen , zoo herhaele ik nog
dat ailes alleen dien aengaende, afhangelyk is van de uytvoeringe
der Wetten.

E Y N D E.

Vidit J. F. VAN DER. MAEREN , Lib. Cent
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	Aen te wyzen de soorten van Visschen die het gemeyn voorwerp zyn van de vangst, zoo op de Kusten als in de Rivieren van Vlaenderen, de misbruyken, die in die Visscheryen in swang zyn, te kennen te geéven, met de middelen om de zelve te verbeéteren. DOOR D'HEER G. F. VERHOEVEN. 



