
91 

Beroepsvisserij te Breukeleveen in het begin 
van de twintigste eeuw 

P. Bakker 
Lorentzstraat 15, 7316 GJ Apeldoorn 

Schaapherder: Een tevreden mens, met een wit-gewolde kudde. Een hond 
erbij. De hele dag dwalen over een immense heide, prachtig paars gekleurd. 
0, het leek me als kind het allermooiste beroep dat bestond. 

In andere versjes werden beroepen bezongen, als dat van visser (die de 
visjes verschalkte in het riet), van molenaar, schoenmaker en smid. 

Maar bij deze idyllisch getekende beroepen behoorde ook veel minder 
leuks. Wie bij voorbeeld er niet van houdt om drie uur 's nachts op te staan 
en de volgende nacht om half twaalf onder de wol te gaan, moet nooit vis
ser worden. Dit weet ik met grote zekerheid, want mijn vader was visser. 

Hij, Pieter Bakker, over wie u ook in het vorige nummer al iets hebt 
kunnen lezen, was vanaf de schoolverlaters-leeftijd tot kort voor zijn over
lijden steeds bij de visserij betrokken. Daarvan wil ik een en ander ver
tellen. Dit verhaal berust op zaken die ik me nog goed kan herinneren, 
maar vooral op de zeer grote hoeveelheid informatie die mijn broer Gijs me 
verschafte. Het gaat hoofdzakelijk over de eerste helft van de jaren twintig. 

Palingfuiken 

Palingfuiken werden vrijwel uitsluitend gebruikt in de zomerse tijd, van 
begin april tot september. De vorm deed denken aan een afgeknotte kegel. 
Het netwerk was vastgemaakt aan eikehouten hoepels van verschillende 
grootte. Bij het grondvlak van de kegel de grootste en de volgende hoepels 
successievelijk steeds wat kleiner. Zie Afbeelding 1. 

Bij de ingang van de fuik (de grootste hoepel) vas een "wiek" bevestigd, een vlak 
stuk netwerk van 2 meter lengte en met de breedte van de grootste hoepel. Aan de drie 
rechthoekszijden was de wiek bevestigd aan een lijn van enkele millimeters dikte; de 
bovenlijn had kurken Het beginpunt en het eindpunt van de lijn waren bevestigd 

y 

Afb. 1. 

Kub 

Schema van een 1-wiekfuik. Zonder kub. 
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aan de grootste hoepeJ, respectievelijk aan de boven- en aan de onderkant. De wiek 
liep in de fuik dóór, tot het eind van de eerste keel. 

Een fuik had drie (of vier) "kelen", trechtervormig netwerk. De grootste opening 
aan de kant van de grootste hoepel Bij de kleinste hoepel liep het netwerk nog een 
stukje door, steeds nauwer wordend. Door de laatste mazen was een touw geregen. Daar 
kon de kub van de fuik bevestigd worden 

De kub of kubbe, door mijn vader altijd "kib" genoemd, was eigenlijk een klein 
fuikje. echter met slechts één keel (aan het begin) De hoepeitjes hadden een diameter 
van 20 centimeter en aan het eind kon de kib afgesloten worden met een touw, dat 
door de laatste mazen was geregen Deze mazen waren 20 millimeter wijd 

Het gebruik van de fuiken 

Als vader fuiken ging "zetten", laadde hij, behalve de fuiken, ook stokken 
in de boot. En een werktuig dat smid Hannes van der Wal had 
klaargemaakt: een zeis aan een vier meter lange stok. Het mes hiervan had 
een andere stand dan dat van een normale zeis. 

Nu werd tussen de oeverbegroeiing een geschikte plaats gezocht voor 
een fuik. Twee stokken werden stevig in de modder gestoken, waaraan de 
boot werd vastgelegd. Daarna werden met de "zeis" stengels en wortels bij 
de bodem afgesneden, zodanig dat een stuk kaal werd waar de fuik in 
paste. Het uiteinde van de wiek werd vastgemaakt aan een stok, de kurk-
lijn boven en de onderlijn enkele decimeters boven het gepunte ondereind. 
De kib werd bevestigd aan de fuik en de uitgang daarvan goed gesloten. 

