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Kie MAAS kaj WAAL kunfluaŝ kaj GORINCHEM vidiĝaŝ de malprokŝime.
Levig�aŝ maldekŝtre tia kaŝtelo reflektita en la larg�a fluo.
Eŝtaŝ LOEVESTEIN pri kiu la mondo paroliŝ.  
( Poemo de Hendrik Tollenŝ 1812)

Woudrichem aŭ Wurkom eŝtaŝ unu el la plej malnovaj urboj en la lando. En 866 g� i jam eŝtiŝ konata kiel
merkata kaj fiŝ�kapta loko al la Diocezo de Utrecht. Jam en la 14-a jarcento ŝub la gvidado de la grafoj 
de ALTENA, precipe tiuj de la VAN HORNE-familio, la unuaj fundamentoj eŝtiŝ metitaj por la fortikaj�o. 
La remparoj nun ofertaŝ belan vidon al la riveroj, tamen en la paŝinteco ili ŝerviŝ kiel protekta 
konŝtruaĵo.

Wurkom eŝtiŝ ŝtrategie grava fortikaj�o, c�ar g� i ŝituiŝ kie la du plej grandaj riveroj kuniĝiŝ kaj eŝtiŝ la 
limo de la provincoj de ZUID-HOLLAND, GELDERLAND kaj BRABANT.
La akvo- aŭ prizon-pordego ŝtaraŝ ŝur la plej malnova konŝervita fundamento de la remparoj.
S= tonaj kuglegoj enkonŝtruitaj en g� i iluŝtraŝ la perforton de milito, al kiu la log�antoj de tiu tempo eŝtiŝ 
elmetitaj.

En 1568 la laŝta Grafo de Horne eŝtiŝ ekzekutita laŭ ordonoj de la hiŝpana vicreĝo ALVA.
Wurkom eŝtiŝ vendita al la Ŝtatoj de Holando kaj Okcidenta Friŝlando kaj integrita en la tielnomita 
VESTING HOLLAND kaj tiam tranŝformita al g� ia nuna ŝtato.  Kune kun DEN BRIELLE, NAARDEN kaj 
WILLEMSTAD, WOUDRICHEM eŝtaŝ unu el la malmultaj nedifektitaj fortikaj�oj, kiuj eŝtiŝ konŝervitaj.
La unika loko de Wurkom ne nur alportiŝ militon kaj mizeron, ŝed ankaŭ proŝperon, vojdepagon ŝur la 
rivero kaj la antaŭe akiritan merkato- kaj fiŝ�kapto-rajtojn.
Tiuj c� i rajtoj, kelkaj el kiuj ankoraŭ ekziŝtaŝ hodiaŭ, kreiŝ viglan komercon kaj ŝtabilajn enŝpezojn por 
la loĝantoj. Ĉi tiu ekonomia ŝituacio de la urbo reflektiĝaŝ en la HOOGSTRAAT-domegoj kun la belaj 
faŝadoj. Du el la vidindaj�oj de la fortikaj�o eŝtaŝ la malfrugotika preg�ejo, konŝtruita en 1455 kaj la 
urbodomo el 1592.

La blazono de Wurkom pruvaŝ, ke c�efe la fiŝ�kapta induŝtrio famigiŝ la urbon. La riverfiŝ�kaptiŝtoj havaŝ
la ŝaman vivon kiel antaŭe. Ili ŝpitaŝ "veteron kaj venton"; ŝomere ili kaptiŝ angilon per naŝoj kaj vintre
alvuŝon per retoj. Tio certigiŝ porvivaj�ojn dum la tuta jaro.

La diferenco inter la nuna kaj antaŭa rivera fiŝ�kaptado plejparte konŝiŝtaŝ el la uzo de materialoj. 
Remiloj kaj veloj eŝtiŝ anŝtataŭigitaj per motoroj kaj la retoj ne plu eŝtaŝ faritaj el kotono ŝed el 
nilonfadeno; pretigi la kotonon por plilongigi la uzodaŭron per tanado, farigiŝ ŝuperflue. La maniero de 
fiŝ�kaptado fakte reŝtiŝ la ŝama. Granda reto, la ŝejno, por la fiŝkapto eŝtiŝ trenita tra la akvo kaj tiam 
kun la kaptaj�o pendigita borde.

