
DE BOTVISSERS I/AN THOLEN

door Adrie Blaas

'De bot die op Tholen wordt aangevoerd, staat bekend als een prima
product dat door de vislielhebbels zeer wordt gewaardeerd.' Zo luid-
de een opmerking in een rapport van de CoDmissie Alsluiting Ooster-
schelde in 1973. De geschiedschrijver Mattheus Smallegange wist in
1696 al te veftellen dat de bot vetter en smakelijker werd als ze naar
de rivier troL, Maar, zo schreef hij iD zijn -rvi€ ux)e Cronyk ra Zeelarul,
'die men in de zeestromen vangt, zijn gezonder te eten...'. De botvis-
serij, ook wel schutvisserij genoemd, is dus al eeuwen oud.

Uit de peiode tussen het verslag van de geschiedscfuijver Smallegangc
van 1696 en 1900 is er over de botvisserij niet veol bekend. De methode
van vissen is in die tussentijd niet veel veranderd, de vangsten zij altijd
zeer wissclclld geweest. Maar na 1970 is het beroep van botvisser in Tho-
len vedwenen doordat het niet lonend meer \r.as. De ]aatste botvisscrs zijn
overgestapl op de palingvisserij, die een bctcre toekomst bood.

Dood nj
ln dejaren na de Eerste Wereldoorlog (i914-1918) kendo de botvisserij in
Tholen haar groolste b1oei. Tussen 1911 en 1930 stonden er van de hon
derd geregistreerde vissersschepen te Tholen 25 op voor de botvisse j.
Toch was het met de inkomsten van de botvissers te Tholen bij tijden wel
zeer slecht gesteld, blijkt uit veNchillende verslagen in de Ierseksche en
Thoolsche Courant. Een bericht uit 1910 venneldt dat er in de week van
15 november door negen vaartuigell op bot was gevGt, maar dat de vangst
per vaartuig maar twee tot zes tobben bedroeg in de hele week. Edn robbc
bot is twintig kilogram. Dat de vangst zo weinig was, kwam volgens de
vissers door het 'dood tij'. Bij dood tij blijlt het water bij eb 26 hoog sraan
dat de vis niet kan worden gemapt. Dit verschijnsel was volgens oude bot-
vissers uit Tholcn in ddn week nog nooit zoveel voolgekomen. Ook il1 sep-
tember 1912 was dlr visserij voor de Zeeuwse boh,issers onberredigend.
Er werd toen zeer slecht gevist, zodat in september al erikele vissers over-
staplen op de ankerkuilvisserij (visse j op ansjovis olbliek) en het varen
voor de suikerbietenfahiek te Steenbergen. In 1909 was er nog tot de slui-
tingsdatum van 15 november op bot gevist.
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slaagde erin de vermoedelijke daders op te sporen. Een dader bekende-
De bestole! schipper vetelde dat het meerdere malen voorkwam dat de
z.g. botsclrobbers het de vissers Iastig maaken. Botschrobben is het opra-
pen van bot die achter he1 neL nog in het water 1igt. En het gebeurde nier
zelden dat de bot aan hel ene eind van het net door vreemden opgeraapt
werd, tefirijl de vissers aan het andere eind van het oet, ongeveer duizend
meter verder, aan het vissen warcn. 'Het was daarom te hopen dat tot
voorbeeld en schrik van anderen Cn in het belang van de botvissers de be'
klaagden hun rvelverdiende strafniet zouderl onlgaan', aldus de velbolgen
Tholenaar.
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De zeehonden op de Zeeuwse Sromen waren in dejaren van de botvisse-
dj ook een geduchte concunent voor de vissers. Geen wondcr'ook. Uit
onderzoek van dr. J. Metzelaar. die de rcsu1laten hielvan publiceerde in
11et blad LeNende Natultr, bleek dat in de zomermaanden de bot het hoofd-
beslanddeel van het voedsel van de zeehond \ras. Tijdens ..cn ondezoek
werden er wel twintig vissen, hoofdzakelijk botten, gevonden in de maag
van 66n zeehond.
Er wordt verhaald hoe een zeehond omgaat met een gevangen bot. Nadat
h1j met de buit boven water komt, speelt het dier er mee a1s kal en muis.
Hij gooit hem in de iucht en vangt de bot weer op, en na dit veBchillende
malen herhaald te hebben, slok hij de vis naarbimen.
In 1902 $,as de botvisserij in het algemeen be\'redigend te noemen. Dit
kwam mede door het, op ster'ke aandrang van vissers uit Zeeland en de
Zddetzee. i1 1900 instellen van een premie voor het doden van zeehon-
den. Zo'n prernie was vanaf 1857 verboderl gewees!.