De fuik ging overboord. De stok werd aan de kant die naar de oever 
gekeerd is, in de modder gestoken. Dat gebeurde zodanig dat de onderlijn 
van de wiek juist op de grond lag. Aan het sluittouw van de kib werd een 
korte stok bevestigd. Alles werd op stevige manier rechtgetrokken en de 
korte stok werd de modder ingedrukt. Klaar. 

In de volgende nacht(en) zwemt er paling tegen de wiek. Zij kunnen er 
niet door, want de mazen zijn nauw. Zwemmen verder langs de wiek, en als 
ze de "goede" richting kiezen, komen ze via de eerste keel gemakkelijk de 
fuik binnen. Terugkeren is vrijwel onmogelijk, want paling beweegt zich 
gewoonlijk voort "over de grond" en de opening van de keel zit juist heel 
wat hoger. Bij de volgende kelen gaat het precies eender en weldra zit de 
paling in de kib. 

Wanneer vader de fuiken ging "lichten" haalde hij de kib naar boven. Als 
er paling in zat werd deze er uit geschud in de bun van de vissersboot. 
Meermalen zat er ook wel andere vis in de fuik. Dat was dan voorn, baars, 
of iets dergelijks. Vrijwel nooit zat deze vis in de kib, omdat de keel 
daarvan erg nauw was. Daarom werd de kib even losgemaakt van "het lijf" 
van de fuik, de vis er uit geschud, en de kib weer aangesloten. Daarna werd 
de fuik opnieuw gezet. 

De vissersboot 

In de boot bevond zich dus een bun, als volgt geconstrueerd. In het 
midden van de ijzeren roeiboot waren vertikaal twee ijzeren platen 
aangebracht, vastgeklonken aan de beide zijkanten en de bodem, 42 
centimeter van elkaar. De aldus ontstane bak was aan de bovenkant voor 
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tweederde deel afgesloten met een ijzeren deksel, ook vastgeklonken. In 
het midden was de opening afgesloten met een los, houten deksel, waarin 
een ruitvormig gat was uitgezaagd. Binnen de aldus gevormde bak waren 
gaatjes geboord in de bodem en de zijkanten van de boot. Tijdens het 
roeien of zeilen werd daardoor het bunwater automatisch ververst. 

De boot werd goed onderhouden. Meer dan een halve eeuw deed hij 
dienst. Hij was gekocht bij Haring in Wilnis. Het model week af van de 
boten der andere vissers. Voor- en achterkant waren maar iets hoger dan 
het boord bij de bun. Bij andere boten was dit verschil aanmerkelijk groter. 

Behalve de genoemde éénwiekfuiken had vader ook enkele tweewiekfuiken. Die 
waren groter, vooral ook de twee wieken. Deze wieken werden gezet in het vaarwater: 
de Kalverstraat en het Tienhovens Kanaal, bij "Jacht- en Vischlust" en dicht bij fort 
Tienhoven De stok met de eerste wiek werd tegen de linker zijkant van het kanaal 
geplaatst, de stok met de tweede wiek tegen de rechterkant, zodat het vaarwater geheel 
was "afgesloten". 

Deze fuiken leverden vaak een grotere vangst dan de éénwiekers. Maar ze eisten 
wèl extra werk. Omdat ze vaak in het vaarwater stonden, werden ze gemakkelijk 
beschadigd door een overvarende boot; denk maar aan de schroef van een motorboot. 
Daarom werden deze fuiken pas gezet wanneer de laatste boot in de richting van de 
sluis bij het Kraaienest gepasseerd was. 's Morgens moesten ze gelicht zijn vóór de 
eerste boot zich vertoonde. Voor vader betekende dit: 's nachts om half twaalf naar 
bed. 's morgens om drie uur opstaan, zoals al vermeld is in het begin van dit artikel. 

Onderhoud van de fuiken 

De meeste paling werd altijd gevangen bij nieuwe maan, vooral als het 
dan ook nog stormde. Daarom vond het onderhoud van de fuiken altijd 
plaats tussen eerste kwartier en laatste kwartier. 

