
lOOSTENDE EN DE ZEEVISSERIJ TIJDENS DE EERSTE WEREI DOORI OG ( I j
door Roger JANSOONE

1. DE ZEEVISSERIJ AAN DE VOORAVOND VAN W .0.1

De jaren  net voor het uitbreken van de Eerste W ereldoorlog waren voor onze visserijsector 
bijzonder gunstig In 1913 waren er in O ostende niet m inder dan 29 grote stoom treilers, en de 
rederijen (en uiteraard ook alle toeleveringsbedrijven) deden schitterende zaken Sam en met de 
prestigieuze opgang van O ostende ais internationaal vooraanstaande badstad en kuuroord 
(“O stende, Reine des Plages” ) betekende dit al m et al dat O ostende zich op vrij korte tijd van een 
onaanzienlijke vissershaven had ontw ikkeld tot een w elvarende stad en een nationaal en 
internationaal centrum  voor handel, contacten en politiek.

Om een klaar inzicht te krijgen in wat hierna volgt, is het wel nodig vooraf even na te gaan 
waardoor die v isserijsector op zo korte tijd een dergelijke vlucht had kunnen nem en Aan de basis 
van die m erkw aardige opgang lag ongetw ijfeld een vrij spectaculaire technische evolutie. 
G edurende vele eeuw en waren technische ontw ikkelingen binnen het v isserijbedrijf zeker niet 
ophefm akend. En w anneer er al eens een technische vernieuw ing werd ingevoerd, dan gebeurde dat 
nooit in een snel tem po Ook in de structuur van het bedri jf  kwam  er zelden enige noem ensw aardige 
verandering

V anaf om streeks 1875 kwam  echter plots en vrij vlug alles in bew eging, en dit met nam e door het 
invoeren van de stoom visserij (in 1884), onm iddellijk voorafgegaan door het in gebruik 
nemen( vanaf 1874) van ijs ais bew aarm iddel van vis aan boord; i j s  en stoom visserij waren im m ers 
onafscheidelijk met elkaar verbonden, in die zin dat het ene zich niet volledig kon laten gelden 
zonder het andere, en beide aldus elkaar voortreffelijk aanvulden. Het invoeren van ijs ais 
bew aarm iddel ging overigens gepaard met het invoeren van het “ gutten" (w egnem en van de 
ingew anden) tijdens de reis en dit onm iddellijk na iedere sleep, wat dan, alles sam en, de 
houdbaarheid van het product optim aal ten goede m oest komen.

Het snel invoeren van de stoom visserij (een Engelse uitvinding) was geen toeval. gelet op de 
toenm alige zeer drukke vishandel tussen Engeland en België, w aardoor technische innovaties van 
Britse herkom st zeer snel bij ons ingang konden vinden. In 1887 (slechts tien jaa r  na het invoeren 
van de stoom visserij in Engeland) waren er trouw ens reeds ruim 2.000 stoom treilers die onder 
Britse vlag de zeevisserij beoefenden

De razendsnelle expansie van de O ostendse stoom visserij (m et nam e de vloot van Louis 
D OSSAER) hield echter duidelijk geen gelijke tred met de opnam ecapaciteit van de markt, die 
reeds voordien vrij regelm atig oververzadigd was door rechtstreekse aanvoer van Britse trcilers in 
Oostende Het was im m ers zo. dat door een gunstige geografische ligging en door uitstekende 
spoorverbindingen, O ostende een centraal knooppunt gew orden was voor de d istributie van verse 
vis tot zeer ver in het hinterland M aar deze verdere verstoring van een aldus reeds zeer wankel 
evenwicht g a f aanleiding tot heel wat ongenoegen bij de vissers uit de traditionele zeilvaart, en dit 
zowel tegen DOSSAER en zijn stoom treilers ais tegen de invoer van “ Engelse" vis. De hetze tegen 
de Engelsen werd bovendien nog aangew akkerd door het feit dat onze vissers al een aantal jaren  in 
onm in leefden met hun Engelse co llega’s, die door het uitzetten van drijfnetten voor de Engelse 
kust, voortdurend verw ikkeld waren in incidenten met Belgische vissersvaartuigen
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We risk our lives to bring you food 
Its up to you not to 