Uit een bericht in de Ierseksche cn Thoolsche Courant van 11 november
1902 bleek dat in het Brielsche Gat in geenjaren zo e,.n goede botvisserij
geweest was. De oorzaak was het ruimer1 van een groot aantal zeehonden.
Ook in de Grevelingen kon men het uitdrmnen van de zeehonderl merken.
Z,3 trokken meer torug naar de zeegateq waardoor de botvisserc er minder
schade van onde(onden. De grootste jagers op zeehonden warcn begin
1900 de gebroeders Van der'Kloostel te Burghsluis. Zij schoten vooml
veeljonge zeehollden, omdat deze niet zo schuw warcn.
Wanneer de Thoolse botvissers een zeehond konden schieten, zouden ze
het niet laten. Want niet a11een was zo'n dier een grote concunenl bij het
bowissen, h,3t bracht ook geld in het laatje. Een nrrmetjeszeehond bracht
aan fljkspremie twee gulden op en een \,aouwtje drie gulden. Het mes
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mee ge\"L d kondeo worden.
Niet zo vaak lezen we dat de botvisserij goed was. Maar injuli 1910 werd
deze wdl bevredigend genoemd. Er was met tien vaartuigen 160 tot 280
pond bot per vaartnig gevangen! en de week daarvoor was de totaalaan-
voer 2000 pond. Zou het afschieten van zeehonden daannee te maken heb-

In 1912 stond in de krant dat h,3t doden van zeehonden gedurende de voor-
bijc twaalfjaren tol rcsultaat had, dat niet alleen de botstand in de Zeeuw
se wateren was toegenomen, maar dat er ook meer schepen aan die visserij
konden deelnemen. De besommingen van de botvissers waren ook van
dien aard dat velen ecn goed weekloon konden verdienen.
In de gemeenteraad van Tholcn van september 1915 werd dan ook al ge-
sproken over het grote belang van de botindust.ie. Er werd jaarlijks voor
20.000 gulden bot aangevoerd en verkocht.
De bactedoloog van het Bestnur der Visscherijen op de Schelde en
Zeeuwsche Stroomen achtte het dan ook geen bezwaar dat er visbunr1ell
geplaatst zouden worden in de 4idellkste put van de OestercrLltuunma!
schappij Wagtho & Zoon, ter uitbreiding van de al bestaande botput bij het

Hulp
Dat de botvlssers contenl waren met de jacht op zeehonden staat buiten
kijf. Maar h,3t kostte w6l geld voor de schalkist. Op de rijksbe$oting van
1923 was er 250 gLrlden Litgetrokken voor premie aan jagers, maar deze
was gescfuapt in de begroting van I924.
Het bestuur van de vissersvercniging Helpt Elkander te Tholen, onder lei-
ding van de voorzitter'S.L- Schot B.W.zn ,3n a1s secretaris B.S. Nelisse,
kwam in 1927 echter de bolvisse te hulp door een premie uit te 1ove11

