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IJ 

EEN WOORD VOORAF 

Vlaanderens zeevisscherij heeft een roemrijke 
geschiedenis achter den rug. De bedoeling van dit 
boekje is een inleiding te verschaffen tot de bloei
periode van de 15e en 16e eeuwen, die. het onder ... 
werp uitmaken van de werken van den betreurden 
Oostendschen historieschrijver Edward Vlietinck. 
Daarnaast willen we, althans g.edeeltelijk, den 
wensch verwezenlijken van wijlen den heer Léonce 
Verbrugghe, in leven directeur van de: Oostendsche 
Reederij, auteur van. een geslaagd essay over « die 
belgische Seefischerei ». Het plan door den heer 
Verbrugghe opgevat, namelijk de uitgave van een 
geschiedenis van het Vlaamsche visschersbedrijf, 
mocht inderdaad niet in vervulling gaan. Onze 
kortstondige samenwerking met dezen specialist 
in zeevisscherijkwesties heeft -ons aangezet onder ... 
havige kleine studie ( *) in het licht te geven. We 
bedanken hier den heer adjunct ... archivaris van de 
stad Antwerpen, Dr Frans Blockmans, die zoo 
vriendelijk is geweest onze kopij na te zien en die 
ons vroeg.er aan dokumentatie hielp. 

( *) De Vlaamsche walvischvangst in de middeleeuwen. Bie
korf, 46e jaar (1940), n° 1 (Januari), p. 20-23. 
Oorsprong van het haringkaken in Vlaanderen. De Neder
landsche historiebladen, 1 e jaargang, n° 2 (April 1938), 
p. 201-219. 
Vlaanderens haringvisscheri j in de middeleeuwen. Handelin
gen van de Société d'Emulation van Brugge. Ter perse. 
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1. DE OUDSTE TIJDEN 

De gunstige ligging van de Vlaamsche kust aan 
de vischrijke Noordzee heeft in den loop van de 
tijden steeds de beoefening van de zeevisscherij 
door de bevolking van onze gewesten bevorderd. 
Nietteg,enstaande we over de oudste tijden zeer 
slecht ingelicht :zijn, mogen we toch aannemen, dat 
de zuidelijke Noordzee en het Nauw van Kales, 
wegens de jaarlijksche terugkeer van de haring ... 
scholen in hun wateren, reeds in het voorhistorisch 
tijdvak een groote aantrekk41gskracht op de vis" 
schers m~eten uitgeoefend hebben. Vooral het 
Nauw van Kales, waar de afstand tusschen het 
vasteland· en Groot..-Brittannië het kortst is, blijkt 
van oudsher het tooneel van een drukke scheep-
vaart geweest te zijn. Re.eds bij de komst van de 
Romeinen ( 57 v. C.) bestonden aan het westelijk 
gedeelte van onze kust twee havens, die voor den 
overtocht naar het Britsche eiland gebruikt werden: 
ltius Portus, vermoedelijk gelegen nabij de plaats 
waar naderhand Kales ontstond, en Gesoriacus of 
Bononia, het latere Boonen of Boulogne--aan--Zee. 
Dat Vlaanderens zeevisscherijtraditie tot v·óór den 
Romeinschen tijd opklimt, is dan ook niet uitge..
sloten. Caesar, de Romeinsche veroveraar, zegt 
uitdrukkelijk van de bevolking, die de eilanden van 
de delta van Rijn, Maas en Schelde bewoonde, 
dat ze l1eefde van visch en vogeleieren. Tijdens de 
eerste jaren van onze jaartelling was onze moeras--
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sige en beboschte kust van de delta tot Bononia 
bezet door de Menapiërs en de Morinen, twee 
stammen, die aan zeevaart deden. Beide volken 
beschikten over kloeke zeilschepen in eikenhout. 
waarmede ze verre tochten ondernamen. Ze namen 
deel aan den grooten zeeslag, die in 56 v. C. v·óór 
de Loiremondihg door de vereenigde Keltische en 
Germaansche zeevolken tegen de Romeinen ge..
leverd ·en verloren werd. De Menapiërs en de 
Morinen bezochten geregeld Groot--Brittannië om 
er, voor de bemesting van hun l~nderijen, mergel 
te halen. Dit deden ze wellicht tijdens hun vangst..
reizen. Beide stammen baatten aan de kust zout..
keeten uit en: kenden de manier om vleesch, en dus 
waarschijnlijk ook om visch, door zouten en rooken 
te verduurzamen. Misschien waren ze de leveran-
ciers van de uit Groot--Brittannië geïmporteerde 
oesters, waarvan men de schelpen in groot aantal 
in de overblijfselen van ·de Romeinsche villa's in 
Wallonië teruggevonden heeft. De voornaamste 
Romeinsche haven aan de Noordzee was Boonen, 
waar in 40 na C. een vuurtoren opgericht werd. 
Van Boonen uit ondernamen de Romeinen, van 
43 na C. af, de verovering van het Britsche :eiland. 
De vestiging van de Romeinsche heerschappij over 
het grootste gedeelte van de Noordzee had stellig 
voor de zee.visscherij belangrijke gevolgen. De 
waakzaamheid van de Romeinsche Noordzeevloot, 
de « classis Britannica », waarvan de basis zich 
te Boonen bevond, moet in de twee eerste eeuwen 
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van onze jaartelling niet weinig tot de veiligheid 
op zee en de vreedzame uitoefening van de zee.
visscheri j bijgedragen hebben. Deze bereikte wel.
licht, daar waar ze voor de bevoorrading van de 
Romeinsche garnizoenen werkte, een zekeren bloei. 
Een bewijs daarvan wordt ons geleverd door twee 
in Noord.-Nederland teruggevonden Latijnsche in.
schriften. De eene inscriptie werd door « conduc.
tores piscatus » of leden van een zeevisscherij.
vennootschap aan ·de godin Hladana opgedragen 
en is t1e Beetgum bij Leeuwarden in Friesland 
ontdekt geworden. Het a~dere inschrift, door 
visschers aan de godin Viradectis gewijd, werd te 
Vechten, het oude Fectio, aan de Rijnmonding 
opgegraven. Aan dien eersten bloei moet evenwel in 
den loop van de 3e eeuw, wegens de onlusten in 
het Romeinsch rijk en de zeerooverij,en van de 
Saksen, een einde gekomen zijn. Het herstel van de 
veiligheid op zee, samen met het bevelhebberschap 
over · de Romeinsche N oordzeevloot, werd omsteeks 
285 door keizer Maximianus aan Carausius toe.
vertrouwd. Deze admiraal, .die volgens sommige 
geschiedkundigen van Menapischen, volgiens ande.
ren, van Britschen oorsprong was, trad echter 
spoedig zelf als - een waar zeeroover op, kwam 
tegen Rome in opstand en liet zich in 287 tot 
keizer van Groot.-Brittannië uitroepen. Hij werd 
evenwel na een achttal jaren heerschappij, in 293, 
door ,een zijner tegenstrevers om het leven gebracht. 
Na het herstel van hun gezag over het Britsche 
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eiland ( 296), richtten de Romeinen de bedreigde 
Noordzeekust langs weerszijden van het Nauw van 
Kales als een versterkte zone, de «litus Saxonicum», 
in. Hun maatregelen hebben evenwel aan de ver.
dere z,eerooverijen van de Saksen geen einde kun.
nen stellen. Bij de onveiligheid op zee voegde 
zich, waarschijnlijk van de 3e eeuw af, de geleide.
lijke overstrooming van Kustvlaanderen door de 
zee, ramp, die de uitwijking van de Morinen en 
de Menapiërs naar het uiterste westen van het 
oude kustland tot gevolg had. Toen omstreeks 400 
de groote volksverhuizing losbrak, had de inun.
datie juist haar hoogtepunt bereikt. Aleen ver.
schillende eilandjes, soort wadden, bleven boven 
water uitsteken. Na het vertrek van de Romeinen, 
werd onze kust in de 5e eeuw dan ook niet door 
de vooruitdringende Salische Franken, maar in.
tegendeel eerst later door losse groepen Saksische 
en Friesche inwijkelingen bezet. De Saksen, die 
zich op de eilandjes kwamen nederzetten, waren 
blijkbaar achterblijvers van de verschillende volks.
groepen, die, van 450 af, het door de Romeinen 
ontruimde Groot.-Brittanni,ë op de: Britten gingen 
veroveren en op hun weg over zee noodzakelijker 
wijze onze kust moesten volgen en aandoen. De 
Friezen, die zich in Kustvlaanderen vestigden, 
waren voortrekkers van het volk, dat zich in de 
7° . eeuw tot aan het Zwin uitbreidde en dezen 
zeeboez,em ten tijde van Karel Martel (714.-741) 
overschreed. De studie van de plaatsnamen leert 
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ons dat, ook in. de streek van Boonen zich op een 
zeker oogenblik een dichte groep niet.-Frankische, 
waarschijnlijk Saksische inwijkelingen, moet neder.
gezet hebben. Afa ware zonen van zeevolken heb.: 
ben de Saksen 1en de Friezen, bij hun. vestiging in 
onze gewesten, onmiddellijk bij de maritieme tradi.
tie van het land~ voor zoover deze nog bestond, aan.
geknoopt en ze voortgezet. De verschillende zee.
boezems, als de Aamonding, de IJzergolf, het Zwin 
en de Honte, die Ktistvlaanderen diep binnendron.
gen, moeten .dan ook in de 6e eeuw reeds het 
voorwerp · van een bestendige strand... en kust ... 
visscherij geweest zijn. Overblijfselen van Sak.
sische of Friesche booten, waarschijnlijk visschers.
booten, dagteekepend uit die ,eieuw, werden immers 
te Brugge en te Knokke bij opgravingen in aange.
slibde gronden teruggevonden. De Franken blijken 
eveneens van de nabijheid van de zee gretig ge ... 
bruik te hebben gemaakt. Hun Salische wet, in 
dien tijd opgesteld, bestraft zeer streng de diefstal 
van visschersbooten en vischnetten. Wel is waar 
woonden de Franken meer in het binnenland aan 
de oevers van Schelde en Leie ·en deden ze hoofd ... 
zakelijk aan riviervisscherij, maar hun geliefkoosde 
vischvangst, de palingvangst, en de behoefte aan 
versche visch moet hen van meet af aan aangezet 
hebben de Schelde, het Zwin, den IJzer en de Aa 
af te zakken om er hun netten tot in de eigenlijke 
zeeboezems uit te werpen. Zien we niet hoe Chlo ... 
deo. de legendarische grootvader van Clovis, met 

zijn vrouw den zomer aan ze:e ging doorbrengen ? 
De kusteilandjes waren bewoond door visschers, 
die hun bedrijf tot in de Engelsche wateren uit ... 
oefenden en dus misschien aan haringvisscherij 
deden. In de overblijfselen van een oud visschers ... 
dorp in de duinen tusschen de Panne en Gijvelde 
vond men immers tusschen allerhande overblijfselen 
ook Angelsaksische munten ( «scatta' s») uit de 
6°, 7° en ge ,eeuw. Daar dit duin, te oordeelen naar 
de_ vondst van voorhistorische voorwerpen. en Ro.
meinsche geldstukken, sedert onheuglijke tijden on
ophoudend bewoond schijnt te zijn geweest, zou 
hieruit afgeleid kunnen worden, dat de zeevissche.
rijtraditie aan onze kust oeroud moet Z·ijn. Feitelijk 
werden in onze Nederlandsche taal voor zaken in 
verband met de zeevisscherij zeer weinig termen. 
van Latijnschen oorsprong overgenomen, terwijl in ... 
tegendeel in het Fransch talrijke Nederlandsche 
zeevaarttermen overgingen. 

In de ge eeuw, in den tijd van Karel den Groote, 
heerschte opnieuw aan de: delta van Rijn, Maas 
en Schelde en aan de monding van de Canche een 
bedrijvige koopvaardij, waarvan Duurstede, Maas ... 
tricht, Antwerpen en Kwentowic de voornaam.ste 
centra waren. Ook Isere Portus aan de IJ zermon.
ding en Boonen worden als havens vermeld. Deze 
laatste was nog steeds, zooals onder het Romeinsch 
bewind, de plaats van waaruit gewoonlijk den over ... 
tocht naar Engeland ondernomen werd. Toen 
Karel de Çroote in g 10 onze kust tegen de Noor.-
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mannen deed versterken en een vloot liet bouwen, 
was het te Gent en te Boonen dat hij zijn schepen 
verzamelde en inspecteerde. Van de Boonensche 
haven maakte hij als het ware de basis van zijn 
oorlogsvloot en liet er den vuurtoren, wellicht nog 
dezen uit den tijd van de Romeinen, restaureeren. 
Uit zijn capituladën of rijkswetten blijkt, dat de 
groote keizer voor de kustverdediging ·de mobili,.. 
satie van de kustbewoners verordend had. Alleen 
een visschersbevolking kan in een voldoend aantal 
de noodige manschappen voor de keizerlijke zee" 
strijdkrachten en de kustwacht geleverd hebben. 

