
Een Nieuwe WindEen Nieuwe Wind

De ZuidDe Zuid--Nederlandse zeevisserij Nederlandse zeevisserij 
tijdens de 18tijdens de 18dede eeuweeuw



Vlaamse visserij tijdens de 16de Vlaamse visserij tijdens de 16de 
eeuweeuw

-- haringharing-- en kustvisserijen kustvisserij
-- competitiefcompetitief
-- DuinkerkeDuinkerke, Nieuwpoort en , Nieuwpoort en BlankenbergeBlankenberge



Tijdens de 17Tijdens de 17dede eeuweeuw

•• competitief tot ca. 1660competitief tot ca. 1660
•• De Opstand > kaapvaartDe Opstand > kaapvaart
•• migratie van de vloot naar Zeelandmigratie van de vloot naar Zeeland
•• verlies van verlies van DuinkerkeDuinkerke (1662)(1662)



Spaanse Successieoorlog, 1702Spaanse Successieoorlog, 1702--
1713: kaapvaart versus visserij1713: kaapvaart versus visserij

•• afhankelijk van Zeeuwse en Engelse afhankelijk van Zeeuwse en Engelse 
aanvoeraanvoer

•• migratie naar migratie naar DuinkerkeDuinkerke



Afhankelijk van Holland, Zeeland en Afhankelijk van Holland, Zeeland en 
DuinkerkeDuinkerke, 1713, 1713--17451745

•• haringrokerijen in Antwerpen en Mechelenharingrokerijen in Antwerpen en Mechelen
•• kustkust-- en en ScheldevisserijScheldevisserij



De Compagnie van De Compagnie van VischVisch--vaertvaert, , 
17271727--17381738

•• een maatschappij op aandeleneen maatschappij op aandelen
•• NieuwpoortNieuwpoort
•• IJslandvisserijIJslandvisserij
•• vloot : 16 schepenvloot : 16 schepen



De rederij Douchelet De rederij Douchelet –– RayRay, 1732, 1732--
17411741

•• Nieuwpoort en OostendeNieuwpoort en Oostende
•• combinatie visserij en vrachtvaartcombinatie visserij en vrachtvaart
•• IJslandvisserijIJslandvisserij



SocieteytSocieteyt van van VisscheryeVisscherye van van 
HarinckHarinck, 1736, 1736--17441744

•• Louis Louis BernaertBernaert (Oostende)(Oostende)
•• 3 sloepen3 sloepen
•• Duinkerkse Duinkerkse knowknow--howhow



Opbouw van een Opbouw van een eeneen nationale nationale 
visserij in de Zuidelijke visserij in de Zuidelijke 
Nederlanden, 1750Nederlanden, 1750--17941794

•• JudocusJudocus Van Van IseghemIseghem
•• AndreasAndreas LanszweertLanszweert
•• Pieter Pieter LLööhrhr



CaemerCaemer der Vrije der Vrije VisscherijeVisscherije

•• 17541754--17941794
•• redersverenigingredersvereniging
•• overheidssteunoverheidssteun
•• haringharing-- en kabeljauwvisserijen kabeljauwvisserij



17751775

•• Nationale haringvangst voldoende voor Nationale haringvangst voldoende voor 
binnenlandse consumptiebinnenlandse consumptie



17751775--17941794

•• Nieuwpoort : haringNieuwpoort : haring
•• Oostende : kabeljauw (tot aan Oostende : kabeljauw (tot aan 

NewfoundlandNewfoundland))
•• 1786 : geen invoer meer van buitenlandse 1786 : geen invoer meer van buitenlandse 

visvis
•• 1783 : vulkaan 1783 : vulkaan LakiLaki


