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FRANKRIJK
DE OESTERPUTTEN IN 
OOSTENDE IN DE 19de I 

EEUW (II)
Een nieuwe bijdrage in de reeks over de geschiedenis van de Oostendsc oesterputten. De 
eerste editie verscheen in Het Visserij blad van april 1988, ze werd verde rge zet in ons blad 
van m eien juni en die afleveringen gingen over de oesterputten in de 18 de eeuw. Het Visse- 
rijblad van november '88 zette de reeks verder en toen werd de 19de eeuw aan gepakt. Van
daag krijgt u daarvan het tweede gedeelte.

Oostende ca. 1860 : uiterst rechts, buiten de wallen ziet u de oesterparken van M usin

Iedere maand bespreekt dit blad één van de 
buurlanden waarmee we vanaf 1992 veel 
zullen te maken krijgen. Zo kwamen reeds 
OrootBrittannië, Denemarken en Duitsland 
(BRD) aan de beurt. Vandaag zetten we 
onze reeks verder met Frankrijk.

Het lo Lal e volume van de Franse produktie is 
sinds velejaren  praktisch stabiel gebleven en 
dat ondanks een regelmatige daling van het 
aantal vissers sedert de tweede wereldoorlog. 
Mei zo'n 850 000 ton visserijprodukten die in 
1986 aangeland werden, bekleedt Frankrijk d e 
22ste plaats op de wereldranglijst, zo leren we 
uit de statistieken van de Wereld Voedsclor- 
ganisatie. Voor wal de waarde van de aanvocr 
betreft, betreft scoort Frankrijk echter heel wat 
beter, want 85% ervan zijn verse produktcn, 
bestemd voor de mcnselijkc consumptie.
Van 1978 tot 1988 is de vloot nog al aanzienlijk 
gewijzigd. Het deel van de vloot dat uit grote 
vaartuigen bestaat is m et 29% verminderd 
(cijfers uitgednikt in ton). Het deel van de 
vloot dat zich met de artisanale visserij bezig
houdt daarentegen is aanzienlijk hernieuwd 
dank zij een nationaal ondersteun i ngspro- 
gramma. Zodoende heeft dat vlootgedeelte 
zijn aandeel van 5% naar 7% weten op te 
trekken (periode 1986-1987).

Meteen import van 594 463 ton, tegenover een 
uitvoer van 216000 ton heeft het defjeiet op de 
handelsbalans een serieus dieptepunt bereikt. 
In 1987 werd een negatief recordcijfer van 8,2 
miljard Franse Frank bereikt. Omdatde Fransen 
steeds m eer vis gaan eten en omdat de natio
nale produktie sinds jaren stabiliseert doen 
onze buren steeds meer beroep op buiten
landse vis. Wie had d at geil ach t Datbuiten- 
landsc aandeel groeit met een volume van zo'n 
4% perjaar.
En omdat de Franse vis ook meer en meer 
uitgevoerd wordt (9% volume meer per ja a r) , 
lijkt bet erop dat er een schijnbaar stabiel ver
bruik van visproduklen is, dat zich stabiliseert 
rond één miljoen ton per jaar.
En om een idee te geven van de om vang van de 
visserij in Frankrijk volgen hieronder enige 
vergelijkende cijfers:
Frankrijk telde in 1987 meer dan 19 500 
vissers. Uit de cijfers van de EEG blijkt dat 
B elgieerdan 1 284 had en Nederland 4 406.
De Franse vloot heeft een totale sterkte van 
918 087 KW (cijfers van 1 januari 1987), de 
Nederlandse vloot was op dat moment goed 
voor 462 900 en de Belgische voor 71250.
Ais we de vlootslcrkte uitdrukken in brutoton 
krijg en w e v oor Frankrij k l91028 ,voorB elg ie  
is dat 22 846cnvoorN edcrland77500.

F.V.

In 1832 begon François-Constant Miisiri, dic 
bekend stond ais "particulier", "apprêteur de 
pois son ters” of "cabaretier" met de ocstcrteelt 
in de grachten ten oosten van de havcngeul. 
Hij was toen 39 jaar oud. De zaken bleven zo 
tot 1848.

OESTERPARKEN MUSIN

Op 5 juni ! 846 kreeg Musin vanwege de Bel
gische regering (Departement Openbare 
Werken) een concessie op een terrein van 3 
812 m2, gelegen aande westzijde van de ha
vengeul. Het terrein was gelegen tegen een 
naar het westen inspringende bocht van de 
Kanonncndijk, achter een dekkingswal die 
tussen de verlengden van Langestraat en 
Nieuwstraat, op de plaats van de huidige vis- 
serskaai was gelegen.
Twee jaar later opende hij er een o esterpark 
met restaurant
In Daveluy's "Album d'üstende" anno 1854 
alhier uitgegeven sLond het zo : "Après la 
phare , à l’angle nord, sur un môle avancé, 
près de l'entrée de l'estacade, un tir au 
p îstoleî et à ht carabine, flanqué d'un petit 
jardin où l'on  entretient des fleurs sur des 
terres rapportées, et le parc aux huîtres 
précédé d'un restaurant confortable de 
monsieur Musin".
"Monsieur Musin stond toen reeds voor Au
guste Musin, zoon van François-Constant; de 
vader was in 1849 overleden, cn na zijn dood