Alle fuiken werden in die tijd opgehaald en naar huis gebracht, na eerst 
krachtig gespoeld te zijn, waardoor aangroeisels loslieten. Vervolgens 
werden ze gedroogd aan stokken, langs de slootkant). 

Als de fuiken voldoende gereinigd en gedroogd waren, konden ze 
getaand worden (Afbeeldingen 2 en 3). De ronde taanketel had een breedte 
van een meter, de hoogte was 80 centimeter. De bodemrand rustte op een 
laag, cirkelvormig muurtje van gestapelde stenen. Tussen de stenen waren 
opzettelijk openingen gelaten, waardoor lucht aangezogen kon worden. Met 
water uit de sloot werd het taanvat gevuld, tot een stukje onder de rand. 
Hout van takkenbossen, door het stookgat in de ruimte onder de ketel 
geschoven, werd aangestoken. De harde 'cachou', die gereed stond in de 
aanvoerkist, werd met bijl of hamer in stukken geslagen en in de ketel 
gegooid. Onder voortdurend roeren loste de cachou op, waarna de taan 
gereed was voor gebruik. 

Voorzichtig liet vader de éénwiekers in de kokende taan zakken. De tweewiekers 
waren hiervoor te groot. Op een stellage vlak naast de ketel lag een rond stuk gegal
vaniseerd plaatijzer, iets groter dan de grootste hoepel van een tweewiekfuik. Langs 
de kant had deze plaat een opstaande rand, echter niet langs de gehele omtrek. Met het 
stuk waar de rand ontbrak rustte de plaat op de ketel, tot 10 centimeter naar binnen. 
De "overkant" van het gat lag wat hoger, zodat de plaat wat helde. 

Met een stevig aan een stok bevestigd emmertje schepte vader de kokende taan uit 
het vat en goot deze uit op een stapeltje tweewiekers op de plaat, herhaalde keren De 
overtollige taan liep terug in de ketel. Het was voortdurend goed uitkijken dat de 
handen niet gebrand werden. Na het tanen werd alles weer gedroogd. 
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Afb. 2 (links) en 3 (rechts), Piet Bakker bezig met het tanen van de wargarens, op 16 
augustus 1940 (Afb. 2) en 26 augustus 1942 (Afb. 3) (Foto's van de schrijver.) 

Deze periode gebruikte vader om alles te controleren en zo nodig beschadigingen 
te repareren. Dit "boeten" gebeurde met getaand visserskatoen, dat met een aantal 
"slagen" op een "breinaald"' was bevestigd. 

Veel schade aan het netwerk werd veroorzaakt door "sprotten ", dat zijn de larven 
van kokerjuffers. Bij honderdtallen zaten ze vaak te knagen aan het viswant. Ais ze 
aan de kib, of aan het "lijf" van de fuik, bij een maas één touwtje doorknaagden 
ontstond een gat van 4 centimeter, waardoor de paling gemakkelijk kon ontsnappen. 

Ander vistuig, dat 's zomers gebruikt werd 

Behalve de palingfuiken werden ook ander vistuig gebruikt. 
De zeeltfuik had een model als een palingfuik, maar zonder kib. De ma

zen waren 45 millimeter groot. Verder de zeeltpuik; deze had geen wieken, 
maar twee ingangen, recht tegenover elkaar. Dus ook met twee kelen. Van 
de drie hoepels werden de buitenste twee, zo ver mogelijk van elkaar, aan 
twee stokken vastgemaakt. De puik had een cilindervorm (Afbeelding 4). 
Beide soorten werden om de 3 à 4 weken opgehaald. 

Afb. 4. Zeeltpuik. De twee stokken 
zijn hier weggelaten. 

Ook werd gevist met dobbers. 

