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Het vischrecht van de heer van Arkel op het boveneinde van de rivier Boven Merwede 

 
 
Anno 1382; de heer van Arkel stond de uitoefening van zijn visrecht af aan de Gorinchemse stedeling. 
De heer van Arkel verbood tevens om anderen te vissen in dit gebied. De stad Gorinchem kreeg het 
voorrecht om de gevangen vis op haar markt te laten brengen. 
 
Anno 1412; een handvest opgesteld met exclusief gebruikersrecht voor de Gorinchemse vissers. 
 
Anno 1550; hetgeen in 1382 en 1412 reeds was vastgelegd werd nogmaals bevestigd door  
ordonnantie met daarbij de aantekening dat de Gorinchemse stedeling alleen van zijn 
uitoefeningsrecht gebruik mocht maken indien hij beroepsmatig vist. Deze vissers waren verenigd in 
een gilde. Het gemeentebestuur had toezicht op dit gilde. 
 
Anno 1810; Franse overheersing en de keizerlijke decreten vernietigden de bestaande waarden van 
de visrechten. 
 
Anno 1814; Herstel van de rechten geldend van voor de franse overheersing. Het gemeentebestuur 
meent dat de gemeente Gorinchem vanaf deze datum eigenaar van de visrechten is geworden. 
 
Anno 1838; Invoering nieuwe burgerlijke rechten waarbij bijzondere rechten gevestigd van voor deze 
datum gerespecteerd dienen te blijven.  
 
Anno 1876; Enkele individuele Gorinchemse vissers meenden in een rechtszaak dat zij zelf het 
eigendom van het visrecht bezitten. De rechter heeft ze daarin niet gesteund.  
 
Anno 1928; Proefschrift Mr. J.C. de Meyere  “Oude nog bestaande zakelijke rechten”. Deze 
bijzondere zakelijke rechten van voor het jaar 1838 behouden ook na 1838 hun geldigheid. 
 
Anno 1937; Proefschrift  K.N. Korteweg “De Heerlijkheid Altena en de Veer- en Vischrechten op het 
Boveneinde der Merwede”. Uit dit proefschrift blijkt de grote mate van onzekerheid over de preciese 
eigendomsstatus van het visrecht op het Boveneinde der Merwede. Over de werking van het visrecht, 
bestaat geen onduidelijkheid. Het zijn expliciet de Gorinchemse vissers die gebruik mogen maken van 
dit visrecht. 
 
Anno 2007; Publicatie M.P. Kuijntjes en A. Blokland van de exacte grenzen van de Gorinchemse 
Heerlijke Visserij op het Boveneinde der Merwede. Historisch bepaalde grenzen zijn met behulp van 
GPS vastgelegd op een actuele kaart. 
 
Anno 2008; De Nederlandse wetgeving voor het gebruik van visvangmiddelen (fuiken e.a. visnetten) 
wordt sterk gereguleerd (v.a. 1 mei).  Het visserijbedrijf gevestigd aan de Korenbrugstraat 34, Blokland 
natuur & visserij BV lijkt het enige bedrijf te zijn, wat voldoet aan de nieuwe regels die door het 
ministerie van LNV zijn gesteld. Het gemeentebestuur geeft een machtiging af aan Sportvisserij 
Nederland om ieder lid, ook niet-Gorinchemers, van die vereniging met de hengel te laten vissen in 
het water van onze Heerlijkheid. Blokland tekent bezwaar aan tegen deze handelwijze en maakt 
melding van een vereniging in oprichting die de belangen van Gorinchemse vissers beter zal 
behartigen. 
 
Anno 2009; De Vereniging tot behoud van Gorinchemse Heerlijke Visserijen is op 25 mei opgericht. 
Gorinchemse vissers en andere sympathisanten kunnen zich aansluiten bij deze vereniging.  
   