De voornaamste visschershaven was toen zeker 
Boonen. Deze stad wordt immers in de teksten als 
« civitatem maritimam » aangeduid. Na den dood 
van Karel den Groote, was de kustverdediging 
onder de regeeringen van Lodewijk den Vrome 
( 814,...840) en Karel den Kale ( 843"877) tegen 
de invallen van de Noormannen niet meer opge" 
wassen. De Skandinavische zeeroovers vaarden de 
Vlaamsche zeeboezems op en drongen langs 
stroomen en rivieren het binnenland in om naar 
hartelust te plunderen. De toenmalige havens, 
waaronder Antwerpen, Gent, Boon en en K wen to" 
wie, moesten het meermaals ontgelden. De Noor• 
mannen bezetten meer dan eens de kuststreek om 
Boonen ( 842, 879) 1e.n maakten er van het uit" 
gangspunt voor hun plundertochten in Groot"Brit· 
tannië. De Engelsche oostkust bleef gansch de 
1 oe eeuw door een twistappel tusschen de Angd" 
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J saksen en de Denen, zooals de Noormannen in 
Engeland ook nog genoemd werden. Dat in zulke 
omstandigheden v:an een geregelde haringvisscherij 
geen spraak kon zijn, ligt voor de hand. De Noor,... 
mannen, die zich in Frankrijk op de naar hen ge" 
noemde kust van. Normandië vestigden, blijken even,.. 
wel, nog vóór hun definitieve nederzetting ( 911), 
de zeevisscherij in het Kanaal op nieuwe banen 
geleid te hebben. De rol, die de vischvangst in het 
leven van de Fransche Noormannen speelde, komt 
treffend tot uiting in een plaatsnaam als Fécamp, 
dat oorspronkelijk « vischkamp » beteekende. De 
verfranschte Normandiërs schijnen ,zich o.m. op de 
walvischvangst te hebben toegelegd. Een Angel.
saksisch toltarief van omstreeks het jaar 1000 ver" 
meldt inderdaad den invoer door kooplieden van 
Roeaan van walvischvl,eesch te Londen. Wellicht 
was het van de Noormannen, die in de ge eeuw 
tijdelijk in onze gewesten verbleven en er achter,... 
blijvers nalieten, dat de Vlaming1en de walvisch" 
vangst leerden. De oudste vermeldingen nopens 
onze zeevisscherij betreffen walvischvangsten in 
de -~ (875 ?), t0e, 11° en 12e eeuw. De middel,... 
eeuwsche kloosterlitieratuur verschaft ons soms 
eigenaardige bijzonderheden over deze meestal 
wonderbare visscherij. Niettegenstaande vóór het 
jaar 1000 het bestaan van de Vlaamsche zee,... 
visscherij als een vaststaand feit aangienomen mag 
worden, was dit bedrijf in de toen heerschende 
landbouweconomie nog zonder veel beteekenis. De 
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vischvangst voorzag slechts in de behoeften van de 
kUstbevolking en was aan den landbouw onder,.. 
geschikt. De monniken van de groote abdijen. 
wilden ze zich aan versche zeevisch bevoorraden, 
moesten zelf aan zeevisscherij doen. Aldus be,.. 
schikte de abdij Saint..-Denis (nabij Parijs) in de 
eerste helft van de 9° eeuw ( 832) op het schier,... 
eiland Cotentin in Normandië oVier een bestendige 
standplaats voor de walvischvangst. In onze ge-
westen ontving de abdij Sint--Pieter (bij Boenen) 
in 932 het voorrecht langs de kust van het Boonen..
sche met het sleepnet, of, ,zooals het in den 
Latijnschen tekst ·van de oorkonde met een 
Vlaamschen term uitgedrukt wordt, met de «wade», 
de strandvisscherij te mogen beoefenen. Vóór het 
jaar 1000 schijnt in West,... Europa nog nergens 
sprake te zijn van een zeevisscherij, zelfs niet van 
een haririgvisscherij, die voor den handel werkte, 
hetgeen verklaart waarom ·we in de dokumenten 
zoo weinig over de vischvangst vernemen. 

II. ONTSTAAN VAN DE VLAAMSCHE 
VISSCHERSPLAATSEN 

Alleen Boenen, d.i. Boulogne,...aan,...Zee, kan zijn 
oorsprong tot den Romeinschen tijd doen opklim" 
men. Al onze andere visschersplaatsen ontstonden 
eerst na het jaar 1000, toen, met de opkomst van 
handel en nijverheid en het ontstaan van de steden, 
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ook de zie.evisscheri j een economische beteekenis 
kreeg. Reeds in de 10° eeuw kwamen nabij de 
Vlaamsche zeeboezems en op de kusteilandjes. 
rondom de aldaar opgerichte grafelijke burchten. 
handelsnederzettingen als Oostburg, Brugge, 
Oudenburg, Gistel. Veurne, W innoksbergen en 
Burburg tot stand, maar, uitzondering gemaakt 
voor Brugge, zonder ontstaan te geven aan blij,.. 
vende visschershavens. De Vlaamsche visschers..
plaatsen dankten inderdaad hun ontstaan niet 
alleen aan de ontwikkeling van de koopvaardij en 
de zeevisscherij, maar ook aan de agonie van de 
,zeegaten. De golven van de Aa, den IJzer en het 
Zwin benevens de andere inhammen, . die in den 
loop van de 10°. 11 il en 12° eeuw verzandden~ 
werden slechts geleidelijk door de kustbevolking en 
de groo~e abdijen, en dan nog met den steun van 
de graven, ingepolderd en in bezit g.enomen. Eerst 
na het jaar 1000 werden de meeste dorpen, waar,... 
van de plaatsnamen op .-kerke of ,...kapelle eindigen~ 
en de meeste kusthavens in het leven geroepen. 
De havens van Grevelinge en Duinkerke · ontston ... 
den in de 11° eeuw, dez1e: van Kales, Nieuwpoort, 
Damme en Biervliet in de 12°. Als nieuwe steden 
werden deze zes visschersplaatsen tusschen 1150 
en 1185 ongeveer tegelijk opgericht en wel op 
gronden toebehoorend aan den graaf en gelegen 
aan den rand van de verzandende zeegaten : 
Grevelinge aan de Aamonding, Nieuwpoort aan 
den IJzerinham, Damme aan het Zwin, Biervliet 
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aan de Honte, Kales aan de oude golf van 
Frethun, de Neuna, en Duinkerke aan dez·e van 
Winnoksbergen. V 1erschillende van deze havens 
werden door de verzanding zelf in het leven ge,.. 
roepen. De aanslibbende Aa, IJzer en Zwin deden 
respectievelijk Sint,...Omaars, leper en Brugge hun 
vroegere maritieme ligging verliezen en de behoefte 
ontstaan aan een voorhaven waardoor deze handels,.. 
steden hun koopvaardij en zeemanstraditie konden 
voortzetten. Aldus werd Grevelinge de voorhaven 
van Sint,...Omaars en Burburg, Nieuwpoort deze 
van leper, Diksmuide en ·Veurne, en Damme deze 
van Bruggie. De oudste van deze voorhavens en 
visschersplaatsen is Grevelinge. Lang vóór de 
eigenlijke stichting van de gemeente was Greve,... 
linge de naam voor de plaats aan de Aamonding 
waar de visschersbooten en anderie. schepen kwamen 
aanleggen en waar de graaf van Vlaanderen dan 
ook tollen hief, o.a. op de verhandelde haring. Van 
de haven of -« portum Greveningis » ( 1127), zoo,.. 
wel als van den tol of « theoloneo Grev1eninge » 
( 1107) worden reeds in het begin van de 12e eeuw 
melding gemaakt. Een eigenlijke visschersagglo,... . 
meratie schijnt er toen nog niet te hebben bestaan, 
wel verschillende dorpj,es of parochiën, die er in 
den loop van de 11 e eeuw, meestal omstreeks 1100, 
tot stand gekomen waren, namelijk Sint,...Folkwin 
( 1040), Sint,.. Willibrord ( 1095), Sint,...Niklaas 
( 1114} en Sint,.. Joris ( 1119), allen gelegen in het 
schorregebied van Grevelinge langs beide oever!-
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van de Aamonding. De 1eigenlijke stad Grevelinge 
ontstond aan den rechteroever van de Aa door 
toedoen van Diederik van den Eelzas op het einde 
van de regeering va:n dien graaf (-+- 1160). Ze 
werd waarschijnlijk als een gansch nieuwe agglo" 
meratie op gronden. aan den vorst toebehoorend 
opg1e.richt en daarom aanvankelijk « novus portus » 
( « novo portu Graveninghes » 1190) genoemd. 
Een twintigtal jaren nadien moet het dorp Duin,.. 
kerke, waarvan de parochie reeds in het midden 
van de 11° eeuw ( 1067) bestond, op zijn beurt tot 
een nieuwe havenstad uitgegroeid zijn. In 1188 
wordt inderdaad voor het eerst gewag gemaakt 
van de burgers van de nieuwe stad Duinkerke 
( « burgenses de novo opido de Dunkerca »). Filips 
van den Elzas, die een jaar later uit dez,e. haven 
enkele schepen voor zijn kruistocht deed uitloopen, 
moet de oprichting van de nieuwe Duinkerksche 
agglomeratie mogelijk gemaakt hebben. Uit latere 
bronnen blijkt immers, dat deze graaf aan Duin,.. 
kerke zijn stadsrecht verleende, terzelfder tijd 
wellicht als een gedeelte van den stadsbodem, die 
naderhand grafelijk bezit bleef. Kales, Nieuwpoort, 
Damme en Biervliet zijn als nederzettingen aan de 
kust van recenteren datum dan Grevelinge en 
Duinkerke, maar als «nieuwe steden» werden ze 
in denzelfden tijd als deze twee laatsten in het le,... 
ven geroepen. Kales werd omstreeks 1170 gesticht. 
Met het graven van zijn haven werd in 1190 een 
aanvang gemaakt en in 1202 bekwam de nieuwe 
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agglomeratie haar eigen parochiale inrichting. 
Nieuwpoort werd gebouwd aan den linkeroever 
van de IJzermonding nabij de « Yseram Portum », 
de plaats waar in het midden van de 12e eeuw de 
schepen kwamen aanleggen en waar de graaf op 
zeker oogenblik besloot tollen te laten heffen. Zijn 
oprichting is klaarblijkelijk te danken aan de ver~ 
zanding van den IJzer vbór Diksmuide, dat, zooals 
zijn naam het getuigt, 1een oude IJ zerhaven is, en 
dat inderdaad tot ver in de 12e eeuw de voorhaven 
van leper bleef. Nieuwpoort werd in 1163, jaar dat 
zeer waarschijnlijk ook dit van zijn stichting is, 
door Filips van den Elzas, zijn vermoedelijken 
stichter, die toen samen met zijn vader Diederik de 
regeering waarnam. in het genot van zijn stads.
vrijheden gesteld. Zijn bevolking blijkt in enkele 
jaren snel te zijn aangegroeid. In 1165 was ze reeds 
talrijk genoeg om in een nieuwe parochie te worden 
gegroepeerd en in 1175 om haar eigen kerk te 
hebben. De nieuwe agglomeratie droeg aanvanke.
kelijk de naam Zandhoofd, naar de duinenreeks 
waarop ze ontstond en die eerst omstreeks 1100 
droog gekomen was. Haar bodem hoorde als 
« nieuw land » dan ook toe aan den graaf, die den 
grond bij de oprichting van de stad in gelijke 
perceelen verdeeld en als cijnsgronden aan de 
nieuw~ bevolking afgestaan had. Dit uitgesproken 
karakter van « nieuwe stad » ( « novem villam 
Zandhovedam » 1176), verklaart dan ook waarom 
de benaming Ni1euwpoort (Novum Opidum 1163. 