voor elke gedode zeehond. Deze moest dan echter w6l getoond worden
aan de Thoolse havenmeester L- Bal.
ln 1930 werd desondanks door schipper Baaij een jonge zeehond gevan
gen die niet gedood werd. De Thoolse arts dr. P.J. Duirker kocht het dier
e11 gaf het a1s geschenk aan dierentuin Artis te Arnsterdam.
Ondanks de achteruitgang van de zeehondenpopulatie in de Zeeuwse stro-
men en de premie voor het afschieten van de dieren, ging het inkomen van
de schutwantvissers in de risisjalen t6ch achteruit. In 1933 heerste s1 dan
ook grote nood onder de Thoolse botvisse$. Het gemeentebestuu bedacht
een oplossing om de vissers aan werk te helpen. In augustus wetd in het
raadhuis een conferentie gehoude[ met de oesterkwekers. Het plan was
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ln de jaren na de Tweedo Wereldoorlog was de positie van de botvisseN
nog niet erg rooskiexrig. In de Provincialc Zeeuwse Couant van januari
l95l staat dat de botvissedj, die vrijwel uitsluilend door de Thoolse vis-
sers bedreven wordt, het afgelopen jaar geen behoo ijke resultaten opge-
leverd heefi. De meeste botvlssers moesten voor kortere of langerc tijd in
de D.U.W.: de Dienst Uilvoedng Werken die wachtgelders en werklozen
inzette voor de wederopbouw van het land- De botvissers gingen dan ook
meer hun gelukbeproeven in de knil- en herdervisserij op de Ooster'en de
wcsleISchelde.

Bennen. tobben en beu en
De botvisserij was een getijdenvissed. Dal betekent dat er zowel overdag
als 's nachts gevist werd, twee maal in de 24 uur. Atlankeltk van het tij
voer de botvisser 's maandagsmolgens tlLssen twee en zes uur uit de haven
van Tholen. Of vanuit de rivier de Eendracht wanneer de schipper zijn
boot 'op sboom' i11 d,3 rivier voor arker gebracht had. Dit deed ht omdat
de haven van Tholen bij eb droog viel en hij dan niet op iijd weg kon va-
ren. Vanuit Tholen voeren de hoogaarzen, botten ofhengsten naar de vis-
bestekken in de Ooster- en Westerschelde ofde Zuid l-Ioilandse wateten.
Was de visser op de visserijplaats aangekomen, dan gooide hij zijn boot
voor anker kofi bij het visbestek. Dc botnetten, die in de roeiboot klaar
lagen, werden ongcveer een a twee ulen na hoogwater langs de plaat ofhet
slik uitgezet. Daa$ij vierde 66n man in de roeiboot de nettell uit en de an-
dere roeide de boot (later voer men met de buitenboordmotor) langs Lritge
zette bakentjes waarin's nachts een lantaam hing, in een vloeiende lijn
rond de plaat, ongeveer op de laagwaterlijn.
D,3 botnetten, die tussen de 800 en 1200 meter lang warell, wcrden aan het
begin en aar het eind met ee11 &,3g op he1 slik vastgelegd. De botvisser
ging daama terug naar zijn boot, die voor anker 1ag, en at in het vooronder
zijn maalqje op dat meestal bestond uit gebakken vis, worstenballen, aard
appelen, boontjes en spek, kaas en brood met stloopvet. Daarna bracht hij
zijn bolhouien staken van ongeveer een meter lengte zijn botkistje van
anderhalve meter lengte en de visben met een doo$nede van ongeveer
dde meter in de roeiboot. Wanneer het water zover gezakt was dat hij met
de lieslaazen op het slik kon lopen, voer hij met de roeiboot naar het ui!

Het net in het water was dan ddn lang 1int, met aan de bovenkant een ltn
met om de 80 cm een kurk om het drijvend te houden. Aan de onderkant
waren loodjes bevestigd om hel opstaande net aan de grond te houden. De

28



6Z

'uapnoq ol IeoI ez u]o sreddeDl letu plapsSJ? 1oq sp plea loa,'r LLU?,{ ftg
'u.3u€,{a8 nu ez u:l?,{\ uaellv uer ur.,'!\z uo1 rels,{\ 1eq ul re3,\{ 1oq ap }?p

