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Een 

schokker is een zeer oude 

oer-Hollandse schuit waarmee al voor 

het jaar 1800 op de Zuiderzee werd gevist. Ou-

dere schokkers die niet meer geschikt waren voor de 

zware omstandigheden van de zeevisserij werden verkocht 

aan riviervissers die deze gebruikten voor ankerkuilvisserij. 

De schokker werd met behoud van zo veel mogelijk oorspronke-

lijke materialen aangepast om deze geschikt te maken als expo-

sitieruimte. Leer aan boord interessante wetenswaardigheden 

over de riviervisserij op de Maas en over Lith, het dorp aan 

de rivier van Anton Coolen. Beleef het bijzondere 

gevoel van het leven op een vissersboot en 

het wonen in een vissersdorp aan

de Maas.



Een schokker is een zeer oude oer-Hollandse schuit waar-
mee al voor het jaar 1800 op de Zuiderzee werd gevist. 
Oudere schokkers die niet meer geschikt waren voor de 
zware omstandigheden van de zeevisserij werden verkocht 
aan riviervissers die deze gebruikten voor ankerkuilvisserij. 
In de Maas is sinds mensenheugenis beroepsmatig gevist. 
Overbevissing, watervervuiling, normalisatie en afsluitingen
door stuwen e.d. hebben er voor gezorgd dat er nog nauwe-
lijks beroepsvissers bestaan op de Maas. Op de Maas zijn 
nog maar 12 beroepsvissers actief. Schokkers worden vooral 
gebruikt voor de palingvisserij.
Zoals bekend is het vissen op paling sinds enkele jaren 
zeer sterk aan banden gelegd. Dit betekent waarschijnlijk 
dat op termijn de schokkers uit het beeld van Lith zullen 
verdwijnen.

Joop van der Zanden is een zoon van een vissersfamilie, 
Joops vader is op een schokker geboren. Joop heeft samen 
met zijn vrouw Yvonne een kleinschalig restaurant “Bij ons 
op d’n dijk” in Lith. Joop en Yvonne hebben een hechte 
band met Lith en de Maas. Het is altijd een droom geweest 
om een oude schokker op te knappen en in te richten als ex-
positieruimte. In 2014 is deze droom gerealiseerd. Een meer 
dan 100 jaar oude schokker werd gekocht en met provin-
ciale en Europese subsidies werd deze boot gerestaureerd 
en ingericht als Schokkermuseum Lith. De stichting Schok-
kermuseum Lith werd opgericht en vanaf juni 2014 kunnen 
bezoekers de boot bezichtigen. Via wisselende exposities 
aan boord kan men kennis nemen van de geschiedenis van 
de Maas, van het dorp Lith en in het bijzonder natuurlijk 
van de riviervisserij.

HET VISJE
In de omgeving van Roermond werd van een beroepsvisser 
een oude schokker gekocht die eind 19de eeuw is gebouwd. 
Omdat in Lith de bijnaam van de vader van Joop “Het visje” 
was, werd dit ook de naam van de gerestaureerde schokker.

De schokker werd met behoud van zo veel mogelijk oor-
spronkelijke materialen aangepast om deze geschikt te 
maken als expositieruimte. 
U kunt deze schokker bezoeken en aan boord leert u inte-
ressante wetenswaardigheden over de riviervisserij op de 
Maas en over het dorp aan de rivier van Anton Coolen.
Beleef het bijzondere gevoel van het leven op een vissers-
boot en het leven in een vissersdorp aan de Maas.

Voor openingstijden van de Schokker “Het visje” kunt u het 
best de site: www.museumbootdeschokker.nl raadplegen of 
een afspraak maken per telefoon 06 13 34 94 10.
Ook kunnen speciale arrangementen samengesteld worden 
in combinatie met de eeterij “Bij ons op d’n dijk”. 
U kunt uw bezoek aan de museumboot combineren met 
een bijzondere wandeling door de Lithse “weesjes”, langs 
het sluizencomplex “Prinses Maxima”, of via  een struinpad 
door de uiterwaarden naar De Lithse Ham.



LITH; DORP AAN DE RIVIER
“De Maas ligt langs dit dorp. Zij komt er naar toe gestroomd. Zij vloeit er vriendelijk langs. 
Zij buigt er zich weer van af. Zij ligt in de blanke boorden der verzandingen in hare 
bochten, in het fluweelen groen van vlak gevlijde uiterwaarden, tusschen de welige ruigten 
der grienden”..
Dit zijn de eerste regels van het streekroman “Dorp aan de rivier” van Antoon Coolen (1934). 
In 1958 werd deze roman door Fons Rademakers verfilmd. 
In Lith en omgeving wonen al heel lang mensen. Er zijn Keltische offerplaatsen bekend 
en een van de grootste romeinse tempels van Bataafs Nederland ligt op de bodem van de 
30 meter diepe zandput De Lithse Ham.

De eerste schriftelijke vermelding van Lith stamt uit de 10e eeuw, toen koningin Gerberga haar domeingoederen in Litta schonk 
aan de abdij van de Benediktijen in Reims. In Lith werd al in de dertiende eeuw tol geheven en in deze omgeving was de 
Maas toen al bedijkt. Lith heeft altijd in een haat liefdeverhouding met de Maas geleefd; Naast vruchtbare grond, visserij, tol-

gelden en bescherming bracht de Maas ook regelmatig rampspoed. 
In Lith en omgeving vind je nog veel oude huizen die op de dijk of 
op terpen zijn gebouwd om droge voeten te houden bij hoog water 
wanneer de Overlaet bij Beers in werking trad.

In Lith zijn de bijzondere in de middeleeuwen ontwikkelde kerk-
paden (weesjes) nog altijd terug te vinden. Lange smalle stukken 
grond “engen” voor het woonhuis, daartussen het woonpad, dan het 
boerderijgedeelte wat lager lag waarachter de nog lager gelegen 

achterweg, besloten door een veldje met geriefhout en dan de uitgestrekt polder. Over die woonpaden (weesjes) kon men bij 
hoog water met droge voeten naar de kerk komen.
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MUSEUMBOOT DE SCHOKKER

CONTACT GEGEVENS
Ligplaats nabij Lithsedijk 90, 5397 EE  Lith
Telefoon 06 13 34 94 10
E-mail info@museumbootdeschokker.nl
Website www.museumbootdeschokker.nl

PARKEREN IN LITH
Wanneer u met de auto komt zijn er een paar mogelijkheden om uw auto te parkeren en te voet of met de fiets naar 
MUSEUMBOOT DE SCHOKKER te komen. I.v.m. overlast is het NIET mogelijk om op of langs de dijk te parkeren.

Bij het sluizencomplex aan de oostzijde van Lith, ca. 1.400 meter
Bij De Lithse Ham aan de westzijde van Lith, ca. 1.400 meter
Bij marktplein en kerk in Lith, ca. 560 meter
Bij eeterij ‘Bij ons op d’n dijk’ (beperkt aantal parkeerplaatsen)

Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland
De stichting Schokkermuseum Lith draagt bij aan een vitaal, mooi en schoon land voor alle inwoners en bezoekers. 
Europa en Provincie Noord-Brabant maken Kunst aan de Maas mogelijk.
                        

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland.