) 

Novus Burgus 1183, Novus Partus) het na enkele 
jaren op de plaatsnaam Zondhoof d gehaald heeft. 
De naam Nieuwpoort, samen met het rechtlijnig en 
regelmatig -plan van de agglomeratie, is een blijven.
de getuigenis van den :eigenaardigen oorsprong van 
de stad. Damme ontstond aan de samenvloeiing van 
Reie en Zwin. Aldaar werd op een zeker ~g.enblik 
onder den druk van de v1erzanding van de Reie, 
die Brugge met het Zwin en de zee verbond, door 
de Bruggelingen een dijk en een. sluis gebouwd, 
zonder dat we weten wanneer dit juist gebeurde. 
Zeker is het, dat van ,dat oogenblik af de verscheping 
van de koopwaren en de heffing van de grafelijke 
tollen plaats greep nabij de sluis en dat deze haar 
naam, toenmaals« dam», gaf aan de nieuwe agglo ... 
meratie, die in haar nabijheid opgericht werd. De 
burgers van de nieuwe g.emeente Damme ( « bur ... 
gensibus meis de Dam » ) worden voor het eerst 
vermeld in 1180, jaar waarin ;Ze door Filips van den 
Elzas gansch Vlaanderen door in het genot van 
volledigen tolvrijdom en vrijstelling van betaling 
van het hanzarecht gesteld werden. Over den 
oorsprong van Biervliet zijn we minder goed in ... 
gelicht. -De agglomeratie moet, zooals haar naam 
het zegt, ontstaan zijn aan een van de talrijke 
« vlieten » of zeegaten, die toen in de Honte uit ... 
mondden. Van Biervliet wordt voor het eerst mel ... 
ding gemaakt in. 1183, toen de burgers van deze 
nieuwe gemeente ( « burgenses meos de Biervliet ») 
van graaf Filips eveneens vrijstelling van betaling 
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van tol en hanzarecht gansch het graafschap door 
ontvingen. Indien Kales, Nieuwpoort, Damme en 
Biervliet niet uit oude visschersdorpen ontstonden, 
toch kan hun sneHe groei slechts verklaard worden 
door het bestaan van een talrijke visschersbevol.
king aan de kust. Zoo groeide Kales uit de parochie 
Peternesse, waarvan het eerst in 1202 afgescheiden 
werd. Nieuwpoort moet op dezelfde wijze gegroeid 
zijn uit Oostduinkerke, waarvan de parochie in 
1135 gesticht werd. Volgens een kerkelijke ge" 
tuigenis zou de visschersbevolking aan den linker" 
oever van de IJ zermonding in 1183 sinds meer dan 
60 jaar reeds de gewoonte gehad hebben het 
haringtiend aan haar parochiale geestelijkheid uit 
te keeren. Sporen van een visschersbedrijf worden 
overigens in het begin van de 12e eeuw in de 
IJzerstreek vastgesteld. In 1123 is er in het mirakel" 
verhaal, dat het leven van den Heiligen Arnold, 
stichter en patroon van den abdij van Oudenburg, 
schetst, spraak van enkele visschers, die, na beroep 
op 4ezen heilig.e, na veel moeite er in gelukten een 
groote· walvisch te vang.en. De belangrijkste ge.
tuigenis is echter deze van. een kronijkschrijver, die 
ter gelegenheid van zekere gebeurtenissen in 1127, 
ons weet te melden dat de Ieperlingen gewoon 
waren groote hoeveelheden zeevisch in de kust" 
wateren te vangen ; « . . . marinorum piscium, qui 
illa in partibus admondum grandes capiuntur :. 
(M. G. H., S. S" XII, p. 537). De snelle ont" 
wikkeling van Damme als visschershaven is in de 

20 

eerste plaats te danken aan het feit, dat er van 
oudsher aan het Zwin visschers woonden. Nog in 
1178 zouden, volgens een gdijktijdige kronijk, de 
Brug:gelingen. aan graaf Filips van den Elzas, bij 
dezes terugkomst van ·een reis, een zeemonster heb" 
ben aangeboden, dat door de visschers door middel 
van zout verduurzaamd was geworden : « ".Bru" 
gensis oppidani piscem monstrosum, iam pridem a 
piscatoribus captum et sale conditum, ei obtulerunt» 
(M.G.H., S.S. 111, p. 41 ). Er kan hier slechts 
spraal< zijn van visschers, die te Brugge of toch ten 
minste aan het Zwin woonden. De aangroei van 
de visschersbevolking schijnt in de l 2de -eeuw het 
talrijkst aan de Vlaamsche kust van het Nauw van 
Kales te zijn geweest. De lijst van de: steden en 
dorpen, waarvan de bewoners in die eeuw reeds 
aan de haringkampagne deel namen, is in dat op" 
zicht veelbeteekenend. Van Boonen tot Nieuwpoort 
lagen : Witzand, Zandgat, Kales, Peternesse, Cou" 
logne, Mark, Ooie, Sint"Folkwin., Grevelinge, Sint" 
Niklaas, Loon, Mardijk, Sinte, Duinkerke, Zuid" 
kote, Gij_velde en Oostduinkerke. De zeevisscherij, 
en daaronder vooral de haringvangst, moet reeds 
onder de regeering van Filips van den Elzas ( 1159" 
'91), aan dit gedeelte: van onze kust, een zekere 
economische beteekenis gekregen hebben. Dit blijkt 
niet alleen uit de toenmalige opkomst van de 
havensteden Kales, Grevelinge, Mardijk, Duin.
kerke en Nieuwpoort, maar ook uit de pogingen, 
die van 1179 af, maar vooral van 1183 af, door de 
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geestelijkheid van het bisdom Terwaan met den 
steun van den graaf in het werk gesteld werden 
om de visschers van de kust tusschen Kales en 
Nieuwp:oort aan de heffing van het harfngtiend te 
onderwerpen. De visschersbevolking aan het mid..
dengedeelte van de kust en aan het Zwin nam eerst 
in groot aantal toe in den loop van de 13de eeuw, 
vooral onder de regeering van Marga~etha van 
Konstantinopel ( 1244..-'80). Door toedoen van deze 
gravin werden in 1246 de Nieuwe IJde aan den 
linkeroever en in 1248 Lombardie, nu Lombardsijde 
genoemd, aan den rechteroever van de IJ zer1:11on..
ding gesticht. Het eerste verrees op de plaats 
Vloedgat, het tweede op de plaats Knok, maar 
beiden in de duinen. De « Nieuw:e IJde » bleef een 
voorgeborchte van Nieuwpoort, Lombardsijde in..
tegendeel vormde van meet af aan een gemeente op 
zichzelf, maar op juridisch gebied toch aan de 
« keuren » of stedelijke verordeningen van Nieuw..
poort onderworpen. In deze laatste stad zelf was de 
bevolking na één eeuw talrijk genoeg geworden 
om de oprichting van een tweede parochie toe te 
laten. Nieuwpoorts tweede parochiale kerk (Sint / 
Laurentius) werd omstreeks 1280 opgericht. In 
denzdfden tijd kwamen tusschen de IJ zermonding 
en het Zwin de latere voorname visschersplaatsen 
Oostende en Blankenberge tot stand, respectieve" 
lijk op de plaatsen Testreep en Scharphout, toen~ 
maals twee kleine dorpjes. Allebei werden. tot den 
rang van gemeente verheven, de eerste in 1267, de 
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tweede omstreeks 1275. De Oostendenaars ontvin..
gen van de gravin een. zekere oppervlakte duinen..
grond tot oprichting van hun nieuwe stad. Over de 
oudste geschiedenis van Blankenberge weten we 
integendeel niets. Aan het Zwin kwamen achtereen" 
volgens de nieuwe gemeenten Muide ( 1242), Mon..
nikenreede ( -1- 1250), Hoeke C+ 1270) en Sluis 
(vóór 1290) 'tot stand. Ze hadden hun ontstaan te 
danken zoowel aan de verzanding van den zee ... 
boezem waaraan ze gelegen waren, als aan de 
ontwikkeling van de koopvaardij en de zeevis .... 
scherij. Over ·de visschersbevolking.en aan de mon .... 
ding van de Schelde én aan de Honte zijn we 
minder goed ingelicht. We mogen echter aannemen, 
dat havens als Gent en Antw:erpen van oudsher 
hun eigen visschers moeten hebben gehad. Op het 
einde van de l 2d0 eeuw bevinden zich aan den 
zuidelijken oever van de Honte .de visschersplaat .... 
sen Hugevliet en Biervliet en. de handelshav.ens 
Boechoute, Assenede, Aksel èn Hulst, die weHicht 
in dien tijd ook aan z·eevisscherij deden. Boechoute 
en Assenede hadden, volgens hun keure van 1242, 
in tijd van oorlog aan den graaf elk een. « hercog .... 
ghe » of oorlogsschip te leveren. Van al deze 
havens aan Zwin en Honte heeft zich evenwel 
alleen Boechoute aan den Braakman tot op onze 
dagen als visschersplaats kunnen handhaven. 

We mogen nochtans zeggen dat reeds in de 
13d0 eeuw gansdi de Vlaamsche kust, van Böonen 
tot Antwerpen, als het ware met een gordel van 
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visschersplaatsen af gezet was. Af gezien van Boo ... 
nen, Kal~s en Antwerpen, behoorden al deze plaat" 
sen tot het graafschap Vlaanderen. De twee eerste 
van deze drie voorname havens gingen voorgoed 
verloren in 1191, bij iden dood van Filips van den 
Elzas, die het gebied, waarin ze gelegen waren 
( Artezië), aan Frankrijk afgestaan had. Antwerpen 
integendeel werd eerst in 1356, nadat het door 
graaf Lodewijk van Male op Brabant veroverd was 
geworden, bij Vlaanderen gevoegd. In het begin 
van de 13de eeuw waren de twee belangrijkste koop,.. 
vaardij,.. en visschershavens Damme en Grevelinge. 
Hun macht en bloei worden bezongen door Guil ... 
laume Le Breton, een Fransch kronijkschrijver, die 
kort na 1200 onze kust bezocht. Een eeuw later, 
in 1324, is volgens een « transport » of schaal voor 
de heffing ván financieele bijdragen, naar hun res,.. 
pectievelijk belang, de rangorde van de Vlaamsche 
kusthavens de volgende : 

Aan de kust Aan het Zwln 

1. Nieuwpoort 1. Sluis 

2. Duinkerke 2. Aardenburg 

3. Blankenberge 3. Damme 

4. Oostende 4. Oostburg 

5. Grevelinge 5. Monnikenreede 

6. Lombardsijde 6. Hoeke 

7. Mardijk 7. Muide 

24 

De havens aan de kust en deze aan het Zwin 
kunnen inderdaad moeilijk in een en dezelfde waar ... 
deladder ondergebracht wor1den, gezien voor de 
eersten de zeevisscherij, voor de tweeden integen,.., 
deel de koopvaardij het voornaamste element van 
hun scheepvaart uitmaakten. In den loop van de 
l 4de eeuw ontstonden er nog enkele kleine visschers ... 
plaatsen, maar geen enkel ervan bracht het tot den 
rang van gemeente. Het waren aan ide kust Kok" 
sijde, Walravensijde, Wenduine:, Heist en Knokke, 
en aan het Zwin Reyghersvliete, Nieuwe Sluis, 
Coxyde, die nu niet meer bestaan, en Kadzand. De 
belangrijkste van deze dorpen was ,zeker Wal" 
ravensijde, nu genoemd Raversijde, welke voor het 
eerst in 1388 vermeld wordt (L. Gilliodts ... Van 
Severen. Cart. anc. Est. de Bruges, V, p. 430). 
Het mag dan ook gezegd worden, dat in de l 4de 
eeuw over geheel de Vlaamsche kust de zeevissche ... 
rij samen met den landbouw het voornaamste mid .... 
del van bestaan voor het grootste gedeelte van de 
bevolking geworden was. 

III. DE HARINGVISSGHERIJ IN DE 
NOORDZEE 

In de geschiedenis van de Vlaamsche zeevissche ... 
rij in de middeleeuwen speelt de haringvangst de 
hoofdrol. Het is dan ook in het kader van de ha .... 
ringvisscherij dat men het best de zeevisscherij in 
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het algemeen kan behandelen. De haringvangst was 
immers de eenige vischkampagne, die ieder jaar op 
groote schaal plaats greep. Ze moet even oud zijn 
als de Vlaamsche koopvaardij op Engeland. de-
welke tot de jaren 1.000 opklimt. Het is immers met 
zekerheid gewetent dat de Vlaamsche handelaars. 
voor hun overtocht naar het Britsche eiJand, aan-
vankeli jl< de schepen gebruikten, die ze aan de kust 
van .het Nauw van Kales aantroffen, ·en dit kunnen 
slechts visschersbooten ·geweest zijn. In het begin 
van de 12tle eeuw vertrokken ze meestal uit Witzand 
of Grevelinge. In deze beide havens moesten ook, 
volgens de verdragen gesloten tusschen den graaf 
van Vlaanderen en den koning van Engeland. de 
Vl•aamsche hulptroepen met bestemming naar dit 
laatste land, ingescheept worden. Op dat oogenblik 
waren Boonen en Grevding-e reeds aanvoerhavens 
van haring en ander visch bestemd voor den handel. 
De visschers van Boonen en omgeving hadden aan 
de abdij Sint" W ulmar makreel" en haringtienden 
te betalen en van ieder gevangen walvisch een 
stuk v leesch uit den staart af te staan ( v-óór 1121 ) , 
terwijl de kooplui, die zich te Grevelinge aa~ ver-
sche haring gingen bevoorraden, in deze haven aan 
den graaf re·eds z·ekere tollen verschuldigd waren 
( 1108). De Vlaamsche haringvisscherij nam echter 
-eerst uitbreiding na 1150, toen, onder de regeering 
van Filips van den Elzas ( 1159"'91), een heele 
reeks nieuwe kusthavens, me,er bepaald Kales, 
Duinkerke, Mardijk, Nieuwpoort, Damme en Bier--
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vliet, opgericht werden. Dit blijkt vooral uit de 
pogingen, die, van 1179 af, door de geestelijkheid 
van het bisdom Terwaan met den steun van den 
graaf in het werk gesteld werden om ook de 
visschers van de kuststreek tusschen Kales en 
Nieuwpoort aan de heffing van het haringtiend te 
onderwerpen. . 