-oz :.0.p looql.or sp rllqc? lela.u ]sq ur erp uadro,{\e8 uaqsu u!13u op m

selloq 3p lrapra.\\ u?p 'lo^ ezep s?l[ 'Io4 rapu? ep .Ip aalsloq eP uI ez.p
dret,r uo te3?l uefuoqla^ puez leq ur elp do salloq 3p old?er u99 eO leu
.'qs8J?l -cp urd)rl leeuulr/ r Iddr. J' rC ' .rrtl 'oo\ urre^\ u.6El \.ls
lerl do elp satloq oQ p lu€.u luoruelo uftz ut lossl^ ep lx?.{q Fler\ 3?!l ftg

alo u! q )\ttP .b) )rltt)ol D .Dptt t?u' t.lbr.t (tDtipuu) tllog 9!t1H

')ft leSoluuo s?^\ uaddEusluo'ueler^8oorp els

-r.a slE snp lsor op ulp u.ule.{\)llm 1??ld :P do loSoq uePulslm op }!P SIu

-lrpoz l3u lorl olslllld irH uopuo^e8 do 1?,{\ u?Euossh aP p?rl ft?c 'urruol

uemm{ s} 3!.{\ 8ou 1ou teq s8u€l luo s1qc.r lo slull r?eu loq ep l!Io.{\z ua

pr.dsra^ ral?.r redllp l?eu 3w3:ol3p s?^\ lezeBlm p?rl1.rI uftz llsshloq
op nu resuu€rl 'do rea,!\ r:l€,, edop rcq ralE\\ pue?8J? ].ru LLIo,{z te)eoz
3l Iospeo^.rE?u rBep luo r1r?rDldo ILis loq rol?.( pueuoldo letll eP locl oc

u.BBq el Lse^\Ilrls leq do solpool

:p 1.1!r uftT ap ue ut?1s noz pulere^o lqra.I loi€^\ pu!"31? ftq lerl }!poz 'p8ol
-eB 1uoruo^oq ep u!! Iots .p u€^ SuIde)IuI uae ul u?p Pr:.{\ ue{n) u!^
utt op taLu loqoq leH ur?,{\)I lln IIs llq u!^oq ru. 0/ rae^oiuo lu€:{u3
oq ep l?p Brurpoz llls ]eq uI 1!u leq is?€u ue)Iols op lels ftH lopnoqcs

ep do ur$or{loq soq uoa 'uea?elsell ufiz lo!!I prooqra^o old?}s rass

t-a
t-,}

il



Daar de maaswijdte van de netten acht tot negen centimeter bedroeg,
kwam het voor dat deze door \.ui1 of wier wat minder was dan toegestaan,
waardoor ook wel eens een ondermaats visje bleefliggen.
Wanneer al de bot achter het net gevangen was, ging men zo snel mogelijk
naar de voor anker liggende grote boot, om de vis met een schepnet uit de
visben te scheppen en deze in de beul van het sclip weer te laten zwem-
men. Een beun was een soort bak in hel middelste gedeelte van het schip,
die door middel van kleiie gaten in de scheepswand in open verbinding
stond met het buitenwatcr. Door de bot hiedn vrij te laten zwemmen, kon
ze op het laatst van de week vers aangevoerd worden.
Soms k-\ram het voor dat het water bij eb niet v€r genoeg zake doordat de
wind gedraaid was. Dan moest de botvissff met blote handen in het slik
zoeken naar de bot (het zogelaamde grobben), waarb{ hij vaak hele1naal
nat werd door het gespetter van de vis. Vooral 's wintels \rras dit een kou-
de aangelegenheid.