Dobbers bestonden uit stukken gekloofd wiigehout, 25 centimeter lang en 5 
centimeter dik. Ze waren ruw cylindervormig, met in één van de platte kanten een 
houten pin, 2 centimeter uitstekend, vervaardigd uit een stukje van een oude vlier
stam (dit hout is zeer hard). Aan de pin zat 3,5 meter getaand visserskatoen met aan 
het eind een stukje baksteen. Dit diende als verankering van de dobber, zodat hij niet 
kon wegdrijven. In het midden van de dobber zat een tweede touw vastgemaakt, 4,5 
meter lang, meteen vishaak er aan. Beide touwen werden om het hout gewonden, elk 
op zijn "eigen helft", 
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Na het ophalen 's morgens moest de hele partij drogen op een stelling langs de 
slootkant, Daar hing de hele rij, de dobber aan de ene kant van de horizontale stok, de 
ankersteen aan de andere. Om te voorkomen dat het ankertouw spontaan zou 
afwikkelen vas het, op 10 centimeter van de steen af, vastgezet meteen "halve steek". 
De haak was een klein stukje tussen de touwikkeling en het hout geschoven. 

's Avonds ging vader, met de hele voorraad netjes in de boot opge
stapeld, de plas op. Het uitzetten vereiste een zekere routine, als volgt: 
Halve steek vrij maken. Tegen de wind in de steen wegwerpen, waarbij de 
pin in dezelfde richting moest wijzen. Het ankertouw wikkelde spontaan af. 
Dan met één hand het haaktouw vastpakken, op enige afstand van de haak, 
en stevig vasthouden. Met dé andere hand de dobber uitwerpen, dwars van 
de wind. Op deze manier wikkelde het haaktouw zichzelf af. Vervolgens op 
het juiste moment het haakeind loslaten. Het wegwerpen van de dobber 
moest wel met een zekere kracht gebeuren. Het touw moest afgewikkeld 
zijn op het ogenblik waarop de dobber het water raakte. De afstand tussen 
twee dobbers was 20 tot 25 meter. Er werden er ongeveer 275 uitgezet. 

In veel gevallen werd het aas thuis aangeslagen. Aanvankelijk bestond 
dit aas uit wormen. Liefst 'dauwpieren', die groter en dikker waren dan de 
gewone wormen. Op vochtige dagen werden ze 's avonds gezocht, bij het 
schijnsel van een lantaarntje. Later werden kleine visjes gebruikt als aas. 
Voor het vangen van de aasvisjes gebruikte men een "gebbe", een groot 
Y-vormig schepnet, dat horizontaal door het water werd bewogen. 

Behalve met dobbers viste vader op paling ook met de "reep". Aan een 
lijn van 1200 meter lengte zaten 150 zijlijnen, elk met een haak met 
daaraan aas. Zes van deze repen werden aan elkaar geknoopt. Net als de 
dobbers zette vader ze 's avonds uit en haalde ze de volgende morgen op. 

Op snoek werd gevist met de "fleur" (zie later in dit artikel), niet alleen 
in de zomer, maar ook (en wel hoofdzakelijk) in de winter. 

Vissen in de wintertijd 

Begin september haalde vader de "wargarens"' van de zolder. Rechte stukken 
netwerk, met een breedte van 1,5 meter. Gebreid van dun naaigaren, ook wel van lin
nen of zijde. De minimum maaswijdte (wettelijk voorgeschreven) was 65 millimeter, 
maar vaak waren de mazen wijder, wel tot 110 millimeter. Alle vier de kanten waren 
met visserskatoen bevestigd aan een stevige lijn; de bovenlijn had kurkjes. en was 
aan beide uiteinden voorzien van een lus met een lengte van 30 centimeter. Als de 
netten uitgezet werden, knoopte vader hiermee het eind van de eerste "bos'" vast aan 
het begin van de volgende. 

