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De beerput van de 
14de-eeuwse 

stadsgevangenis 
van Mechelen 



15de-eeuws vissersdorp  

te Raversijde 





De Koolkaai te 
Antwerpen:  
17de eeuw 





steurgarnaal 

grijze garnaal 



riviervissers aan de Koolkaai 



1350 Oct. 20 – 1351 Oct. 1. Posten uit de rekening van Harman Vincke, 
rentmeester van Zuid-Holland. 
 
Van alrehande vastenspise, die ghevoert was voer Niemensvrient over 
poerter goet van Dordrecht ende dat die rentmeester int waer vant, dat 
dien van Utrecht toebehoerde, dat die rentmeester vercofte, als hierna 
bescreven staet.  
 
In den eersten 50 pont amandelen, ghaut elc pont 16 d. [Holl.], maect 3 lb. 
6 s. 8 d.; 
1 broet sukers, woech 8 pont, tpont 8 s., maect 3 lb. 4 s.; 
7 pont caneels, tpont 4 s., maect 28 s.; 
27 lb. ghenghebaers, tpont 5 s. 4 d., maect 7 lb. 4 s.; 
1 ½ pont sopheraens, tpont 48 s., maect 3 lb. 12 s.; 
3 vierendeel pont ghalighaens, ghouden 28 s.; 
3 vierendeel pont naghelen, ghouden 28 s.; 
25 pont rijs, tpont 4 d., maect 8 s. 4 d.; 
45 pont vetvisch, tpont 3 s. 4 d., maect 7 lb. 10 s.; 
14C buckinx, ghouden 28 s.; 
1 tonnekijn gharnaets van omtrent 30 stopen: 4 lb. 16 s. 
 
     met dank aan Frank Kinnaer 



Grafelijke tol van Rupelmonde (24 juni 1385 – 31 
januari 1386). 
 
[september 1385] 
 
Item rechuit de varlés del evesque de Liege de 
deus backes de garnatse 6 s. de groz. 
 
 
 
 
   met dank aan Frank Kinnaer 



G. Vorselman, 
Eenen nyeuwen 
coock Boeck, 
Antwerpen, 1560 





Visboek van 
Adriaen Coenen, 
1577-1581  











Clara Peeters, 1611 



Clara Peeters, 1607 



Clara Peeters, ca 1620 



Clara Peeters, c. 1635 - 1640 





Maerten Boelema de Stomme, 1642-44 



Alexander Adriaenssen, 1646 



Conclusie ? 
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