Speelmansplaten
Als de vis eenmaal in het schip was! gingell de vissers met de roeiboot
terug naar het net om dit met een kruiwagen ofbotslee (afhankelijk van de
gesteldheid van de ondergond, zand of slit) weer op te halen, het l'uil er
uit te schudden en het netjes op te stapelen in de roeiboot voor de volgen-
de visvangst. De botstokken werden verzameld en in de roeiboot gelegd,
en de bakens binnenboord gehaald.
Nadat alles van de plaat velwijderd r.as, ging men naar de grote boot,
slartte de motor en hees de zeilen om zo snel mogelijk naar een deuw vis-
bestek te varen. Op de zandplaat waar men zojuist gevist had, kwam men
pas over veertier dagen of drie weken terug. Zo keeg de bot, die een zo-
genaamde wenvis is, de kans om terug te komen op de voedseldjke plaats.
Wenvis zwemt individueel naar een plaats waar voedsel te krijgen is, in
tegenstelling tot schoolvis die dat met duizendell tegelijk doet.
Alles bij elkaar had deze botvlsserij ongeveer vijf Lllen in beslag genomer.
Zo kon men in 6dn week vijf d zes tijen benutter om op bot te vissen. De
vissers kwamen dan op donderdag met verse bot in de haven aan. Ze werd
vrijdags uitgeleurd door visverkopers, of in beunen in de oesterputten bij
het Thoolse veer bewaard. Door het verblijfin de beu1l van het schip wa-
rcn de maag en darmen van de bot leeg, wal de kwaliteit van de vis ten
goede kwam. De verse bot was dan ook in de wijde omtrek van Tholen
alom bekend. Door de uitstekende kwaliteit werd ze door de visliethebbers
zeer gewaafdeerd.
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Het klei k@il. liEt bl 1928 rol riss.tssch.?. .

eiland Tholen. Nicolaas Pieter Baat van de hoogaars TH 16 viste bijna
altijd op de Westerschelde- De hengst TH 21 viste op bot op de v je glon
den, hierop visten a1s laatste botvissers wi11em Bout van de TH 9 en Jacob
Schot S.L.zn (van het ldompellwouv,,tje). Huib Bout en zijn oom A{aan
Comelisse van de botter TH 28 visten in de omgeving var het Brabantsche
Vaarwater bij Stavenisse. Gillis de Kok en Niko Schot visien met de botter
TFI 30 van St. Jaep bij Bruinisse tot aan Ouddorp op Goeree. Het lemmer-
jacht TH 36 met schipper Verkamman viste onder de Duintjes te Bergen
op Zoom. Hendik Schot viste met de hengst TH 49 op de Oosterschelde.
D.3 hoogaars TH 60 van Kees Kegge was te vinden op de platen van de
Oosterschelde en Job met zijn zoon Arie Bout met de blazer TH 65 \,isten
veel op de lrije gronden.
Omsneeks de jaren zestig zijn de vangsten minder geworden. De bokken-
visserjj en de gamalenkotters namen toe en de verdiellsten warcn daar
beter dan in de botvissedj. De botvissedj van Tholen is verdwenen. Maar
de palingvisserij nam toe,waardoor er voor de botvissers van weleer op de

Zeeuwse shomen weer een goede boterham te verdienen viel.
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TH 5 - roeiboot. Eigenaar Pieter Mol. Bot en palingvisserij van 1923 tot
1931.

BIJLAGE: Wootlijst van Thoolse botvissers 1900-1970

'tH I - kotter Zerle. Eigenaar Jan Schot . Bot en palingvisserij van 1964

tor 1970.

TH 2 - botter Twee Gebraede$. Eigenaar B,3n en Lcen l(cgge. Bo1

kuilvisserij van 1945 tot 1964.

Botvise$ ann boot wn de hehgst TH 17: r.Lk.t. Ktaat Baai QH 16), Hek^
dtik S.hot (TH 19), Jatob Schot (TH 19) en Kees Bout TH 17.

3,1

TH 11 - hoogaars zeilboot Noordster. Eigenaar Nicolaas Pieter Baaij
Adr.zn. Botvi sserij van I 9 1 1 tot 1 92 8, daarna vefirokken naar Breda.

TH 1l half gedeht platboomvaartuig. Eigenaar B.G.Kegge. Bowisserij
van 1929 tot 1935- Wordt gesloopt. Het schip was tevorell de SL 31 van S.

Keyzer.
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TH 22 - hengst. Vanaf 1945 eigenaar Addaan Madnus van Luijk. Bot- en

kuilvisserij. ln 1950 verkochl naar Dordrecht als plezie4acht.