waste it

V

'A  MesSa$e from our Seamin

I. Britse affiche (1917 ): “W e risk our lives to bring you food"

Op 23 augustus 1887 sloeg het vuur in de pan. met de zogenaam de "vissersopstand", eigenlijk 
veeleer een plotse uitbarsting van een aanslepend ongenoegen. Dit spontaan volksverzet ging 
echter - door het ondoordacht optreden van de Burgerwacht (niet te verw arren met de Rijksw acht)- 
niet alleen gepaard m et doden en gew onden, m aar werd ook nog gevolgd door een harde repressie 
w aardoor een vrij groot aantal personen door de rechtbank in Brugge werden veroordeeld tot zware 
straffen. D oor een en ander werd duidelijk een diepe w onde geslagen in de O ostendse 
vissersgem eenschap , een wonde die blijkbaar nog niet geheeld was aan de vooravond van de Eerste 
W ereldoorlog.
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M aar de opgang van de O ostendse stoom visserij was niet m eer te stuiten. W ant intussen was in 
1885 een naam loze vennootschap opgericht voor het uitreden van stoom treilers, ni de “Société 
Anonym e des Pêcheries O stendaises” , en werden alhier in datzelfde jaa r  op de O ostendse 
scheepsw erf DE CO ENE de eerste tw ee stoom treilers gebouwd. V anaf 1893 begon de stoom vloot 
in O ostende aldus een nieuw e expansie te kennen, zodat deze vloot net vóór het uitbreken van 
W O. 1 reeds 29 eenheden telde.

De stagnatie tot in 1893 was evenwel ook het gevolg van overbe\ issing en uitputting van de 
visgronden, en dit precies door het invoeren van de stoom visserij, waarvan de vangcapaciteit veel 
hoger lag dan in de zeilvaart. D ie verm inderde aanvoer (sam en met, na de rellen van 1887, een 
felle daling van de Britse invoer) bracht uiteraard een gevoelige stijging van de visprijzen m et zich 
m ede, ... m aar daar had niem and baat bij om dat de besom m ingen in het beste geval op hetzelfde 
peil bleven doch vaak ook begonnen te slinken

In 1888 had de Belgische regering het trouw ens nodig geacht, een speciale onderzoekscom m issie 
op te richten (voorgezeten door de G ouverneur van W est-V laanderen Baron RU ZETTE) om  nu 
eens terdege na te gaan, waar precies het schoentje w rong in de zeevisserij sector, en om vervolgens 
passende en concrete voorstellen in te dienen Het kan verbazing w ekken dat het verre “Brussel” 
destijds zoveel, en vooral ook zo snel, aandacht ging besteden aan tijdelijke m oeilijkheden in een 
(althans geografisch) econom isch randgebeuren. M en m ag hierbij evenwel niet uit het oog 
verliezen dat de vissershaven en de vism ijn van O ostende sedert 1877 een snelle bloei hadden 
gekend met ais hoogtepunt, in 1884, een totale bruto-besom m ing van 4 072.000 (toenm alige) frank 
(een voor die tijd aanzienlijk bedrag), en dit hoog peil b lee f nog aanhouden tot in 1888.

Deze zeer gunstige ontw ikkeling w as in Brussel niet onopgem erkt voorbijgegaan in een periode 
waarin kapitaalkrachtige beleggers op speurtocht waren naar nieuw e, w instgevende sectoren, en 
hierbij de zeevisserij “ontdekt” hadden (cfr de oprichting van S.A. de Pêcheries O stendaises). 
Tevens is het niet uitgesloten dat hierin -  ach ter de scherm en -  de hand m ag gezien worden van 
Koning Leopold II, die toen im m ers grootse plannen had met betrekking tot O ostende ais Koningin 
der Badsteden.

Doch dit “bed rijf  in de kering” kende ook nog andere dan louter technische en econom ische 
ontw ikkelingen (en verw ikkelingen). Tot in de tw eede helft van de 19e eeuw  was er gedurende al 
die eeuw en nooit sprake gew eest van specifiek visserijonderw ijs. Traditioneel was im m ers de 
kustvisserij de harde doch ook zeer doeltreffende kw eekschool voor jonge vissers. M aar allengs 
w erd het invoeren van visserijonderw ijs een echte noodzaak naarm ate genoem de technische 
evoluties zich begonnen a f  te tekenen.

