
Visserijbedrijf  

tijdens de Belle Epoque 

  

Ann-Katrien Lescrauwaet – Flanders Marine Institute (VLIZ) 
Jan Parmentier – Museum aan de Stroom (MAS) 

Ineke Steevens – National Fishery Museum (NAVIGO) 
Ruth Pirlet – National Fishery Museum (NAVIGO) 

 
 



Net voor de Belle Epoque 

Afschaffen van premiestelsel op ‘Vlaamse maat’  

Liberalisering 

     



Net voor de Belle Epoque 

§  Bij de Belgische onafhankelijkheid in 1830 kwam een aangepast 

premiestelsel in voege voor de Vlaamse vissers. In de periode tussen 

1832 en 1864 steeg het totaal aantal vaartuigen van 145 tot 274 als 

een direct effect van het nieuwe premiestelsel. In Oostende werd tien 

jaar na de onafhankelijkheid drie keer meer kabeljauw aangevoerd. Ook 

de haringvangst deed het goed.  

 

§  Het premiestelsel werd al snel internationaal in vraag gesteld omdat het 

grote kosten meebracht voor de staatskas. Er werd een nationale 

onderzoekscommissie voor de zeevisserij[ ingesteld, en de 

eerste statistieken werden verzameld.  

§  Nadat eerder het Verenigd Koninkrijk en later Nederland het 

premiestelsel lieten varen, werd het in 1867 ook in België afgeschaft.

     



Net voor de Belle Epoque 

Enkele Facts & Figures: 

§  1857: NL visserij is volledig vrij, geen premies, geen beperkingen 

§  1860: Oostende en Blankenberge worden als badplaatsen ‘ontdekt’; 

de garnaalvisserij evolueert als erkende ‘metier’ in de visserijsector 

§  1862: Nieuw station in Oostende zorgt voor een omwenteling in de 

visnijverheid 

§  20/04/1865 Ministerieel Besluit tot samenstelling commissie om 

toestand visserij te onderzoeken en schadelijk aspect van 

overbevissing te bestuderen  

§  1866 : grootschalige enquête zeevisserij België 

§  30/12/1866 : afschaffing premiestelsel Blankenberge 

§  1867 :volledige afschaffing premiesysteem visserij in België 

§  30/9/1867 : Stichting eerste visserijschool in Oostende 

 

     



Net voor de Belle Epoque 

Rond 1860:  in Oostende reeds 10-tal oesterfirma’s actief	 	 		

Oesterpark	"Musin”:	Beschrijving	Een	tekening	van	het	"Pavillon	
Musin",	met	zicht	op	het	oesterpark	en	het	bijhorende	restaurant.	
Auteur	Anoniem	in	De	Vent	(1991)	

hHp://www.vliz.be/wiki/
Historiek_van_de_Belgische_oesterkweek	



Belle Epoque 

§  Wegwerken van ‘rode lint’ en administratieve beperkingen 

§  Investeren in grootschalige  infrastructuur en openbare werken 

§  Opkomst van nieuwe visserijtechnieken 

§  Beginnende samenwerking visserijbeheer & controle Noordzee 

§  Noordzee-onderzoek  

     



Belle Epoque 

Wegwerken van ‘rode lint’ en 
administratieve beperkingen 
  
§  18/07/1868:  

ontheffing tol op zout voor de inzouting van vis voortkomende van 
nationale visvangst 

§  25/02/1868 : 

KB met voorwaarden ontheffing tol op import van vis voortkomende uit 

nationale visvangst;  invoer gebruik van zeebrieven (behalve kustvisserij 

en scheldevisserij), en gebruik van immatriculatienummer 

§  15/05/1870 : 

afschaffing tol ruw zout, zeewater en vis; verbod belemmering vishandel 

     



Belle Epoque 

Investeren	 in	 grootschalige	 infrastructuur	
en	openbare	werken	
	
§  1870	:	Montgommery-Dok	Oostende	wordt	gegraven	

§  1879	:	Ingebruikname	spuikom	Blankenberge	

§  1879	:	eerste	echte	vismijn	in	Oostende	de	Cierk,	wordt	in	

gebruik	genomen	

§  1885	:	Voltooiing	Montgommery-Dok	Oostende	



 

     

De	Maere-Limnander	(1879).	Beschrijving	Fragment	van	de	hydrografische	kaart	van	de	Vlaamse	banken,	uitgegeven	door	Luitenant	
Stessels	in	1866.	Het	uiHreksel	werd	gepubliceerd	om	aan	te	tonen	dat	de	zeebodem	het	snelst	dieper	wordt	vanaf	de	kust	van	Heist,	
hierdoor	de	uitverkozen	plaats	voor	de	latere	haven	van	Zeebrugge.		
De	Maere-Limnander,	A.	(1879).	Heyst	ou	Ostende.	Réponse	au	mémoire	du	Conseil	Communal	d'Ostende	adressé	à	la	Chambre	des	Représentants	le	27	janvier	1879.	
Imprimerie	Houdmont,	Frères:	Bruges.	27,	1	folded	map	pp.		
	

Belle Epoque - Infrastructuur 



De Cierk, Oostende 

Belle Epoque - Infrastructuur 



 

     

Olsen,	O.T.	(1883).	The	piscatorial	atlas	of	the	North	Sea,	English	and	St.	George's	Channels,	illustraang	the	fishing	ports,	boats,	gear,	
species	of	fish	(how,	where,	and	when	caught),	and	other	informaaon	concerning	fish	and	fisheries.	Taylor	and	Francis:	London.	50	maps	
pp.	Verspreidingskaart	van	de	steur	(Acipenser	sturio)	eind	negenaende	eeuw.	
	