Verspreid over de plassen waren gedeelten begroeid met mattenbies. Ik vermoed 
dat dat nog restjes van vroegere legakkers waren. In elk geval waren deze "biezen-
bonken" ideale plekjes om te omsingelen met netten. Hetzelfde gold voor de riet
kragen langs de oevers. De knecht roeide de boot vooruit, vader zette het net uit met 
behulp van een stokje. Het net zakte, tot de onderlijn op de bodem rustte, In ondiep 
water dreven de kurkjes boven, maar als de waterdiepte meer dan 1,5 meter was, 
zakten de kurkjes tot een stukje onder de oppervlakte, 

Bij het vervaardigen van wargarens eisten deze kurkjes de meeste aandacht. 
Waren ze te groot, dan bleven ze drijven, onafhankelijk van de waterdiepte, In diep 
water zakte in dat geval de onderlijn niet naar de bodem en werd er vrijwel niets 
gevangen! Waren de kurkjes te klein, dan zakte niet alleen de onderlijn, maar ook de 
bovenlijn naar de bodem, en dan was de vangst zéker nihil, 
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Als het eind van de laatste bos aan het begin van de eerste bos geknoopt was, zat
dus alle vis opgesloten. Die moest nu in de netten gejaagd worden. Dat gebeurde met de
“kodde”, vervaardigd door klompenmaker Dirk Lagerman. Dat was een enigszins
klokvormige. houten trechter, bevestigd aan het dikke eind van een rechte stok. Met
forse stoten ging de kodde schuin de diepte in, waarbij lucht naar boven kwam
borrelen. De vissen vluchtten weg en kwamen in de netten.

Na het jagen van de vis begon het ophalen van de netten, waarbij de knecht
achteruit roeide (“strijken” genaamd). Grote vissen werden met net en al opgeschept
in de “kee”, een schepnet van ruim een halve meter wijd. Dit was noodzakelijk om te
voorkomen dat de vangst op het laatste moment ontsnapte. Voor kleinere vissen was
dat niet nodig; die zaten met kop en kieuwdeksels stevig in een maas vast.

Een flink deel van de wintertijd werd niet op de genoemde manier (‘solo”) gevist,
maar in teamverband met drie of vier boten. Elke visser bracht minstens twaalf bos
sen netten mee. In het open water zetten ze deze netten zodanig uit dat een rechthoek
werd gevormd meteen flinke oppervlakte (elke bos had een lengte van 40 meter). De
derde visser roeide binnbn de rechthoek en zette zijn netten uit van de ene lange kant
naar de tegenoverliggende en daarna weer terugroeiend, zodanig dat een zigzaglijn
werd gevormd van de ene korte rechthoekzijde naar de andere. Als het team bestond
uit vier vissers werd er een dubbele zigzaglijn gevormd.

De verdere bezigheden waren zoals hiervoor beschreven,

Vissen als de plassen bedekt waren met betrouwbaar ijs

Als de plassen stevig dichtgevroren waren, viste vader op snoek, met
behulp van fleuren. Zon fleur maakte hij van een 17 â 20 centimeter lang
wilgetakje, 1 centimeter dik, met een 5 centimeter lang zijtakje op 8
centimeter afstand van het dikste eind.

Van een kluwen getaand vissersgaren wikkelde hij 21 meter af. Op 1 meter afstand
van het ene eind maakte hij deze draad stevig vast vlak bij het dikste eind van het
stokje. Van de rest éloeg hij 18,3 meter als volgt op: duim en pink van de linkerhand
sperde hij zo ver mogelijk uiteen. Met de rechterhand bewoog hij de draad langs de
buitenkant van deze twee vingers heen en weer, telkens een 8 vormend.

Voorzichtig schoof hij daarna de twee lussen van de 8 van zijn vingers af. Het
midden van het touwdotje (waar de heen- en de teruggaande slag elkaar k.ruisten)
schoof hij in de hoek tussen hoofd- en zijtak. De twee lussen van de 8 vouwde hij zô
om, dat de ene lus tegen de linker- en de andere tegen de rechterkant van het dikste
takdeel lag. Van de resterende 1.5 meter touw gebruikte vader een halve meter om het
touwdotje te om’vikkelen.

Van Le voren had hij het dunne eind van de hoofdtak gedeeltelijk gespleten. In
deze spieet klemde hij het touw vast, waarna er nog 1 meter overbleef. Aan het eind
hiervan bevestigde hij een stukje dun messingdraad, met een haak. (Als een snoektoehapte zag hij geen kans dit metaaldraadje met zijn scherpe tanden door te zagen.)