De eerste scheepsjongensschool die van overheidsw ege in 1867 te O ostende werd opgericht (de 
“Ecole des m ousses”), was nochtans niet echt en bewust bedoeld voor de opleiding van jonge 
vissers. Het lessenpakket deed im m ers veeleer denken aan een m aritiem e cadettenschool, en de 
leerlingen w aren trouw ens doorgaans niet afkom stig uit visserij m iddens (vooral kinderen van 
loodsen). De reders staken hierover hun ongenoegen dan ook niet onder stoelen o f  banken Om 
hieraan tegem oet te kom en, werd in 1886 te O ostende in de S tedelijke lagere school een 
afzonderlijke visserijafdeling opgencht. En kort daarop werd in 1888, eveneens te O ostende, door 
de visserijaalm oezenier E.H. Henri PYPE (beter bekend ais “Paster Puupe” ) de Vrije V isserijschool 
opgericht. H ierna kwam  nog een Vrije V isserijschool in B lankenberge (1890) en in Heist (1904) 
en N ieuw poort (1904), evenals (in 1897) het schoolschip 0.154 “ Septentrion” .

O ostende was intussen, dank zij de stoom visserij, de thuishaven gew orden van de Ijslandvaart. De 
stoom visserij, sam en m et de hierm ede gepaard gaande inbreng van kapitaalkrachtige 
ondernem ingen, had het m ogelijk gem aakt dat deze verre visserij v anaf het einde van de 19e eeuw
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niet langer werd gem onopoliseerd door N oordfranse vissershavens. W ant daar was er bestendig wél 
voldoende inbreng van kapitaal om deze vrij dure (m aar ook zeer w instgevende) visserij te kunnen 
financieren. De bem anningen voor deze Franse schepen w erden overigens in ruim e m ate geleverd 
door Belgische vissersgem eenschappen (D e Panne, A dinkerke, Koksijde, O ostduinkerke, 
N ieuwpoort).

Het invoeren van de stoom visserij opende hier vanzelfsprekend totaal nieuw e perspectieven zowel 
qua aanm onstering ais wat betreft vlootstructuur en visgronden. A anvankelijk, vooral in de 
experim entele fase, w erden de traditionele en bekende, verre visgronden bevist. Doch ingevolge de 
overbevissing (veroorzaakt precies door de stoom treilers) w erd hun actieradius vanaf 1893 al vlug 
en noodgedwongen heel w at groter. De nieuw bouw  m oest zich eveneens aanpassen: de nieuw e 
stoom treilers w erden groter, evolueerden van hout naar staalconstructies en van een com pound- (30 
à 40 PK) naar een triple expansie-stoom m achine (50 PK), m et een snelheid van 9 à 10 in plaats van 
7 à 8 knopen.

Dit werd overigens zeer sterk in de hand gewerkt door een technische innovatie die voor de verre 
visserij precies op tijd kwam , nl de uitvinding in 1893 (door H ERDER uit A berdeen) van de “otter 
traw l” , bij ons beter bekend ais bordentreil (o f  plankenvisserij). O m dat de opening van het net nu 
niet langer afhankelijk was van de lengte van de korrenstok, werd de vangcapaciteit van deze 
“ plankenvissers” sterk opgedreven.

M aar voor de zeilvaart betekende dit dan ook de uiteindelijke doodsteek, want voor de zeilsloepen 
was deze nieuw e en zeer rendabele techniek duidelijk  niet weggelegd (w egens gebrek aan 
trekkracht). M aar die doodstrijd  zou nog vrij lang duren, en wel tot nog net vóór 1914, vooral dank 
zij een andere technische innovatie, nl. het in gebruik nem en van de “donkey” (een stoom m achine 
voor het in beweging brengen van de kaapstander voor het inhalen van het net) w aardoor het 
rendem ent van de sloepen aanzienlijk  verhoogde. Een econom ische m eevaller speelde hierin ook 
nog een rol, nl. de zeer gunstige periode 1898/1903, ais gevolg van de geslaagde m arktaanpassing 
van handel en afzet aan het (qua vissoorten) sterk gew ijzigd aanbod ingevolge het bevissen van tot 
dusver niet ontgonnen visgronden. Zelfs w anneer v anaf 1904 (en tot 1910) de visprijzen sterk 
beginnen te dalen, dan nog werd dit in ruim e m ate gecom penseerd door de enorm e aanvoer, zodat 
globaal de bruto-besom m ingen toch enigszins op peil bleven.

(w ordt vervolgd)

ILLUSTRATIES :

Britse affiche (1917) “ W e risk our lives to bring you food”
B. Heins “Plattegrond van O ostende” (1906): geeft een nauw keurig overzicht van
O ostende aan de vooravond van W.O. I, incl. de nieuw e w ijken zoals het W esterkw artier en 
de Vuurtorenwijk
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