kwam belbedrijf in handen van zijn drie zoons, 
Anguste. François-Etienne (de beroemde: 
marineschilder en Eugène (kandidaat-notaris 
IcOoslende).
Uit ccn aankondiging in "La Flandre 
Maritimc"vem enten we dat de oeste rpu 1M usin 
tijdens de zomer van 1850 openbaar verkocht 
werci,
François-Etienne liet nog in 1849 z i jn  aandeel 
over aan zíjn broer Auguste. Deze nam het
bedrij f al s re s taur anthouder-oes terk weker n ver;
Eigenaardig is wel dat François-Etienne op dé
geboorteakte van zijn zoon Auguste-Henri anno 
1852 zelf nog ais "koopman in oesters" ver
meld staat, al was hij toen al een internationaal 
befa amd kun s ts ch il der.
In 1953 verkocht Auguste l/6dc deel aan 
Eugène, de derde broer. Deze z o u  eerst op 21 
januari 1857 zijn aandeel inde  zaak verkopen 
en wel aan de destijds bekende brouwer Jcart. 
A. Musin betrok zijn oesters uit Queensbank. 
In december 1855 bv., voerde de Engelse sloep 
"Pcrccveranee" 35 toesters aan voor z i jn  reke
ning.
De uit 1846 daterende grondconcessie van het 
oesterpark M usinnam theoretisch een einde in 
1867, bij de ontmanteling der stad. Terzelfder- 
tijd werden er plannen gemaakt om de Kanon: 
nendijk recht te trekken in het gedeelte tussen 
het nieuwedok en deoude vuurtoren. Nabi j het 
oesterpark Musin zou er een zwemkom komen.
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Er was sprake van het al of niet behouden van 
de oesterputten. Op 7 december 1869 stemde 
de gemeenteraad voor het behoud van het 
oesterpark, dat immers een be-langrijkc toeris
tisch e aantrekkelijk heid was.
Met de dood van Auguste Musin viel de 
uitbating van het bedrijf tijdelijk stil : de 
oesterput vcrslibde en hel restaurant geraakte 

: bouwvallig. Dit werd het ogenblik waarop de 
luikcnaar Louis Delbouillc een rekwest aan 
liet ministerie stuurde om een concessie te krij
gen op de gronden van hel oesterpark. De 
gronden van het bouwvallige rest atiranten van 
de putten wou hij opnemen in een groots hy
dro therapeutisch complex (1876), Pas in 1881 
werd Dclbouillc's voorstel definitief gewei
gerd.
Maria Van Glabbckc, Auguste's weduwe, 
verkocht het haar nog toebehorend aandeel 
(verkoop van 5 augustus 1875) aan Edouard 
Jean dic het geheel liet opknappen. Daarmee 
was het gehele complex nu in handen van de 
Jean’s. Vanafloensprck men enkel nog van de 
oesterput Jean.

: Toen de kanonnendijk eindelijk rechtgetrok
ken werd en de gammele bm g naar het Westcr- 

.-staketsel werd vervangen door een dijkcon- 
: struktie (1881), geraakte de Oesterput .lean 
meer en meer geïsoleerd. De uitbreiding van 
de vtsserskom naar het noorden toc (1885- 
1887) bctekndc dan ook het einde voor dit 
pittoresk stukje Oostende.

OESTERPARKEN VAN IMSCHOOT-
D E BROCK 

: Deze oesterbanken werden in 1852 aangelegd 
: bijde wcrfophelHazegras. Ze komen voor ojr 
- het in 1856 bij Davcluy gedrukte " Plan du 
s Port, de la Ville et des Environs d'Ostcnde" 

door de sladsarchitekt Pierre Van Hercke,
Het ha/egras kende toen een enorme bloei : de 
situeringvanbetspoorwegstationaklaar/orgdc 
voor horeca-aktiviteit (hotels, drankgelegen- 
heden, wandelpark...) maar ook voor een li- 
chte industrie, zoals brouwerijen en dus ook 
een oesterpark.
De ontmanteling van Oostende in de zeven
tiger jaren zou die evolutie afbreken. De 
Oester bank straat is het enige restant van deze 
htxenijverheid op het ha ze gr as.

Norbert Hostyn
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OP W ITTE DONDERDAG
DevistrapaandeOoslendsc Visserskaai wordt 
°p donderdag 23 maart officieel in gebruik 
genomen. In de komende dagen worden de 
vtJ ft i en standplaatsen definitief Loegc wezen. 
Normaal zou dat geen problemen oplevercn 
thocht een rederij met twee vaartuigen geen 
aanspraak maken op twee stalletjes. Het 

..stadsbestuur zal de knoop eerstdaags 
doorhakken. Voor de stadskas is de 
vernieuwing een goeie zaak, want elke huur
der moet jaarlijks 60 IKK) frank betalen.

ACHT NIEUWE SCHIPPERS TER VISSERIJ IN HEIST

De Rijksvisserijschool in Heist leverde acht nieuwe schippers ter visserij af. De leerlingen, 
houders van een brevet van aspirant-schipper en v ijfjaa r ervaring achter de rug, volgden vier 
maanden lang de verplichte opleiding in de visserijschool. Acht deelnemers slaagden in dat 
examen, dat afgenomen werd in de Zeevaartschool in Oostende door een jury samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de verscillcnde vis s er ij schol en van de kust. Onmiddellijk na het 
beëindigen van de bijscholing lieten de deelnemers zich opnieuw aanmonstcren op het vaartuig 
dat ze enkele maanden geleden verlieten. In afwachting dat zij de volle verantwoordelijkheid 
dragen van schip en bemanning fungeren de afgestudeerden ais reserve-schipper. Degcslaagden 
zijn: Peter Allemeersch (Z.501), Danny Ameye (Z.80), John Derudder (Z.54), Paul Droissart 
((Z.96), Patrick S a veis (Z. 5 3), Stef a an Van H a ecke (Z.99) en Eddy Vlictînck (Z.38). Op de foto 
worden zij omringd door direkteur Jules De Vocht en de leraars Gelcyns, Vanlorre en Ger- 
monprez.. (g.w.)
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