De haringvisscherïj begon jaarlijks in de maand 
Augustus, of nog vroeger. Van dat oogenblik af 
tot einde September werd, volgens een Nieuw-
poortsch reglement, gevischt op de haringgronden 
van « Noordover » of, volgens de Kalesiaansche 
havenrekeningen uit het be'9in van de 14tl0 eeuw, 
in « Noordland» of « Nordpais ». M·et deze termen 
werd niets anders bedoeld dan de meest noordelijke 
streek in de Noordzee, waar de Vlaamsche visschers 
de haringvangst begonnen. Het was het zeegebied 
v·óór de. kusten van Noord--Oost--Engeland en Oost" 
Schotland. Het eigenlijke haringseizoen, dat slechts 
van September tot November duurde, greep plaats 
in het zuidelijk gedeelte van de Noordzee. Eerst 
werd gevischt in de wateren vóór de kusten van 
Zuid--Oost--Engeland, daarna in de « Mare Flan" 
drie», of Vlaamsche kustwateren, en ten slotte in 
het «Nauw van Kales », meer bepa~ld vóór « de 
Hoofden » of Vlaamsche banken ( Dijck, Sandet" 
ties en Ruytingen), waar het haringseizoen een 
einde .. nam. Feitelijk vormde gansch de haringvis" 
scherIJ van in het verre · « Noordover » tot vóór 
« de Hoofden » één enkele cyclus, welke evenwel 
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niet alle visschers volgden. Aan de haringkampagne 
in de Vlaamsche Zee en in het Nauw van Kales 
nam gansch de bevolking van Vlaanderens kust 
tusschen Boonen en Biervliet deel. De haringvis,.. 
scherij vóór «de Hoofden» was vooral een buiten,.. 
kansje voor de kustbewoners van den Westhoek. 
Uit dien hoofde hadden de parochianen van de 
kustdorpjes van het bisdom Terwaan, namelijk 
Peternesse, Mark, Ooie, Sint--Folkwin, Loon, Sinte, 
Tetegem, Zuidcote, Gijvelde, Oostduinkerke en de 
Nieuwe IJ de, evenals de visschers van de haven,.. 
steden Boonen, Kales, Grevelinge, Mardijk, Duin ... 
kerke en Nieuwpoort, ieder jaar op het einde van 
het haringseizoen aan de geestelijkheid van hun 
respectievelijke parochiën tienden van de door hen 
gemaakte winsten te betalen. Het ontstaan vlak 
naast elkaar van dit groot aantal kleine en groote 
visschersplaatsen is dan ook eenigszins door de 
nabijheid van de rijke vischgro~nden van het Nauw 
van Kales te verklaren. M·et ·reden mogen we dan 
ook veronderstellen, dat het grootste gedeelte van 
de haringvisschers van den Westhoek terzelfdertijd 
de zeevisscherij en het landbouwbedrijf beoefen ... 
de. Ver in zee gingen de bewoners van de kleine 
kustdorpjes niet, hetgeen trouwens ook niet noodig 
was, vermits de haringbanken tot op het strand zelf 
spoelden. Zelfs de abdijen, die aan de kust lagen, 
namen met eigen visschers, gekozen onder haar 
leekebroeders, ·en eigen booten aan de haring kam ... 
pagne in het Nauw van Kales deel. Aldus de abdij 

O.L.V. van Kapelle te Mark, de abdij van Sint-
Winnoksbergen, de abdij Ter Duinen bij Oost ... 
duinkerke, haar filiaal. de abdij Ter Doest te 
Lissewege bij Blankenberge en wellicht ook de 
abdij Sint--Niklaas van Veurne. Opvallend is het, 
dat deze bedrijvigheid, ·evenals deze van de haven-
steden, door Filips van den Elzas, dezen vorst, die 
zooveel voor de Vlaamsche kust blijkt te hebben 
gedaan, in de hand gewerkt werd. De abdij O.L.V. 
van Kapelle ontving in 1177 van graaf Filips een 
rente van 3 pond, die jaarlijks op Kerstdag, d.i. na 
het haringseizoen, door den grafelijken tol te Gre-
velinge uit te keeren was en die dienen moest om 
de herstellingen aan de visschersboot, die de graaf 
voor haar gekocht had, te bekostigen. De abdij 
van Sint--Winnoksbergen verkreeg in 1183 van 
Filips van den Elzas voor haar visschersboot vol" 
ledige vrijstelling van betaling van de grafelijke 
toHen in alle Vlaamsche havens, voorrecht welke ze, 
volgens het Dam.sche toltarief van 1376, in de 14de 
eeuw nog steeds genoot. De abdij Ter · Duinen 
ontving omstreeks 1190, steeds van denzelfden 
graaf, nabij Grevelinge 15 gemeten duinen... en 
schorregrond als veld voor het drogen ·van haar 
haring-- en andere vischnetten, veld welke ze in de 
l 3de eeuw ( 1233) nog steeds gebruikte. De abdij 
Ter Doest bezat bovendien een. kleine vloot, die 
ze vermoedelijk .zoowel voor .de vrachtvaart op 
Engeland, waar ze haar schepen liet bouwen en 
herstellen, als voor de zeevisscherij aanwendde. De 
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haringcampagne in de Vlaamsche Zee en in het 
Nauw van Kales was dan ook de eenige waarvan 
de opbrengst nagenoeg volledig aan Vlaanderen 
zelf ten goede kwam.- Toch gebeurde het, dat ze 
wegens zuiver natuurkundige omstandigheden mis ... 
lukte. Zoo in 1218, jaar waarin de visschers van 
Grevelinge zich op het einde van het seizoen. bij 
hun parochiale. overheid, namelijk bij de abdij 
Sint ... Bertwin (Sint-Omaars)~ van wie hun parochie 
afhing, verontschuldigden het door hen te betalen 
tiend niet te kunnen storten, zoogezegd omdat de 
hevige vorst vóór en op Sint-Maarten. ( 11 Novem ... 
her) de haringvangst verhinderd zou hebben. Gre ... 
velinge blijkt tot ver in de 13de eeuw het voornaam ... 
ste centrum van de haringvisscherij v·óór «de Hoof ... 
den » te zijn geweest. De graaf hief er, waarschijn ... 
lijk sedert het begin van de l 2de eeuw, een tol op 
de verhandelde versche haring. Het ligt voor de 
hand dat, tijdens het ·haringseizoen in het Nauw 
van Kales, talrijke visschersbooten van de verder 
gelegen Vlaamsche havens zoowel Grevelinge, als 
Kales, Duinkerke en Nieuwpoort als aanlegplaatsen 
moeten gebruikt hebben. In deze vier visschers ... 
havens hief de vorst overigens tollen op de haring ... 
booten. Volgens de keure van Nieuwpoort van 
1163, deed de graaf van Vlaanderen in deze nieuwe 
havenstad een tol van 8 den.ieren heffen op de 
« buizen » ( « buza »), die versche haring aanvoer ... 
den. Het gold hier waarschijnlijk, zooals te Kales, 
een tol, die geheven werd op de vreemde visschers ... 
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booten, die tijdens de haringkampagne de haven 
kwamen aandoen om er hun vangst aan wal te 
brengen. Te Nieuwpoort deed de graaf, volgens 
de keure van 1163, tollen heffen op den ver-
koop van al de aangevoerde vischsoorten, aldus 
op haring, makreel, zalm, kabeljauw, schelvisch, 
pladijs, bot (.« zeebut »), paling en walvischvleesch. 
Nagenoeg dezelfde soorten visch waren eveneens 
te Damme, volgens het tarief van. de aldaar geheven 
tollen ( 1252), bij hun verhandeling aan taxatie 
onderworpen. De eenvoudige vermelding van deze 
vischsoorten levert op zichzelf nochtans geen vol
doende aanwijzing voor de vischgronden, die door 
onze visschers bezocht werden, en voor de seizoenen 
tijdens dewelke gevischt werd. Eigenlijke geschied
kundige gegevens over de verschillende zeevissche-
rijen ontbreken volledig. Aleen nopens de haring
vangst zijn we voldoende ingelicht. 