	

Belle Epoque – Onderzoek en Samenwerking 



 

     

Olsen,	O.T.	(1883).	The	piscatorial	atlas	of	the	North	Sea,	English	and	St.	George's	Channels,	illustraang	the	fishing	ports,	boats,	gear,	
species	of	fish	(how,	where,	and	when	caught),	and	other	informaaon	concerning	fish	and	fisheries.	Taylor	and	Francis:	London.	50	maps	
pp.	Beschrijving	Verspreidingskaart	van	de	oester	(Ostrea	edulis)	eind	negenaende	eeuw.	



 

     

Olsen,	O.T.	(1883).	The	piscatorial	atlas	of	the	North	Sea,	English	and	St.	George's	Channels,	illustraang	the	fishing	ports,	boats,	
gear,	species	of	fish	(how,	where,	and	when	caught),	and	other	informaaon	concerning	fish	and	fisheries.	Taylor	and	Francis:	
London.	50	maps	pp.	Beschrijving	bodemkaarten,	visgronden,	dieptelijnen,	stroomsnelheden	en	andere	



Vloot en Technologie – Omvang vloot 

     

Trend	in	number	of	vessels	of	the	Belgian	fishing	fleet	in	the	period	1830-2010.	Source:	VLIZ	HIFIDatabase,	
reconstructed	from	historical	sources	



Vloot en Technologie – Tonnage vloot 

     

Trend	in	total	gross	tonnage	and	average	tonnage	of	vessels	of	the	Belgian	fishing	fleet	in	the	period	1842-2010.	
Source:	VLIZ	HiFiDatabase,	reconstructed	from	historical	sources	



Vloot en Technologie - aandrijving 

     



Vangsten – Haring  

     

Landings	(t)	of	herring	by	Flanders	fisheries,	with	an	indicaaon	of	source.	Salted	herring	(Degryse,	Cloquet,	DezuHere).	
Fresh	herring	landings	reported	by	ICES,	and	HiFiData	reconstructed	ame-series,	including	unpublished	data	for	WWI	
and	WWII.		(VLZ)	(Data	from	2000	onwards	provided	digitally	by	the	Flanders	Fisheries	Service	DVZ.	Source:	‘A	century	
of	Sea	Fisheries	in	Belgium’	(VLIZ	2009).	



Vangsten – kabeljauw. Van zout naar vers 

Landings	(t)	of	Atlanac	cod	in	Belgian	fisheries	in	Belgian	and	foreign	ports,	by	fishing	area	between	1836-1907	(salted	cod)	and	1929-
2008.	No	data	between	1908	and	1929.Data	as	from	1929	is	fresh	cod.	Data	from	2000	onwards	provided	digitally	by	the	Flanders	
Fisheries	Service	DVZ.	Source:	‘A	century	of	Sea	Fisheries	in	Belgium’	(VLIZ	2009).	

     



Vangsten – visserij kabeljauw ten zoute 

     



Opbrengsten verse visserij 

     

Opbrengsten	verse	vis	in	de	havens	Belgische	kust.	1836-1906.		Bron:	HifiDatabase	op	basis	van	diverse	bronnen	



Conclusie-Reflectie 
 §  Tijdsreeksen situeren de Belle Epoque in periode van 180 jaar 

zeevisserij, lokale gebeurtenissen en internationale trends 
 
§  Demonstreren significante (r)evoluties in vloot nav nieuwe technologie 

(stoom, motor aandrijving, communicatie,..), wetgeving en 
visserijbeheer  (subsidies, tax, exclusion zones) en de respons van de 
visserij als sector 

§  Drastische evoluties (zeil naar stoom naar verbrandingsmotor – shift 
van Borden naar Boomkor, over zeer korte periodes verloopt! (10-20 
jaar tijd). -> een sector in crisis maar tegelijk ook veerkrachtig  

 
§  Tijdsreeks is uniek: illustreert snelle val in omvang van de vloot ‐ 

gekoppeld aan verdwijnen van vissersgemeenschappen langs de kust 
en Schelde oevers: radikale verandering in sociaal weefsel van 
kustgemeenschappen.  

 
§  Raakt aan de vraag of een ‘minimum vloot omvang’ (minimum vitalis) 

moet ondersteund worden voor socio-economisch draagvlak. Zie ook 
kleinere visserij-landen in de EU. 

Zeevisserij: sector in permanente ‘crisis’ – veerkrachtig, in 
staat zichzelf terug uit te vinden en aan te passen.   



Bronnenmateriaal verzameld 
http://www.vliz.be/wiki/Historiek_Belgische_zeevisserij 
Statistieken voor de commerciële soorten van de Belgische zeevisserij, data 
over de samenstelling en de waarde van de aanvoer, geografische informatie over de 
herkomst van de vangst en wetenschappelijke achtergrond.  
 
Belgische vissersvloot: een zoek-interface voor de levensloop en karakteristieken 
van individuele vissersschepen in de Belgische zeevisserij sinds 1929 (in 
ontwikkeling).  
 
Verzameling der Koninklijke wetten & besluiten en andere relevante 
wetgeving Tijdslijn voor de reconstructie van de historiek van de Belgische 
(Vlaamse) zeevisserij (gebeurtenissen, wetgeving, technologische veranderingen,…).  
 
Collectie van publicaties en andere bronnen die data of context hebben 
bijgedragen tot dit project. Publicaties naar aanleiding van 'Een eeuw zeevisserij'.  
 
Fotogalerij: historische foto's en filmfragmenten uit de Belgische zeevisserij; surf 
ook naar ‘Wetenschatten’ voo beeldmateriaal over de visserij uit historische literatuur 
en oude verspreidingskaarten van commerciële vissoorten uit 
The piscatorial atlas of the North Sea..' (Olsen 1883).  
 
Partners en ondersteuning  

 

 

 