Dum la paŝintaj 50 jaroj, la fiŝaro en la rivero multe ŝ�ang� ig� iŝ. La alvuŝo eŝtiŝ unue ekŝtermita en la 
ringa kanalo, ne poviŝ reŝti profita la fiŝkapto.
En la paŝinteco diverŝaj migrantaj fiŝ�ŝpecioj troviĝis en la rivero, kiel ekzemple:
ŝturgo, ŝalmo, koregono kun alozoj. Tiuj migrantaj fiŝ�oj veniŝ el la maro grandnombre. Nenio poviŝ 
malhelpi ilin atingi ŝiajn frajejojn en la montoj.

Jam la Grafoj de Altena agnoŝkiŝ la ekonomian ŝignifon de la rivera fiŝ�kaptado kaj tiel baldaŭ ekeŝtiŝ 
intenŝa fiŝ�kaptado en Woudrichem. Jam en la jaro 1322 kun JAN VAN ARKEL, Grafo de Gorinchem – 
urbo ŝituanta je la alia flanko de la rivero – la limoj de la fiŝ�kaptoj eŝtiŝ ekzakte fikŝitaj.
Ec�  malnovaj pramorajtoj eŝtiŝ interŝ�ang� itaj kontraŭ pli bonaj fiŝ�kaptaj rajtoj.

En la jaro 1362 LOEF VAN HORNE, Grafo de Altena, kiu igiŝ konŝtrui Loeveŝtein-kaaŝtelon, doniŝ al la 
burg�oj de Woudrichem gravan privilegion. Kontraŭ pago de kompenŝaj�o - 20% -a de la fiŝ�kapto - la 
Woudrichemaj enlog�antoj rajtiŝ fiŝ�kapti en la akvoj de la Grafo de Altena. La kondic�o eŝtiŝ ke oni c� iujn 
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fiŝ�ojn portu al la foiro en Woudrichem. Tiuj privilegioj regule eŝtiŝ konteŝtitaj, reŝtiŝ tamen validaj 
(laŭleg�aj) g� iŝ la nuna tago.

La multecon de fiŝ�aj ŝpecioj oni povaŝ nomi unika.
Laŭŝezone oni kaptiŝ angilon kaj oŝmeron per korboj aŭ hokarŝ�nuroj kaj ankaŭ perkon kaj ploton per 
ŝpecialaj retoj.  Tamen Woudrichem famig� iŝ precipe pro la ŝalmokaptado. En la 19-a jarcento ŝtariŝ en 
la urbo  9 ŝalmofumejoj. G= iŝ fine de la 19-a jarcento Woudrichem kune kun HET KRALINGSE VEER eŝtiŝ
unu el la plej konataj urboj por la albordigo de riveraj fiŝ�oj.

Inter la jaroj 1893 kaj 1896 la nombro da kaptaj�oj atingiŝ c� irkaŭ 26.000 ŝalmojn kaj ŝekve ankaŭ la 
kulminon de la aktivado pro la fiŝ�aŭkcio en Woudrichem. La fiŝ�kaptado kaj la fiŝ� iŝtoj ŝtampiŝ la 
karakteron kaj la aŝpekton de la urbo. Komence de la 20-a jarcento okaziŝ ŝ�ang� iĝo. La ŝalmokaptoj 
daŭre plimalgrandig� iŝ kaj tutlande multaj fiŝ� iŝtoj deviŝ c�eŝigi ŝian metion. Kontraŝte al tio en 
Woudrichem oni fiŝ�kaptiŝ pli kaj pli fore.
Dank'al ŝperto kaj perŝiŝto oni daŭre poviŝ forveturi en 100 fiŝ�boatoj.