Op historisch gebied was de haringvisscherij in 
het verre « Noordover », d.i. in de Engelsche kust
wateren, de belangrijkste. Aan deze zeevisscherij, 
die jaarlijks in Juni of Juli be·gon, en die, wat de 
gemaakte winsten aangaat, het meest opbracht, 
namen alleen de visschers van de groote visschers.
plaatsen Grevelinge, Duinkerke, Lombardsijde, 
Oostende, Blankenberge, Muide, Hugevliet en Bier ... 
vliet deel. Gedurende de lange vangstreizen, kwa~ 
men ze, gezien de verre afstanden, niet naar Vlaan.
deren terug, maar verkochten hun. vangst in Enge
land zelf. Ze bezochten de verschillende Engelsche 
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en Schotsche havens, zoowel om er hun visch aan 
den man te brengen, als om er hun netten te droo ... 
gen, uit te rusten zich te approviande:eren en zelfs 
om er koopwaar als zout in te slaan. Ze deden 
geregeld de :haven aan van Great ... Y armouth, het 
groote centrum van de Engelsche haringvisscherij 
in de middeleeuwen. Deze visschershaven kende 
inëlerdaad ge-durende het haringseizoen, tijdens het ... 
welk binnen haar muren een jaarmarkt gehouden 
werd, 1e:en drukken toeloop van volk. Zij was de 
verzamelplaats van de overzeesche en Engelsche 
visschers, die er hun haring kwamen verkoopen, 
zoowel als van allerlei vreemde en inlandsche koop ... 
lui, die er, na gedane zaken, gezoutén haring als 
terugvracht insloegen. De invloed van de interna ... 
tionale gebeurtenissen op de bedrijvigheid te Great ... 
Yarmouth was zoo groot, dat, toen in 1238 de 
Tataren in Oost ... Europa vooruitrukten, de Friesche 
en Skandinavische handelaars zich over zee naar de 
groote Engelsche visschershaven niet dierven be ... 
geven om er, zooals het hun gewoonte was, een 
lading haring in: te: slaan. Het gevolg was dat in 
dat jaar de vischkooplui van Yarmouth geen bui ... 
tenlandsche afnemers vonden en de haring tot in 
de verste uithoeken van Engeland aan een spotprijs 
aan den man gebracht werd. Voor één zilverstuk 
kon men er toen 40 à 50 stuks koopen en dan nog 
wel van de beste, indien we den kroniekschrijver 
Mathieu de Paris mogen gelooven. De Vlaamsche 
visschers bezochten riiet alleen Great .... Y armouth, 
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maar ook de andere Britsche havens en verkochten 
er hun haring, kabeljauw, makreel en andere visch. 
We vinden ze te Berwick .... on .... Tweed, Tynemouth. 
Hartlepool. Whitby, Scarborough, Blakeney, Ra ... 
venser. Orford, lpswich, Kirkley. Londen, Sand ... 
wich en kleinere Engelsche havens. Na hun vangst ... 
reizen in « Noordover » en in de wateren vóór 
Great .... Y armouth. keerden de Vlaamsche visschers 
naar hun thuishaven met het gewonnen geld en 
meestal ook met hun laatste vangsten haring, ma ... 
kreel, kabeljauw of andere visch terug. In ruil voor 
zeevisscherijtolerantie inden de Engelsche koningen 
van de Vlaamsche, Zeeuwsche en Hollandsche 
haringvisschers dan ook een .recognitiegeld. Aan 
die verre ,zeevisscherij waren evenwel ook gevaren 
verbonden. De .gewoonte van de zeelui, wegens 
gemis aan betere orienteeringsmiddelen, slechts in 
de onmiddellijke nabijheid van de kusten te varen 
en te visschen en voor den overtocht naar de En ... 
gelsche vischgronden het Nauw van Kales over 
te steken, werkte in tijd van vrede, maar vooral in 
tijd van oorlog, fel de zeerooverij in de hand. Filips 
van den Elzas reeds zag zich in 1186 verplicht van 
uit Duinkerke een zuiveringsaktie tegen de zee ... 
roovers te ondernemen. Het grootste nadeel was 
echter de gebondenheid van de Vlaamsche vis ... 
schers aan de Engelsche havens, wegens de ligging 
van de meeste haringgronden in de nabijheid van 
de Britsche oostkust. De Vlaamsche haringvis
scherij in de middeleeuwen was van Engeland af ... 
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hankelijk bijna in dezelfde mate als de Vlaamsche 
lakennijverheid, die eveneens haar grondstof uit het 
Britsche eiland betrok. Telkenmale Engeland of de 
Engelsche koning in internationale moeilijkheden 
gew~kkeld. was, deed de weerslag daarvan zich ook 
op de Vlaamsche zeevisscherij gevoelen. Vooral de 
politieke tegenstelling tusschen Frankrijk en E~ge.
land werkte nadeelig op de Vlaamsche harmg.
visscherij. Vlaanderen werd immers telkenmale in 
het steeds opnieuw oplaaiend conflict tusschen deze 
beide landen betrokken. De Engelsche koning, om 
den graaf van Vlaanderen aan zijn zijde te krijgen, 
trof dan telkens economische sankties tegenover de 
Vlaamsche handelaars, die zich in ,zijn rijk bevon" 
den, en dus ook tegenover de visschers. Koning Jan 
zonder Land oefende op deze wijze reeds drukking 
uit, toen hij in 1213 den persoon en de goederen 
van Vlaamsche kooplui, waaronder ook visschers, 
die hun vangst kwamen verkoopen, in de Engelsche 
havens deed aanhouden. Zeerooveri j, oor log en 
economische vergelding waren dan ook de drie 
factoren die de zeevisscheri j in de Noordzee en in 
het Nauw van Kales aanhoudend stoorden en op 
den aanvoer van visch, vooral van haring, remmend 
werkten. Die moeilijkheden namen zelfs op ihet 
einde van de 13d0 eeuw, meer bepaald in de periodes 
1270.-'74, 1276.-'84 en 1290" 97, een scherp karak.
ter aan. Dit begon in 1270, toen om zuiver persoon.
lijke belangen, tusschen 1-Iendrik III. koning van 
Engeland, en Margaretha van Konstantinopel. 
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gravin van Vlaanderen, een langdurig geschil uit.
brak. Aan beide zijden ging men, zoogezegd als 
vergoeding voor gele·den .schade, over tot aanhou.
ding van kooplieden en beslaglegging op hun sche" 
pen en goederen, hetgeen de zeerooverij begunstig.
de. Onder de Vlamingen, die in Engeland door deze 
sankties getroffen werden, bevonden zich, naar uit 
een lange lijst van klachten (gegevens van den heer 
F. Blockmans) blijkt, ook verschillende stuurlieden 
en haringvisschers uit Grevelinge, Duinkerke; 
Damme en Hugevliet. Ze werden op :zee beroofd 
door Engelsche kapers en verloren hun schip met 
al hetgeen aan boord was als vischnetten, haring", 
kabeljauw ... en andere vischvangst, tuigage, zout, 
en andere zaken als bedden, kleederen, potten, 
koperen vaatwerk en wapens ten behoeve van de 
bemanning. «Michel Ie Mafoe », stuurman van 
Grevelinge, en zijn vennooten leden aldus in Sep.
tember 1273 v·óór Dunwich het verlies van een 
vaartuig, zes last haring, 46 haringnetten en zout. 
Een stuurman van Hugevliet en zijn. mannen zagen 
zich in 127 4 op zee tusschen Boon en en Witzand 
door kapers van. Dover van hun boot met kabel" 
jauwvangst beroofd. Het feit, dat dezelfde vrijbui" 
ters visschers van dezelfde haven aanvielen., doet 
vermoeden dat deze laatsten om zich te beveiligen 
in deze gevaarlijke tijden de haringvisscherij in 
groep uitoefenden. Verschillen.de visschers uit 
Duinkerke verloren te Y armouth en te Trunsby 
hetgeen ze aldaar te goed hadden van lieden aan 
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wie ze haring, kabeljauw of andere visch leverden. 
Na vier jaar storing in de economische betrekkin ... 
gen, werd in Juli 1274 door den vrede van Mon ... 
treuil-sur-Mer het normaal handelsverkeer tusschen 
Engeland en Vlaanderen, mits wederzijdsche ver ... 
goeding voor de aan elkaar aangebrachte schade. 
hersteld. De goede verstandhouding werd echter 
weldra opnieuw verstoord. Tijdens den wapen ... 
stilstand, waarmede de onderhandelingen te: Mon ... 
treuil ingezet werden, zouden Vlaamsche visschers 
Engelsche beroepsgenoten, die vreedzaam hun be ... 
drijf uitoefenden, op zee aangevallen en een groot 
aantàl onder hen g;edood hebben. De Engelschen. 
van hun kant, pastten na de sluiting van den vrede 
nog sankties toe. Zoo werden in Augustus 1274 
twee en twintig visschers van Nieuwpoort, die, 
samen met andere burgers van hun stad, Berwick ... 
on-Tweed aangedaan hadden om er hun netten te 
laten drogen, uit te rusten en zich t,e approviande:e ... 
ren, door den burggraaf van Northam aangehou.
den en in de gevangenis geworpen. Gravin Marga ... 
retha stuurde onmiddellijk aan den Engelschen 
koning een schrijven met het dringend v,erzoek de 
aangehoudenen terug in vrijheid te doen stellen, wat 
vermoedelijk gebeurde. Toen de Vlaamsche steden 
geen aanstalten maakten om het door hen verschut" 
digde verschil in zake regeling van de wederzijd
sche schadevergoeding te vereffenen, werd in 1276 
bepaald den toegang tot Engeland aan de Vlamin ... 
gen ontzegd. Dat in zulke omstandigheden de 
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onveiligheid op zee toenam, ligt voor de hand. Het 
herstel van den vrede in 1284 stelde geen einde aan 
de talrijke moeilijkheden, die de Vlaamsche vis ... 
schers in de Engelsche wateren ondervonden. De 
crisis bereikte haar hoogtepunt in de jaren 1290 ... '93. 
toen het op ,zee zelf tusschen koopvaarders van 
beide naties tot botsingen kwam, waarbij de v1a ... 
mingen een groot gédeelte van hun handelsvloot 
moeten inHeschoten hebben. In 1293, bij de her ... 
vatting van den oorlog tusschen Frankrijk en En ... 
geland, werden de handelsbetrekkingen met Vlaan
deren door de Engelschen dan ook opnieuw ge ... 
schorst. · Ze werden echter hersteld in 1297, toen 
de graaf van Vlaanderen de partij van den En ... 
gelschen koning koos en met zijn Pranschen suze
rein brak. Edward 1 en Gwijde van Dampierre 
kwamen door verdrag ( 8 Maart 1297) overeen 1een 
einde te stellen aan verdere wandaden van hun 
respectievelijke zeelieden tegenover ,elkaar. De 
Engelsche vorst trof inderdaad begin September 
1297, met het oog op de veiligheid van de Vlaam
sche, Zeeuwsche en Hollandsche haringvisschers, 
uitzonderlijke maatregelen voor de bewaking van 
de zeekust bij Great-Yarmouth. Tijdens de krijgs ... 
verrichtingen tusschen de Engelschen en de Fran ... 
schen vonden evenwel een groot aantal Blanken ... 
bergsche visscliers in duistere omstandigheden den 
dood op zee. Op zijn weg naar het Zwin, werd het 
Britsche smaldeel. dat onder leiding van den 
koning, den overtocht naar Vlaanderen deed, door 
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de Fransche vloot aangerand, wat het verlies van 
een viertal schepen voor gevolg had. De Engel':' 
schen kwamen einde Augustus 1297 behouden te 
Sluis aan, maar kort na ·hun landing ontstond er 
een bloedig handgemeen tusschen de mannen van 
Yarmouth en deze van de Cinque ... Ports (Dover, 
Sandwich, Hastings, Hythe en Rommey), die sinds 
lang met elkaar in een veete gewikkeld waren. Vijf 
en twintig Engelsche schepen werden tijdens dat 
treffen de prooi van de vlammen. De Engelsche 
koning blijkt dus op dat oogenblik zijn eigen zeelui 
niet in handen te hebben gehad. lntusschen bleef de 
Fransche vloot vóór de Vlaamsche kust kruisen. 
Niettegenstaande den oorlogstoestand hadden de 
Blankenbergsche haringvisschers niet opgehouden 
hun bedrijf op zee uit te oefenen. Het zou slecht 
met hen vergaan. Hun flottielje blijkt in September 
in de Vlaamsche Zee, hetzij door de Franschen, 
hetzij door de Engelschen, hetzij tegelijk door 
beide oorlogvoerenden,.. aangevallen te zijn ge ... 
worden. Ben groot aantal visschers zou daarbij 
den dood gevonden hebben en talrijke visschers ... 
booten verloren g:egaan zijn. Een gelijktijdig 
klaagschrift somt de namen op van 35 stuurlieden, 
die, samen met het grootste gedeelte van hun 
vennooten, gedood werden, en van 10 andere stuur ... 
lui, di~ · eveneens vennooten verloren of schade 
leden. Klaarblijkelijk ging de overval uit van de 
door den Engeischen koning opgeroepen ongeregel ... 
de zeestrijdkrachten van Yarmouth, de Cinque ... 
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Ports en andere Britsche havens, die In de expedi ... 
tie een welgekomen gelegenheid voor zeerooverij 
zagen. Toch wees dit op een nieuwe verscherping 
van de economische moeilijkheden. Enkele weken 
later, begin Oktober 1297, trof Edward 1 met den 
Franschen koning, Filips den Schoone, een ak ... 
koord, waarvan Gwijde van Dampierre uitgesloten 
werd. De Engelschen hielden Gent en het Zwin 
bezet, de Franschen Brugge en de Vlaamsche kust. 
In dezelfde maand gingen, volgens een tweede 
klaagschrift, de Britten in het Zwin over tot de 
verbeurdverklaring van 13 andere Blankenbergsche 
booten, die aldaar hun haringvangst aan wal brach
ten. De schepen met al hetgeen aan boord was, 
netten, ankers, 1tuigage ,en visch, werden aange
slagen. Vaartuigen, ankers en vischtuig konden 
door de eigenaars tegen betaling van losgeld terug 
vrijgekocht worden. De aangeslagen haring, al te 
zamen 143 last (+ 143.000 kilo), werd op bevel 
van den « bailiff » van Sandwich verkocht en wel 
in tegenwoordigheid van Pieter Terninc, waar ... 
van we weten dat hij in 1299 baljuw van Bier ... 
vliet, dus grafelijk ambtenaar was. Dit laat het 
vermoeden wettigen, dat deze beslaglegging door 
de Engelschen als vergelding en vergoeding- voor 
vroeger geleden schade bedoeld werd. Wat er 
ook van zij, de beide Bliankenbergsche klaag ... 
schriften van 1297 zijn belangrijk voor de kennis 
van de Vlaamsche haringvisscherij in de twee
de helft van de 13de eeuw. Ze leeren ons dat 
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de bemanningen van de visschersbooten tiidens het 
haringseizoen 8 à 15 koppen of vennooten van den 
stuurman, - dezen laatsten niet meegerekend, -
bedroegen en dat de booten tot 16 last of ongeveer 
16.000 kilo haring per vangst aan wal brengen 
konden. De cijfers van de gedoode en beroofde 
bemanningen op zee en in het Zwin, al te zamen 
ongeveer 60 stuurlieden met hun vennooten, vol..
staan reeds om een denkbeeld te krijgen van den 
stand van het Blankenbergsche visschersbedrijf op 
het einde van de 13d0 eeuw. Wat ;er na 1297 in 
Vlaanderen gebeurde, wordt door de vaderland..
sche geschiedenis verteld. Het graafschap werd in 
1300, na het vertrek van de Engelschen, volledig 
door Filips den Schoone in bezit 9'enomen en bij 
Frankrijk ingelijfd. Twee jaar lang bleven de 
Franschen de baas, tot ze door den Guldensporen..
slag uit Vlaanderen verjaagd werden. De strijd 
met Frankrijk werd, zooals men weP.t, na Gwijde's 
dood in gevangenschap ( 1'305), voortgezet door 
Robert van Bethune, die -eerst in 1320 te Parijs den 
vrede sloot. Gedurende het eerste kwart van de J 4de 
eeuw liet ook de verstandhouding met Engeland 
nog steeds te wenschen over. De onveiligheid in de 
Noordzee nam onder invloed van den oorlog tus..
schen de Engelschen en de Schotten no,g toe. Op 
z.ee werden, zoowel door de Engelschen, als door 
de Vlamingen, steeds nieuwe wandaden bedreven. 
Reeds in 1302 zouden Blankenbergsche, Nieuw..
poortsche en Lombardsijdsche visschers, van den 
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strijd tegen Frankrijk gebruik makend, Fransche 
of Engelsche schepen op zee aangevallen hebben. 
De Blankehergenaars betaalden in 1302, volgens 
de rekeningen van Brugge van dat jaar, als oor..
logsbuit aan deze gemeente, ide helft van de op..
brengst van « viande goed » bestaande uit haring. 
huiden. en 37 zakken wol. die ze haddten ,« ghewon..
nen up die ,zee». Nieuwpoortsche visschers van hun 
kant kaapten de kogge « Emont de Fowic » van 
Plymouth en brachten het schip naar het Zwin op. 
De vijf goede steden van Vlaanderen (Brugge, 
Gent, leper, Rijsel en Dowaai) deden evenwel te 
Sluis den eigenaar terug in he:t bezit van zijn vaar.
tuig stellen. Voor deze en andere schade werden in 
1303 zes Nieuwpoortsche stuurlui op last van de 
vijf goede steden te Brugge gevangengezet. terwijl 
de gemeente Nieuwpoort, die aansprakelijk gesteld 
werd, zich tot de betaling van een vergoeding van 
3.000 Parijsche ponden aan dë benadeelde koop..
lieden verplicht zag. Om dergelijke redenen werden 
hetzelfde jaar acht stuurlieden van Lombardsijde 
veroordeeld tot de uitkeering van 100 Engelsche 
ponden aan Remonde Van der Broye, waarschijn..
lijk een Engelsch koopman, 1die op zee door hen 
aangevallen g'eworden was. Niettegenstaande de 
Vlamingen hoegenaamd niet van zeerooverij vrij 
te praten waren, toch moet de onveiligheid op zee 
niet zoozeer aan hen, dan wel aan de Engelsche 
vrijbuiterij en aan de economische moeilijkheden 
toegeschreven worden. De verschillende klaag..-
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schriften door zeelieden van Duinkerke, Nieuw,.. 
poort, Lombardsijde, Oostende, Blankenberge, 
Muide en Biervliet, langs den graaf van Vlaan;
deren o~, bij den Engelschen koning inge4iend, 
maken slechts gewag van · beslagleggingen in En,.. 
gelsche havens en aanvallen op zee in de periode 
1302,..'19. Een Blankenbergsche klaagbrief somt de 
namen op van een dertigtal stuurlieden, die in de 
jaren 1303 tot 1310 in de Engelsche havens Hart,.. 
lepool, Whitby, Kirkley en Norwich, wegens be,.. 
slaglegging op hun schip, netten, ankers en andere 
zaken en wegens betaling van. fosgeld schade leden 
of op zee aangevallen werden en soms dooden 
onder hun bemanningen te betreuren hadden. De 
onveiligheid op zee was vooral groot in êîe jaren 
1309,..'1 l. Er bleven ons voor deze periode de meeste 
klaagschriften bewaard. Volgens deze bescheiden 
werden er van een zevental Duinkerksche stuurlui, 
waarsch.ijnlijk tijdens het haringseizoen 1310, niet 
minder dan vier met hun bemanningen in de haven 
van Whitby mishandeld, beroofd of aangevallen, 
terwijl twee andere stuurlui met hun vennooten te 
Ravenser schade ondervonden. Een tiental stuur,.. 
lieden van Lombardsijde werden in de havens 
Kirkley, Harwich, lpswich en Sandwich mishan,.. 
deld, verloren er hun schip, gezouten haring en 
andere zaken of vonden tusschen Dover ·en Wit,.. 
zand in de schermutseling op zee den dood. Vol,.. 
gens een klaagschrift, dat onvolledig tot ons kwam, 
werden ook Nieuwpoortsche zeelieden in die jaren 

