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Paling vissen 

 Langs rivieren en beken: voldoende paling! 
 Rieten palingkorven 

 Fuiknetten 

 kruisnetten 

 Vissen  

 Peuren 

 



Palingvangst met fuik 



Platbodems en kruisnetten in 
Krekengebied 

 



Belangrijke palingcentra rond Schelde 

 Mariekerke 

 Berlare 

 Baasrode 
Baasrode Berlare 

Mariekerke 



“Palingboeren” 
van Baasrode 

 Botters en palingschippers 

 

 Botter = typisch 
Zuiderzeeschip (Friesland), 
°einde 18e eeuw 

 

 Bun: een ruim waar het 
water doorstroomt om de 
vangst levend te houden 



Paling botters van Baasrode 

 Transport van paling (geen 
vistuig en geen visnummer) 

 1896: 14 Botters 

 Nederlandse vissers (fuiken) 
op Oosterschelde, Maas en 
de Waal 

 Willemsstad en Moerdijk 

 Paling in bun en tenen 
manden op sleeptouw (soms 
sleepboot nodig) 

 



Paling botters van Baasrode 

 Vismijn in Baasrode 

 Venters met paling in grote houten bakken met twee à drie 
blikken laden met gaatjes 

 Venters van Baasrode en Mariekerke -> Markten in Aalst, 
Dendermonde en Brussel 

 

 



Vervuilde Schelde… 

 Vervuilde Schelde: soms alle paling in Antwerpen verkopen 

 19 juni 1910: visserbond “Sint-Pietersgilde” om ‘den 
kwijnende vischandel op te beuren’ 

 WOI: palingbotters vluchten naar Nederland 

 Omstreeks 1925: alle palingschippers overgeschakeld naar 
binnenvaart 

 Zeer beperkte herleving tijdens WOII 

 



De Bouw van Rosalie 

http://www.scheepvaartmuseumbaas
rode.be/de-rosalie 



Paling peuren 



Paling peuren 

 Peurders hobby kwijt … 

 Palingherstelplan van 
Agentschap Natuur & Bos 

 Uitzetten van glasaal 

 Visstroperij tegengaan 

 Migratie mogelijk maken 

 Nu, iets beter terug, maar: 

 Weinig jonge peurders 
(ICE) 

 Vervuiling… 



Paling eten 



Paling in de oudheid 

 De re coquinaria  van Apicius 

 Apicius = een beruchte smulpaap uit 
de tijd van keizer Tiberius (1e eeuw) 

 

 Saus bij paling: peper, lavaszaad, 
geroosterde komijn, oregano, 
gedroogde ui, gekookte eierdooiers, 
mulsum (wijn gezoet met honing), 
azijn, garum (gefermenteerde vissaus) 
en olie 



Eenen Nyeuwen Coockboek 
(1560) 

Om te bereyden palinghen 
met groenen loocke 

 Brood, knoflook, peterselie 
en zout 

 Groene looksprietjes, zuring, 
peterselie, cruyt (wellicht 
kruidnagel en kardemom), 
zou en wijnazijn 



Spaarzame 
Keukenboek (1860) 
Cauderlier 

Anguilles au vert of paling met zurkelmoes 
 
Kuisch eenige palingen van middelbare grootte, stroop ze en 
snijd ze in stukken van 6 à 10 centimeters.  
Laat zurkel koken met latuw en beet. Als alles gekookt is 
steek ze door eene teems: doe een goed stuk boter, peter en 
zout in eene casserol en leg er zurkel in. 
Laat alles te zamen goed stoven. Neem van het vuur en laat 
verkoelen om op te dienen. 



Ons Kookboek 20ste eeuw 



Groen? 

 Zeer veel soorten bereidingen 

 Beschikbare kruiden langs de waterlopen 

 • Basiskruid  = meestal zuring (dominante 
zure toets – vette van paling) 

• Verder: peterselie, kervel, dragon, 
pimpernel, dovenetel, tijm, bonenkruid 
en salie 



Palingkruid?  

 Verzameling van 
kruiden? 

 Soorten, afhankelijk 
van de regio 

 

Academie voor Streekgebonden Gastronomie: 
• Kempen, Maasland en Schelde: kervel en peterselie dominerend en 

dragon toegevoegd 
• West-Vlaanderen: bonenkruid en rozemarijn en grote 

hoeveelheden zurkel 
• Oost-Vlaanderen: zurkel 

 

Eerst pocheren of eerst bakken… 



Ingelegde paling 



Palingtradities? 

Palingtrekken  
• 19e eeuw 
• Verbod op ‘wreed 

volksvermaak’ 
 

• Palingoproer = 
volksopstand in de 
Jordaan in Amsterdam 
op 25  en 26 juli 1886 



Immaterieel erfgoed 

Levende tradities, 
gebruiken, kennis, … 

 
• Vissen en peuren! 
• Palingbotter 
• Gastronomie 
• Palingfestival 
• Orde van de Sentse 

paling 
 



Palingfestival Mariekerke 

 Visserdorp aan de Schelde 

 Palinghandel!  

 palingventers 



Palingfestival Mariekerke 

 Sinds 1970 

 Pastoor Jos Pauwels: 
parochiehuis bouwen 

 1e uitgave: 120 kg paling 
verkocht 

Nu: “toeristische, culturele, culinaire en 
vooral caritatieve daguitstap voor het goede 
doel” 



Palingfestival Mariekerke 

 Pinksterweekend 

 paling “In ’t groen op zijn 
Mariekerks® 

 waaier van toeristische en 
culturele randanimatie 
(tentoonstellingen, 
wandelingen, 
volksdansgroepen, …) 

 Vzw Palingfestival – Mariekerke 

 Vrijwilligers! 

 16 à 18.000 toeristen! 

 2015: 7,5 ton paling! 



Paling in Sint-Laureins 

 Krekengebied  

 Palingvissen en 
palinggerechten 

 Ambassadeur van 
Vlaanderen Lekker Land 
van 2010-2012 

 Herstel van streekeigen 
elementen 

 100 kg pootaal uitgezet in 
kreken 

 Culinaire proeverijen 



Paling in Sint-Laureins 

 Krekengebied  

 Palingvissen en 
palinggerechten 

 Ambassadeur van 
Vlaanderen Lekker Land 
van 2010-2012 

 Herstel van streekeigen 
elementen 

 100 kg pootaal uitgezet in 
kreken 

 Culinaire proeverijen 



“Palinggemeente” 

Palingwandelingen, proeverijen, demonstraties 
palingvangst, een avontuurlijke palingdropping, 
een volkse vertelling door lokaal talent: van 
puikers en peurders, ode aan de palingvissers. 
Palingarrangement, … 

 





www.HetVirtueleLand.be 
www.cagnet.be  