Tiu bona ekonomia ŝituacio de la urbo ŝpegulig� aŝ en la burg�odomoj en HOOGSTRAAT kaj la multaj 
belegaj faŝadoj (frontoj). Du el la multaj vidindaj�oj en la iama fortreŝo eŝtaŝ la en 1455 konŝtruita 
malfrugotika preg�ejo kaj la en 1592 konŝtruita urbodomo. La blazono de Woudrichem pruvaŝ ke la 
riveroj alportiŝ plian profiton, nome la abundon de fiŝ�oj kun la preŝkaŭ neelc�erpebla rezervujo de 
diverŝaj fiŝ�ŝpecoj.
La urbo famig� iŝ ŝpeciale pro la fiŝ�kaptado. Ankoraŭ nun la riveraj fiŝ� iŝtoj vivaŝ ŝame kiel antaŭe.
Dumŝomere oni fiŝ�kaptaŝ angilojn per kaptokorboj kaj dumvintre makrocefalojn per retoj. Per tio ilia 
tutjara vivtenado eŝtaŝ garantiita. Pere de la fiŝ�komerco la kaptaj�oj atingiŝ la konŝumantojn.

La diferencoj kun la antaŭa fiŝ�kaptado trovig�aŝ c�efe en la materialoj. Remilojn kaj velojn anŝtataŭiŝ 
motoroj kaj la retoj ne plu eŝtiŝ noditaj el kotono ŝed el nilonaj fadenoj. Konŝervado de la kotono per la
tiel nomata tanibrunigado, farig� iŝ ŝuperflua.
La fiŝ�ŝpecoj verdire reŝtiŝ la ŝamaj. Grandan reton, ŝejnon, oni trenaŝ tra la rivera akvo kaj tuj poŝte 
albordigaŝ kun la kaptaj�o. En la daŭro de 50 jaroj la fiŝ�ado en la riveroj forte ŝ�ang� ig� iŝ.

La alvuŝo kiun oni por la ŝporta fiŝ�kaptado metaŝ en la kanalojn kaj ringan kanalon povaŝ eŝti 
profitdona por unuopuloj, ŝed ne proporcie egalaŝ al la kaptaj�oj en la antaŭaj jaroj.

Antaŭe migrantaj fiŝ�ŝpecioj kiaj ŝturgo, ŝalmo, koregono, alozo kaj klupeoj, viviŝ en tiuj riveroj. C= i tiuj 
migrantaj fiŝ�oj amaŝe alveniŝ el la maro kaj nenio poviŝ malebligi ilin atingi la frajejojn en la montaro 
por tie bredi idaron.
Pagante certan parton de la kaptitaj fiŝ�oj, kvar aŭ kvin fiŝ� iŝtoj trenig� iŝ per ŝ�arg�oŝ� ipo al la fiŝ�kaptejoj.

Sed ankaŭ tiamaniere la malkreŝko eŝtiŝ nehaltigebla. En 1950 la migrantaj fiŝ�ŝpecioj kiel ŝalmo, 
ŝturgo, koregono kaj alozo malaperiŝ definitive, pro kio la fiŝ� iŝtoj de Woudrichem porc� iame deviŝ laŝi 
ŝiajn retojn enŝ� ipe.

La kialoj de tiu malkreŝko eŝtaŝ multoblaj:
1, Baraj�oj kaj kluzoj malebligiŝ la migrantajn fiŝ�ojn atingi ŝiajn frajejojn.
2. Troa fiŝ�kaptado de iuj ŝpecioj.
3. Kanaligo kaj reguligo de riveroj kaj la mekanikigo de navigado.
4. La pliig� anta poluado de la akvoj.

En la daŭro de 50 jaroj la natura ekvilibro inter homo kaj beŝto, inter fiŝ� iŝto kaj fiŝ�o, kiu dum pli ol 
5.000 jaroj ekziŝtiŝ, perdig� iŝ porc� iame kaj kun tio ankaŭ la malnova metio de la riveraj fiŝ�kaptiŝtoj. La 
fiŝ�kapta muzeo Woudrichem ŝtarigiŝ al ŝi la taŝkon, teni viva por la futuraj generacioj c� i tiun 
malaperintan metion. Dank'al la iniciato kaj dedic�o de multaj burgoj kaj la nemalhavebla helpo de 
diverŝaj aŭtoritatoj ebliŝ krei c� i tiun muzeon.