42 

door de Engelschen beroofd. Verschillende Vlaam ... 
sche visschersbooten werden door Engelsche oor ... 
logsbodems op zee gepraaid, onder voorwendsel 
dat hun schepen in verstandhouding met de Schot ... 
ten stonden. Het moet feitelijk toegegeven worden, 
dat de oorlog tusschen Engeland en Schotland aan 
de Vlamingen een uitstekende gelegenheid bood om 
aan zeerooverij te doen. In 1311 eischte Edward II 
schadevergoeding voor het verlies in September van 
het jaar voordien ondergaan door Robert Asshe ... 
man, burger van Great,.. Y;armouth, vanwege een 
zevental stuurlieden van Blankenberge, Oostende, 
Lombardsijde, de Nieuwe IJ de en Mardijk, die met 
hun vennooten het schip van den benadeeligde, de 
« Margarete de Gernemuth », overvallen, g-eplun" 
1derd en tot zinken gebracht hadden. Of de graaf 
er gevolg aan gaf, wéten we niet, maar het valt te 
betwijfelen. De Engelsche vorst beantwoordde 
immers niet beter de verzoekschriften van Robert 
van Bethune. Deze eischte datzelfde jaar de terug" 
gave van de schepen van een stuurman uit Oosten,.. 
de en twee stuurlieden uit Nieuwpoort, die in Juli 
1311, volgens. de klaagbrief van den graaf, vóór 
Berwick,..on" Tweed, met hun vennooten gedood en 
wier vaartuigen naar Londen opgebracht werden. 
Edward Il antwoordde ( 11 Sept. 1311 ) dat de 
genoemde stuurlui met hun bemanningen niet v·óór 
Berwick, maar vóór Aberdeen tijdens krijgsver ... 
richtingen. tegen de Schotten, met wie :ze in ver,.. 
standhouding stonden, den dood vonden. De on,.. 
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veiligheid op zee bereikte in het jaar 1311, niet" 
tegenstaande tusschen Vlaanderen en Engeland 
geen oorlogstoestand bestond en de economische 
betrekkingen tusschen beide landen gehandhaafd 
bleven, een hoogtepunt. Op zeker oogenblik greep 
er zelfs voor « Crasdun » ·een kleine zeeslag tusschen 
Vlamingen en Engelschen plaats. Vandaar dan ook 
de talrijke en moeizame onderhandelingen, die, met 
het oog op de bestrijding van de zeerooverij, ge" 
voerd werden. In Oktober 1310 moeten er tusschen 
Vlaanderen en Zeeland, in verband met de bevei" 
liging van de haringvisscherij, zekere besprekingen, 
waarvan we den inhoud niet kennen, plaats ge" 
grepen hebben. We weten het omdat de vertegen
woordigers van Ieper er aan deel namen en in de 
Iepersche stadsrekening van 1310 een uitgave voor" 
komt voor .deg·enen, « ki alerent outre en Zelande 
pour faire 1 acort entre les Flamens et de cheaus 
de Zelande de 1 haringhison ». Meer weten we 
over de onderhandelingen, die van 1310 af, tusschen 
den Engelschen koning en den graaf van Vlaan" 
deren ondernomen werden en die, te minste voor 
de haringvisscherij, gunstige uitslagen opleverden. 
Op 10 Juli 1311 inderdaad gaf Edward II aan de 
« bailiffs » van Great" Y armouth opdracht alle ver" 
geldingsmaatregelen tegen overz~esche visschers te 
staken. Visschersbooten, haringvangsten en andere 
zaken mochten als vergoeding voor de schade, die 
Engelschen vanwege zeeroovers van het vasteland 
zouden opgeloopen hebben, niet meer aangeslagen 
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worden. Vergeten we niet, dat een zeevisscherij" 
centrum als Yarmouth zijn bloei hoofdzakelijk aan 
het bezoek van de Vlaamsche, Zeeuwsche en Hol" 
landsche visschers te danken had. Nu deze zeelie" 
den, uit vrees voor de zeerooverij, meer en meer 
achterwege bleven, werd de welvaart van de groote 
Engelsche visschershaven ernstig in gevaar ge" 
bracht. De onderhandelingen, die tusschen den 
Engelschen koning en den graaf van Vlaanderen 
gevoerd, evenals, de maatregelen, die aan weers" 
zijden getroffen werden, konden evenwel de veilig
heid op zee niet volledig herstellen. In de periode 
gaande van 1312 tot 1319 werden nog verschillen" 
.de stuurlieden van Duinkerke, Nieuwp~ort, Lom" 
bardsijde en Oostende met hun vennooten op zee 
of in de Engelsche havens mishandeld of gedood. 
Een Nieuwpoortsch klaagschrift van 1312 somt de 
namen van drie stuurlui op, die, samen met het 
grootste gedeelte van hun bemanningen, vóór Win ... 
chelsea en Dunwich in een schermutseling het leven 
lieten. Klaagschriften van lieden van Duinkerke, 
Lombardsijde en Oostende, die in 1318 en 1319 
ingestuurd werden, maken slechts gewag van wan" 
daden op zee of . arrestaties van schepen en goede
ren in Engeland, vooral in de jaren 1314, 1317, 
1318 en 1319. Op deze wandaden mag men zich 
evenwel niet blind staren. Het lag nu eenmaal in 
d.e gewoonte van den tijd, dat de meeste zeelieden 
terzelfder tijd aan zeevisscherij, koopvaardij en 
zeerooverij deden en, wegens opgeloopen schade, 
zichzelf r·echt verschaften. 
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De veiligheid op zee schijnt na 1320 eenigszins 
verbeterd te zijn. Tot aan het uitbreken van den 
Honderjarigeh Oorlog ( 1337) konden de Vlaam
sche visschers met grootere gerustheid dan in de 
voorgaande periode hun bedrijf in de Engelsche 
wateren uitoefenen. Wel is waar hadden de lieden 
van Nieuwpoort in 1324 tegen vrijbuiters van 
Yarmouth nog strijd te leveren, maar toen enkele 
jaren later, in 1327, opnieuw Nieuwpoortsche 
visschers, deze maal door zeeroovers van Sandwich 
en Winchester, vóór Boonen overvallen werden en 
hun schip moesten prijs gev·en, beloofde 1de Engel
sche koning hun eischen tot schadevergoeding in te 
willigen en de goede verstandhouding verder te 
handnaven. Een nieuw tijdperk-van onveiligheid op 
zee begon in 1337 met de uitbarsting van den 
Honderjarigen Oorlog tusschen Engeland: en 
Frankrijk. De Kalesiaansche havenrekeningen 
leeren ons, dat de visschers dat haringseizien zich 
in het Nauw van Kales niet dierven wagen. De 
Vlaamsche steden hielden zich e.erst, in weerwil 
van hun graaf. die de partij van Frankrijk gekozen 
had, afzijdig ( 1337"'40) en schaarden zich daarna 
onder leiding van J acoh van Artevelde aan de zijde 
van Engeland ( 1340-'45). Dit liet de Engelschen in 
1340 toe te Sluis de Fransche vloot te vernietigen. 
Enkele jaren later, in 1347,• veroverden de Britten 
de havenstad Kales. Daardoor bekwamen ze de 
meesterschap in de Noordzee en het toezicht over 
den belangrijksten zeeweg tusschen hun eiland en 

46 

het vasteland. wat niet zonder gevolgen voor de 
Vlaamsche z·eevisscherij zou zijn. Na den dood van 
Lodewijk van Nevers, die in 1346 in den slag bij 
Crécy in de rangen van · de Franschen sneuvelde, 
kwam de nieuwe graaf. Lodewijk van Male, met 
Engeland op een. veel beteren voet te staan. Hij 
sloot in 1348 met dat land den vrede van Duinkerke 
en verbeterde naderhand in aanzienlijke mate zijn 
goede verstandhouding met den Engelschen koning. 
Vandaar de verschHlende tegemoetkomingen van 
Edward III tegenover de Vlaamsche visschers. De 
Engelsche vorst maakte in 1364, nadat hij tegen 
den uitvoer van gemunt goud en zilver uit zijn rijk 
maatregelen had moeten treffen, uitzondering voor 
de Vlaamsche zeelieden, die de jaarmarkt van 
Great" Y armouth bezochten of de haven van Sand-
wich aandeden. Deze visschers kregen de toelating 
het geld, dat ze in deze beide havens door den ver
koop van haring en andere visch wonnen, in alle 
vrijheid met zich mede te nemen. De Vlaamsche 
zeevisscherij moet zich onder de krachtige regee
ring van Lodewijk van Male snel van de vroeger 
geleden verliezen hersteld hebben. Toch onder-
vonden onze zeelieden van 1371 af opnieuw moei
lijkheden in Engeland. In 1378 stuurden stuurlui 
van Nieuwpoort en andere Vlaamsche havens weer 
klaagschriften in nopens de schade, die z.e vanwege 
Engelsche zeeroovers geleden hadden. De onlusten, 
die Vlaanderen tijdens de laatste jaren van de 
regeering van Lodewijk van Male teisterden, en 
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de inmenging van de Engelschen aan de zijde van 
Filips van Artevelde moeten eveneens op de zee.
visscherij hun weerslag hebben gehad. Nieuwpoort, 
getrouw aan den graaf, werd immers in 1383, na 
den slag bij Westrozebeke ( 1382) en het mislukte 
beleg van Ieper, door de oproerige Gentenaars en 
de Engelschen ingenomen en verwoest. Na den 
dood van Lodewijk van Male ( 1384 ), bleven de 
betrekkingen tusschen Vlaanderen en Engeland 
onder de eerste Bourgondische hertogen, die een 
Franschgezinde politiek voerden, zeer gespannen. 
Tot een: breuk tusschen beide landen kwam het 
evenwel niet, zelfs niet toen, tot tweemaal toe, in 
1386 en 1387, de Franschen met de hulp van Filips 
den Stouten van uit Sluis een invasie in Engeland 
wilden ondernemen. De wapenstilstand, die in 
1387 tot stand kwam, werd de volgende jaren 
regelmatig verlengd. Op dat oogenblik waren de 
Vlaamsche visschers er reeds toe gekomen de 
haring op zee te kaken. In 1396 werd het haring.
kaken wel is waar door den hertog verboden en 
eerst in 1399 opnieuw toegelaten, maar de visschers 
schijnen zich aan het hertogelijk verbod niet te 
hebben gestoord. Het haringkaken zou van de 
Vlaamsche zeevisscherij een bedrijf maken, waar
mede voortaan op politiek en ·economisch gebied 
rekening diende gehouden te worden. De onveilig
-heid op ze.e bleef na 1387 zeer groot. Het waren 
evenwel nu niet meer zoozeer de Engelschen, dan 
wel de Vlamingen, en in de eerste plaats de 
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Vlaamsche visschers, die als zeeroovers van zich 
deden spreken. De ontwikkeling van de Engelsche 
lakenindustrie ten nadeele van de Vlaamsche en de 
vestiging van den Engelschen wolstapel te Kales 
( 1365) ·liet de Vlamingen inderdaad toe op hun 
beurt ten nadeele van de Engelschen aan zeeroo.
veri j te doen. Het haringkaken bond hen immers 
niet meer zoozeer aan de Britsche havens. Op het 
·einde van de 14d0 eeuw zien we dan ook Vlaamsche 
visschers van Grevelinge, Duinkerke, Nieuwpoort, 
Oostende, Sluis en Biervliet, onder leiding van 
Robert en Victor, bastaardzonen van Lodewijk van 
Male, schepen geladen met Engelsche lakens, wol 
of andere zaken en komende van Kales of Ant.
werpen, overvallen en plunderen. In 1404, jaar 
waarin die zeer'ooverijen hun toppunt bereikten, 
kaapten Nieuwpoortsche zeelui verschillende hanza" 
schepen komende van Kales en geladen met 31 
balen Engelsche wol. De drie leden van Vlaande
ren (Gent, Brugge en leper) zagen zich verplicht 
de hanzekooplui voor het geleden verlies schade
loos te stellen en maatregelen tegen de zeeroovers 
te treffen. Toch werd de wapenstilstand tusschen 
Engeland en Vlaanderen onder de regeering van 
Jan zonder Vrees ( 1405,...' 19) van 1406 tot 1419 
ieder jaar regelmatig verlengd. De hertog kon in 
1408, voor het eerst in de geschiedenis van de 
diplomatieke en economische betrekkingen tusschen 
Vlaanderen en · Engeland, van den Engelschen 
koning de uitdrukkelijke erkenning van de vrijheid 
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van vischvangst ten voordeele van de Vlamingen 
bekomen, wat zeker pleit vo~r de vlucht. die de 
Vlaamsche_ haringvisscherij en het haringkaken op 
dat oogenblik reeds genomen had. In het verdrag. 
dat in dat jaar tusschen beide vorsten gesloten 
werd. verbond men zich bovendien van beide kan" 
ten alles in het werk te stellen, niet alleen om de 
zeeschuimers en gelukzoekers van alle slach in 
elkaars havens het in... en uitvaren te ontzeggen, 
maar ook om de visschers, die er een toevlucht 
kwamen zoeken, goed te ontvangen. De jaarlijksch 
verlengde wapenstilstand werd echter noch door de 
Engelschen, noch door de Vlamingen geëerbiedigd. 
Steeds opnieuw zeerooverijen, moordpartijen op 
zee, beslagleggingen en andere mishandelingen, 
waaronder de kooplui en de visschers van beide 
naties te lijden hadden. Op het einde van de regee ... 
ring van Jan zonder Vrees, in 1418. stuurden 
handelaars van Londen, Scarborough, Whitby en 
andere Engelsche havens aan den hertog een lange 
lijst van klachten nopens wandaden op hen ge" 
pleegd door visschers van Nieuwpoort, Lombard" 
sijde, vValravensijde ·en Oostende in de periode 
van 1403 tot 1418. De he~tog zag zich verplicht in 
zijn visschershaven dienaangaande ·een grondig 
onderzoek in te stellen, maar dit leverde zeer 
weinig op. Tot een goede verstandhouding met den 
Engelschen koning kwam het in 1420, toen de 
nieuwe hertog, Filips de Goede, door het verdrag 
van Troyes zich aan de zijde van de Britten in den 