TH 23 - botter,e Vrouw Johanna. Sntds 1920 eigenaar Job Bout. Botvis-
ser1l. Was daarvoor de BR 8 uit Breskens en is in 1936 uit de vaart gcno

Ttl 24 - lemmeraak.
Slnds 1912 eigenaar
Bcnjanrir Kegge Gz]1.

Bot- en lnosselvisserij.
Ir 1917 verkocht naar

TH 24 - lenmerjacht
Twee Gebroeders. Sinds
1917 eigenaar Benjamin
en Leendert Kegge.

Hetjacht de TH 24 ak hobkse$sctlip in de hawn Bot, kuil en zalmvisse_
bij her pathnis to veNrdore. rii

TII 26 roeiboot. Sinds 1915 eigenaar Pieter Mo1, bot en palingvisserij.
In 1922 verkocht aan Pieter Vercouteren. h 1938 verkocht aan I-anda te
Berger op Zoom.

TH 27 - hoogaars. Sinds 1911 eigenaar weduwe K.M. Schot, in 1930 eige-
naar weduwe L.M. Schot. Bot-, harder- en mosselvisserij. ln 1932 ver
kocht als KN 8 naar Kminingen.

TH 28 - botter. Sinds 1930 cigenaar Willem Bout, in 1955 eigenaar HLdb

Bout. Boi en kuilnetvisserij. In i 96 6 opgelegd voor de verkoop.

TH 28 motorkotter aena Jazind. Eigenaat Hnib Bout. Bot- en palingvis-
serij. In l98l verkocht naar Amemuiden.

TH 30 - hengst -Barlb. Gebouwd in 1900. Eigenaar J.J. Kok. Bol en mos
selvisserij. Ingeschreven in Tholen i]1 1921, daarvoor de BZ 1.In 1947
verkocht naar Delfi.
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mossel en oesteflisserij. ln 1935 bewaarplaals voor oesters

TH 49 - hengst f]r€e Gebroeders. Vanaf 1929 eigenaar Jacob Johannes

Schot. Botvissedj. Tevorcn GLA 13 uit Graauw. In 1945 gekocht door
Hendrik Schot, voor de botvisserij. In 1957 verkocht als pleziervaa uig
naar Roosendaal. Is in 1996 aangekocht door de Stichting Behoud Hoog-

TH 57 - hoogaars zeilboot. Eigenaar Hendrik Baaij C.M.zn. Botvisselij
lngeschreven in 1907.

TH 60 - hoogaars Mdrte. Eigenaar Cornelis Jan Kegge B.G-zn. Boh,isse-
dj. Ingescfueven 1897, verkocht in 1952 aan Leo Baardmans te Bergen op
Zoom voor plezierjacht.

'lH 65 - blazer Vro l^) Johannu. Eigenaar Job Bout. Bot-, kuil- en gama-

lenvisserjj. Ingeschreven in 1936 als TH 20, in 1945 vernuinnerd als TH
65. Verkocht il1 1961 als ZZ27 naal Zietikzee.

TH 7l - hoogaars. Eigenaar Cornelis Jacobus de Jonge A.P.z1. Botvisserij
op de ZeelLwse stromen. lngeschreven i11 1906, verhokken naar Clinge in
1912 als CLN 71.

TH 81 - halfgedekte zeilboot. Eigenaar Comclis Jacobus de Jonge A.P.zn.
Botvissedj op de Zeeuwse sbomen. Ingeschreven in 1912. Voordien was
het de BRU 87 van J. Jumelet te Bruinisse. Het schip is ir 1935 \,erkocht
als GR-A. 3 naar Graauw.

TH 93 - motorsloep- Gebouwd in 1939. Eigenaar Leende Marines Schot.
Botvisserij. Ingeschreven in 1945. Te\.oren was het de YE i04uitYe e-
ke. Her schip is ln 1948 verkocht naar Bergen op Zoom.

3E

TH 53 - halfgedekt platboomvaartuig Nege, GeDroedenr. Eigenaar Nico-
laas Pieter Baaij. Botvisserij. Ingeschreven 1938, levorcn dc BRU 3 uit
Bruinisse. In 19i 1 verkocht aan Landa te Bergen op Zoom als BZ 16.