Zodra het ijs betrouwbaar was werd de slee uit de schuur gehaald en be
laden met een grote zinken teil met water en aasvissen, de ijsbijl, stokken
(van 1 meter lang) en de fleuren, Op een geschikte plek hakte vader een
kleine bijt, deed de fleur aan een stok, en haakte een voorn aan. Die werd
te water gelaten en de stok werd dwars over het ijsgat gelegd, met de
uitgehakte ijsklomp er naast (als “verkeersteken” voor schaatsers).

Wanneer een snoek het aas ophapte, bleek of de fleur goed was gereed-
gemaakt. Belangrijk was, of het touw in de twee spleten niet. te lôs en niet
te strak werd vastgeklemd. In het eerste geval kan het voorntje het touw
lostrekken, in het tweede geval is zelfs de snoek daartoe niet in staat. Een
snoek die prooi vangt, zwemt eerst een stukje weg en gaat dan stil “staan”
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Afb. 5. Breinaald voor kleiiimazig want, Vervaardigd uit vlierhout. De openingen
gesneden met een aardappelschilmesje, nadat vooraf met een gloeiende kousen
breinaald gaatjes waren gebrand op de plek van het uiterste der uitsnijdingen.

om de prooi naar binnen te werken. Als het goed gaat loopt de lijn af, maar
als hij te strak in de spleet zit mislukt dit, en de snoek spuwt zijn prooi uit.

De volgende dag werden alle fleuren gecontroleerd, waarbij hier en daar
een snoek na het inpalmen van de lijn op het ijs kon worden geslingerd.

Wanneer niet werd gevist

Er werd niet gevist als het stor mde in het herfstseizoen, of als het begon
te vriezen, maar het ijs nog niet betrouwbaar was. Eveneens natuurlijk als
het ijs na een vorstperiode gevaarlijk werd door dooi.

Betekende dat dan een vakantiedag? Helemaal niet! De wargarens
werden gedroogd en geboet (gerepareerd). De rest van de tijd besteedde
vader aan het breien van nieuw want. Het Witte vissersicatoen werd met
een aantal slagen op de breinaald bevestigd (zie Afbeelding 5). Om de juiste
maaswijdte te krijgen gebruikte vader ronde stokjes van verschillende
dikte. Voor palingfuiken dunne, voor zeeltfuiken en -puiken dikkere. Voor
wargarens een dun plankje (sigarenkistjeshout). Bij elke steek werd het
touw om het stokje of het plank je geslagen.

Welke soorten vis werden gevangen

In de zomertijd was de palingvangst verreweg de voornaamste. De prijs
varieerde tussen 45 en 60 cent per pond. Dat was heel wat in die tijd!

In de wjntertijd bracht brasem het meeste geld op: 25 cent per pond.
Weliswaar was de prijs van snoek hoger (25 - 30 cent), maar die werd veel
minder gevangen. De prijs van zeelt was ook de moeite waard: 25 - 35 cent.
Maar die van andere vissoorten - baars, blei, voorn - was slechts een
dubbeltje of minder.

Vader heeft één keer een paling gevangen van 6,5 pond, en meermalen zeelt en
brasem van 8 pond. Nog mooier was de vangst van een snoek van 25 pond en een
lengte van 1,2 meter, Karpers van 20 pond werden meermalçn binnenboord gehaald.
Eens heeft vader er zes tegelijk gevangen, met een tot.aalgewicht van 88 pond. De
zwaarste hiervan woog 31 pondt Kroeskarper en kwab-aal werden nooit afgeleverd bij
de vis-opkoper. Moeder wist ze altijd op een heerlijke manier te bakken.

In latere jaren zijn bijzondere palingen op de plassen gevangen: twee Witte
(albino’s), één goudkleurige, één heldergele. Ook enkele vissen van onbekende soort,
een tussenvorm van baars en pos mogelijk een soort kruising Het Rijksinstituut voor
Visserijonderzoek (RIVON) heeft ze opgehaald om ze nader te bestuderen.

Het leven van een visser had jn de zomertijd op stralende dagen
werkelijk iets idyllisch, temidden van de prachtige natuur der plassen.
Maar met onweersbuien, slagregen en storm was het minder leuk.
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