strijd tegen Frankrijk (Honderjarige Oo~lóg 1337--
1453) schaarde. Reeds na enkele jaren deden zich 
nochtans opnieuw economische moeilijkheden voor. 
Deze konden evenwel de verdere vlucht van de 
Vlaamsche haringvisscherij niet meer beletten. 
Filips de Goede liet in 1420 officieel het haring ... 
kaken toe en plaatste van dat oogenblik af dit 
bedrijf onder het toezicht van de regeering. In 
1433 erfde hij de graafschappen Holland en Zee ... 
land, die voortaan, samen met Vlaanderen, onder 
één vorst en één centraal b.estuur. met elkaar ver ... 
eenigd bleven. Met deze beide belangrijke feiten 
begon de groote bloeiperiode van de Vlaamsche 
haringvisscherij, waarvan de geschiedenis één is 
met die van de Hollandsche en Zeeuwsche vis" 
schersbedri jven. 

IV. DE KALESIAANSCHE HARING ... 
VISSCHERIJ 

In tegenstelling met Boonen, bleef Kales, na zijn 
af scheiding van het graafschap Vlaanderen in 
1191, als visschersplaats grootende·els zijn Vlaamsch 
karakter bewaren. Op historisch gebied is Kales 
de eenige Vlaamsche havenstad, waarvan de oud
ste stads" en havenrekeningen uit de middeleeu" 
wen, althans ged~eltelijk, behouden gebleven zijn. 
De Kalesiaansche stadsrekeningen klimmen inder..
daad op tot 1268, in tegenstelling met de Nieuw..-
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poortsche, die eerst van 1388 af, en de Oostend
sche, die slechts van 1404 af, bewaard bleven.. Uit 
haar oudste stadsrekeningen blijkt dat de gemeen
te Kales in de 13de eeuw op het haringbedrijf twee 
belastingen hief, één, die als « portdeel » of vrijwil
lige bijdrage aan de stad 1en een ander, die als 
« maltota » of eigenlijke belasting beschouwd wevd. 
We kennen de cijfers van de opbrengst van beide 
heffingen voor het jaar 1278. Het « portdeel » 
bracht toen 324 mark op en werd ontvangen door 
« Petrum Waels, Johannem Stier en Henricum del 
Zande », drie van de toenmalige schepenen, en de 
« maltota » leverde 693 pond op en werd ·geïnd door 
« Eustachium Anseel, Engeranum d'Arras". et 
Thomas Lan.tshere ». Men 1iette op de Vlaamsche 
familienamen van deze Kalesiaansche burgers. Bij 
gebrek aan nadere gegevens kunnen deze cijf~rs 

evenwel niet geïnterpreteerd worden. Het tarief 
van het « portdeel » en van de « maltota » zijn 
inderdaad niet gekenèl. Het tamelijk aanzienlijk 
be:draH van de opbrengst van beide belastingen 
wijst op een bloeiend haringbedrijf. Van groot 
belang voor de geschiedenis van dit bedrijf zijn de 
Kalesiaansche haven" en baljuwsrekeningen van 
1300 tot 1347. De havenrekeningen of« comptes de 
la boîte », die in het Fransch gesteld zijn en de 
inkomsten van de graven van Artezi1ë in de haven 
van Kales opsommen, zijn eenig in hun aard voor 
een Vlaamsche havenstad in de l 4de eeuw. Zij 
geven een uitvoerige opsomming van de ingekomen 
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vaartuigen met naam, plaats van herkomst en naam 
van den stuurman, van de ontscheepte goe1deren en 
van de bedragen van de betaalde havengelden en 
tollen" Ze leeren ons, dat Kales in de eerste helft 
van de 14ae eeuw aangedaan werd, alhoewel on" 

t. regelmatig, door schepen van Grevelinge, Duin" 
kerke, Nieuwpoort, Lombardsijde, Oostende, Blan" 
kenberge, Sluis, Brugge en Antwerpen. Zoo ont" 
scheepten de laatste maanden yan het jaar 1330 
verschillende Duinkerksche en Blankenbergsche 
visschers er al tezamen zoowat 55.000 stuks. ma" 
kreel. « Clay Ie W oluf » (Nicolaas de Wolf), 
stuurman van Lombardsijde, bracht er in 1332 zes 
last gezouten haring uit Noordover aan wal. We 
vinden er o.a. de Vlaamsche schepen « Ie nef Sinte 
Catheline de GraveHnghes » ( 1345), «Ie Nicolaz 
de Niewport » ( 1345), «Ie Suihewin » (Zwin) van 
Sluis, '.« le nef Jehan de Ie Hest » van Antwerpen, 
evenals de Vlaamsche stuurlieden « Laour Kece" 
naire » (Louwer Kesenare) van Blankenberge en · 
« Guis Dikare » van Duinkerke ( 1330) . De 
« comptes de la boîte », die drie maal 's jaars 
af gesloten werden, sommen ook de hoeveelheden 
verhandelde versche haring 'Op, samen met de namen 
van de handelaars, die de voor deze visch ver" 
schuldigde tollen betaalden. Onder deze rekeningen 
zijn degene, die op « Chandeleur » ( 2 Februari) 
van ieder jaar, d.i. na het .haringseizoen, ingediend 
werden en de cijfers van den geregistreerden ver
koop van versche haring tijdens de jaarlijksche 
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periodes 1 November"2 Februari bevatten, voor de 
kennis van de haringvisscherij in het Nauw van 
Kales de belangrijkste. Volgens deze « comptes ». 
werden voor het haringseizoen van de jaren 1313" 
'14, 1319"'20 en 1328"'29 respectievelijk een ver ... 
koop van 750 last, 550 last en 778 last haring 
geboekt. Het hoogste cijfer, welke in de rekenin ... 
gen van « Chandeleur » voorkomt, is dit voor het 
haringseizoen 1320"'21, toen de geregistreerde 
verkoop tot 1010 last steeg. Dit waren nochtans 
recordcijfers. Over het algemeen waren de cijfers 
voor het termijn 1 November"2 Februari lager dan 
500 last. Rekening houdend met de versclïe haring, 
die ieder jaar v·óór 1 November en na 2 Februari 
door de visschers aangevoerd werd, mogen we 
wellicht met den heer M. J. Chavanon aannemen, 
dat de gemiddelde jaarlijksche opbrengst van de 
Kalesiaansche haringvisscherij 800 à 800 last, d.i. 
800.000 à 900.000 kilo haring bereikte. Ook het 
aantal booten, die jaarlijks van uit Kales. aan de 
haringkampagne deelnamen, kunnen we, dank zij 
de gegevens van de Kalesiaansche baljuwsreke" 
ningen, approximatid bepalen. In de eerste helft 
van de ~4de eeuw deed de graaf van Artezië in zijn 
Kalesiaansche haven op de visschersbooten twee 
belastingen heffen, die slechts éénmaal per haring" 
·seizoen betaald moesten worden. : de « chincaisne » 
en de « herenc Ie comte ». De 'eerste was een haven" 
geld van 5 schellingen en 4 denieren verschuldigd 
door de booten van over Boonen en door andere 
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vreemde vaartuigen, die tijdens het haringseizoen, 
meer bepaald tusschen 29 September en 31 N ovem ... 
ber, de haven van Kales als aanlegplaats gebruikten. 
Ze werd jaarlijks aan den meestbiedenden aan ... 
nemer verpacht. De pachtsommen bedroegen in 
1321, 1327 en 1333 respectievelijk 70 pond, 70 
pond en 78 pond. Om gedekt te worden, moest~n 
die sommen ten minste op 260 à 280 vreemde 
booten, die de « chincaisne » betaalden, verhaald 
worden. Dit waren evenwel; recordcijfers. De ge" 
middelde jaarlijksche ' pachtsom van de « chin ... 
caisne » bedroeg slechts -+- 50 pond, som welke 
minstens op een 200 tal booten diende verhaald te 
worden. Dit laatste cijfer is nog aanzienlijk. De 
« herenc Ie comte » werd, evenals de « chincaisne » 
ieder jaar verpacht. Het was een recht van 5 schel" 
lingen verschuldigd door de haringbooten van 
Kales en omgeving. In het begin van de l 4de eeuw 
bereikte de pachtprijs meermaals 24 pond, hetgeen 
veronderstelt, dat minstens 96 vaartuigen. ·aan de 
betaling ervan voldeden, maar dit was een record ... 
cijfer. Het gemiddelde bedrag: waartegen. de «ha ... 
renc Ie comte » jaarlijks verpacht werd, bedroeg 
slechts 8 pond, som, die om voor den pachter gedekt 
te zijn, op minstens 30 booten diende verhaald te 
worden. We mogen dan ook aannemen, dat ieder 
jaar te Kales gemiddeld 30 à 90 inlandsche en 200 
à 300 vreemde, vooral Fransche visschersbooten 
van over Boonen, aan de haringkampagne in het 
Nauw van Kales deelnamen. Voor de andere vis ... 
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schershavens bezit men geen dergelijke statistieken, 
maar stellig stonden Grevelinge, Duinkerke en 
Nieuwpoort, wat den haringaanvoer betrof, veel 
hooger dan Kales. Deze haven kan op gebied van 
de zeevisscherij wellicht nog !het best vergeleken 
worden met Blankenberge, · welke in 1297 eveneens 
minstens 60 booten in haar flottielje telde. Te 
Kales werden door de visschers ook groote hoeveel" 
heden makreel, kabeljauw en andere visch aan wal 
gebracht, maar over dezen aanvoer zijn we niet 
zoo goed als over de haringvangst ingelicht. Door 
de havenrekeningen kennen we ook de namen van 
degenen, die zich in deze stad met den vischhandel 
bezig hielden. Onder deze lieden zijn er zeer veel 
die Vlaamsche familienamen dragen als Thumas 
Armwiif, J ehan Salman, Eustace Keyzer, J ehan 
Dauward, Jehan Drossate, Jehan Witinc, Baudin 
d'Ostende, Jehan Coene, Simon Minnes, Jehan 
Le Riemacre, Jehan Neuds, Jaque de Hikelberghe, 
J ehan Dotscap, Henri Ricart, enz. ( 1320). Dit 
Vlaamsch karakter van de Kalesiaansche visschers" 
bevolking vinden we ook in de haven" én baljuws" 
rekeningen terug, die talrijke termen uit de Kale" 
siaansche visscherstaal bevatten, o.a. « estirman » 
(stuurman), « nortlant » ( noordland of noordover), 
« espredinghe » (spreiding van de netten) en 
« moerwater » (recht op het visschen in de Kale" 
siaansche watergangen). Kales werd in 1347, in 
het begin van den Honderdjarigen Oorlog, door 
de Engelschen op de Franschen veroverd. Het ver ... 
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lies van deze haven was voor de Vlaamsche 
visscherswereld zeker niet zonder beteekenis. De 
stad hield inderdaad op een Vlaamsche visschers ... 
plaats te zijn. Ze werd immers door haar oude 
bevolking ontruimd en opnieuw met Engelsche 
onderdanen bevolkt. De Enge1sche regeering voerde 
bovendien vóór de Kalesiaansche kust het princiep 
van de onschendbaarheid van de territoriale 
wateren in. In 1385 werd, als gevolg daarvan, 
tusschen Kales en Boonen een overeenkomst ge" 
sloten, waardoor de visschers van deze beide havens 
in de mogelijkheid gesteld werden in elkaars kust" 
wateren de haringvangst en andere zeevisscherijen 
te beoefenen, mits op een af stand van minstens 
één mijl van land te bîijven. Niettegenstaande dit 
akl<oord, moesten de Boonensche visschersbooten 
in het Nauw van Kales door konvooischepen be ... 
schermd worden. Langs de andere zijde van Kales 
was de verhouding tot de Vlaamsche vissch~rs niet 
beter. Dezen zagen zich meermaals op zee v·óór 
Kales door de Engelschen opgehouden en hun 
schepen naar deze haven opgebracht. Op deze 
wijze werden, volgens de stadsrekening van 
Oostende van 1403, in dat jaar een Oostendsch 
stuurman en zijn vennooten te Kales <<, gheren .... 
sonert » en gevankelijk naar Engeland overge" 
bracht. Voortaan reikte het eigen terrein van de 
Vlaamsche visschers slechts nog tot aan Grevelinge. 
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V. VAARTUIGEN, BEMANNINGEN EN 
NETTEN IN DE HARINGVISSCHERIJ 

Van de verschillende scheepstypen, die in de 
middeleeuwen in de zeevisscherij in gebruik waren, 
is niet veel geweten. De keure van Nieuwpoort 
van 1163, aan wier echtheid geenszins getwijfeld 
kan worden, maakt gewag van de « buza » als 
van een. schip, dat voor de haringkampagne in de 
Vlaamsche Zee gebruikt werd. Die vermelding 
staat echter op zichzelf, zoodat alle verdere bij" 
zonderheden over de ' Nieuwpoortsche « buza » 
ontbreken. We mogen ons nochtans afvragen hoe 
die visschersboot er kan hebben uitgezien. In de 
13ae eeuw werden voor de haringkampagne in het 
Nauw van Kales vooral open booten gebruikt. Dit 
blijkt uit de toltarieven van Kales, die gewagen 
van « quelconque nef alant en pescherie as harens, 
aians banches parmis les 2 coustez de la nef pas" 
sans », en uit deze van Duinkerke ( 1254 ) , die de 
visschersvaartuigen indeelen in booten voorzien 
van vier zitbanken ( « virbanket »). van tien banken 
en een halve bank en van meer banken. Deze 
haringbooten, die zoowel door middel van het zeil 
als van de riem voortbewogen werden, boden on" 
getwijfeld een groote gelijkenis met de vroegere 
vaartuigen van de Saks,en, de Friezen en de 
Noormannen. Hun draagvermogen bedroeg, vol" 
gens een Boonensch gegeven, ongeveer 10 last 
haring, d.i. + 10.000 kilo visch. Zulk een open 

boot kan ook de Nieuwpoortsche « buza » geweest 
zijn. De term « buza » komt trouwens, op dezelfde 
wijze geschreven, ook in het Oud ... Noorsch voor. 
In de 13ae en 14ae ·eeuw wordt er van dit schip 
in de zeevisscherij geen melding meer gemaakt. 
maar toch mogen we aannemen, dat het nog steeds 
bestond. De naam «de Buysere », die we kort na 
1300 als familienaam van een Oostendsch haring
visscher aantreffen, is daarvan wellicht een bewijs. 
We mogen zelfs .de vraag stellen of de « buza » 
niet het schip was, waaruit zich in de 15ae eeuw 
de gekende haringbuis ontwikkelde. In de haring" 
visscherij in de Britsche wateren werden inderdaad 
grootere booten gebruikt. Zooals blijkt uit de 
klaagschriften van de Vlaamsche visschers, konden 
deze schepen een lading bergen van meer dan 
20 last haring, benevens andere visch en aller ... 
hande benoodigheden als bedden, kleederen, wa ... 
pens, eetwaren, ketels, potten, ankers, netten, zout 
en ander;e zaken ten behoeve van de bemanning 
·en de vischvangst. We mogen dan ook veronder ... 
stellen, dat ze behoorden tot een scheepstype welke, 
den overgang tusschen de « buza » en de haring" 
buis vormde. Het is wellicht dat type van 
vaartuig, dat op de Nieuwpoortsche stadszegels 
uit 1de 13ae en 14ae eeuw af gebe.eld staat. Deze 
zegels toonen ons een schip in klinkbóuw voorzien 
midscheeps van één mast met enkele ra en vier" 
kantig zeil, van een achterkasteel en van een roer, 
dat langs stuurboord hangt (op de foto langs 
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bakboord afgebeeld). Dit scheepstype kan zeker 
niet met de kogge of het gekende middeleeuwsch 
koopvaardijschip met hoog_en boord vereenzelvigd 
worden. Voor zoover we konden nagaan, werden 
in de zeevisscherij in de 14ae eeuw geen koggen 
gebruikt. Over de andere visschersbooten als slab
baarts en hoekers, waarvan in de dertiendeeuwsche 
documenten gewag gemaakt wordt, vernemen we, 
buiten de eenvoudige vermelding, nog minder dan 
over de haring booten. We mogen. ev.enwel aan
nemen, dat het vaartuigen waren, die weinig van 
het type van de open visschersboot afweken. De 
slabbaart was, volgens een Nieuwpoortsche ge ... 
tuigenis van 1247, een klein bootje; dat met de 
groote visschersvaartuigen medegevoerd kon · wor
den en bij het opsporen van de haringscholen 
diensten bewees. Ze bood ten hoogste aan vijf 
inzittenden plaats. De hoeker was een boot van 
kleinen omvangt waarmede de visschers « peskas ... 
sent hors de la saison des herenghisons » ( 1_269) . . 
Hij ontleende zijn naam aan de hoekwantvisscherij, 
voor dewelke men hem gebruikte. Uit den middel
eeuwschen hoeker moet zich in de 15ae eeuw het 
gekende type van visschersvaartuig van dien naam 
ontwikkeld hebben. 

Gedurende de haringkampagne waren de vis· 
schersbooten volgens hun grootte en volgens de 
reis bemand. Naar een Nieuwpoortsch reglement 
voor de heffing van. het haringtiend van 1247, 
schommelde het aantal manschappen van . minder 
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dan 7 tot meer dan 13 man. Concrete voorbeelden 
uit het begin van de 14ae eeuw leeren ons, dat 
voor de haringvangst in de Britsche wateren het 
aantal koppen per boot meer dan 20 man bedragen 
kon. Deze talrijke bemanning wordt verklaard niet 
alleen door de onveiligheid op zee, maar ook door 
de . wijze waarop de haring boot uitgerust en de 
manier waarop de haringvisscherij beoefend werd. 
D\e uitreeding gebeurde inderdaad door middel van 
vennootschap. De stuurman, die over het algemeen 
terzelfder tijd de eigenaar van de visschersboot 
was, deed voor de levering van de talrijke ha ... 
ringnetten beroep op zijn gezellen of « volghers ». 
Dezen war.en dus niet zijn knechten, maar zijn 
medewerkers of« vennooten ». leder vennoot moest 
minstens twee netten medebrengen. In ruil voor 
den gepresteerden arbeid en in evenredigheid met 
het aantal' gelev.erde netten, mocht hij dan ook op 
een gedeelte van de gemaakte winst aanspraak 
maken. Deze vennootendeelen of « manspaarten » 
werden op het einde van het ' haringseizoen, na 
afrekening tusschen den stuurman en zijn gezellen, 
aan deze laatsten uitgekeerd. Dit gebeurde te 
Nieuwpoort, volgens een reglement van 1247, om ... 
streeks midden Nov·ember. Terzelfder tijd als de 
afrekening greep de uitkeering van het haringtiend 
aan · de parochiale geèstelijkheid plaats. Het ven-
nootschap in de haringvisscherij bleef aan de kust 
van Vfaanderen.s westhoek tot vóór den oorlog 
1914-'18 in gebruik. De bemanning van .een haring-
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boot was toen veel minder talrijk, ze telde slechts 
4 à 5 koppen, maar ieder man bracht 8 tot 10 netten 
mee. De haring werd gevangen door middel van 
een lange reeks drijfnetten, die recht in het water 
hingen en allen samen 1de vleet vormden. In de 
middeleeuwsche haringvisscherij ging men op de ... 
zelfde wijze te werk. Ieder boot beschikte over 
een veertigtal netten. Concrete voorbeelden uit het 
begin van de 14d• eeuw toonen ons, dat sommige 
vaartuigen in de haringkampagne in de Engelsche 
wateren over 75 netten beschikten. Zulk een vleet 
van haringnetten was zeer lang. Zoo begrijpt men 
wáarom de visschers voor het drogen er van groote 
velden noodig hadden. Te Kales hadden de haring ... 
visschers dan ook voor de « espredinghe » van hun 
netten in de duinen aan de grafelijke tollenaars 
een tol van 12 denieren per vleet te betalen. Daar 
van de gebruikte netten de grootte van de gévan ... 
gen haring afhing, werd reeds zeer vroeg, om mis ... 
bruiken in 1de haringvangst tegen te gaan, de breedte 
van de mazen gereglementeerd. Dit gebeurde in 
Frankrijk en wellicht ook in Vlaanderen reeds in 
de 13de eeuw. In 1291 verbood een verordening van 
Filips den Schoone «de pescher avec engins de 
file de quoy la maille ( n ait) la moule d un gros 
tournois d argent (zilverstuk) », verbod dat in 
1326 door koning Karel IV vernieuwd werd en o.a. 
te Boonen nageleefd moest worden. 

De invoering van het haringkaken zal in den 
bouw en de uitreeding van de visschersbooten zulke 

grondige wijzigingen teweegbrengen, dat het mid" 
deleeuwsche vennootschap alleen nog in ·de kleine 
zeevisscherij zal blijven voortbestaan. 

VI. DE KERK EN DE HARINGVISSCHERIJ 

In de middeleeuwe.n speelde de kerk een voor ... 
name rol in de economie. Ze trad vooral in den 
landbouw actief op en ·eisen.te van de bevolking 
van haar domeinen en parochiën talrijke diensten 
en bijdragen. De meest verspreide kerkelijke be ... 
lasting was het tiend, dat door de cijnsplichtigen 
meestal in natura, d.i. in landbouwproducten, maar 
ook in geld gestort werd. In het bisdom Terwaan 
waren de visschers van de landstreek tusschen 
Boonen en Nieuwpoort aan hun parochiale geeste ... 
lijkheid haringtienden verschuldigd. Deze tienden 
waren te betalen door de bemanningen van de 
visschersbooten, die aan de haringkampagne deel ... 
genomen hadden, en werden naar de gemaakte 
winsten berekend. Dit gebruik bestond reeds in de 
11 d• eeuw aan ·de kust van het Boonensche. De 
zeelieden betaalden er jaarlijks, na de haring ... en 
makreelseizoenen, aan de abdij Sint ... W ulmar een 
tiend uit, dat de helft bedroeg van wat in elke 
boot als aandeel in de winst aan ieder vennoot 
van den stuurman toekwam. Van elke gevangen 
walvisch ,hadden ze bovendien, eveneens als tiend, 
een stuk vleesch uit den staart af te staan. Aan 
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het · overig gedeelte · van de kust van Vlaanderens 
westhoek werd de betaling van het haringtiend 
eerst op het einde van de 12de eeuw verplichtend 
gemaakt. De langdurige tegenstand van de vis ... 
schersbevolking tegen deze heffing laat vermoeden, 
dat het aldaar de plotselinge invoering van een 
feodaal gebruik gold. De abdij Sint ... Bertwin te 
Sint ... Omaars was de eerste, die, in 1179, van paus 
Alexander 111 het nieuw voorrecht wist te verwer ... 
ven. Met de toelating van den graaf van Vlaan ... 
deren, Filips van den Elzas, wou ze tot de heffing 11 

van het tiend overgaan in de parochiën waarover 
ze de zielezorg had, namelijk in de visschersplaatsen 
Kales, Peternesse, Sint ... Folkwin, Grevelinge, Sint ... 
Niklaas en Loon, maar stuitte daarbij onmiddellijk 
op het verzet van de bevolking. Hetzelfde jaar nog 
kwam het te Kales tot relletjes, waarbij twee mon ... 
niken van de abdij Sint ... Bertwin in de kerk een toe ... 
vlucht moesten zoeken en slechts dank zij de 
tusschenkomst van een ridder van een gewissen 
dood gered konden worden . . Het gevolg van dit 
oproer was een persoonlijk ingrijpen van graaf 
Filips, die het jaar daarop aan de Kalesiaansche 
bevolking, als straf, een zware boete oplegde. Van 
de betaling van het haringtiend kwam er echter. 
niettegenstaande verschillende aanmaningen van 
. den paus (Lucius. III, 1181 ... '85), den aartsbisschop 
van Reims en den bisschop van: Terwaan, voorloo ... 

· pig niet ved terecht. In 1183 wer.den de pogingen tot 
invoering van het haringtiend op het overig ge ... 

deelte van de kust van het bisdom Terwaan voort ... 
gezet. Deze keer hadden ze meer kans tot slagen, 
gezien de graaf zelf voor 1de toepassing van het 
nieuw gebruik instond. Dat jaar ontvingen de 
abdij 0. L. V. van Kapelle te Mark, de abdij van 
Sint ... Winnoksbergen en de abdij Sint--Niklaas van 
Veurne hetzelfde voorrecht als de abdij Sint--Bert .... 
win in de parochiën~ waarover ze respectievelijk de 
.zielezorg hadden. De eerste te Ooie ·en te Mark, 
de tweede te Mardijk, te Duinkerke, te Sinte, te 
Tetegem, te Zuidkote en te Gijvelde, en de. derde 
te Oostduinkerke en te Nieuwpoort. Eerst om ... 
streeks 1190 nochtans, blijken de visschers van 
Grevelinge, Kales en Peternesse, en wellicht ook 
van de andere kustplaatsen, ·er toe gekomen te zijn 
aan hun nieuwe verplichtingen te voldoen. Alle 
moeilijkheden waren evenwel nog niet uit den weg 
geruimd. De zeelieden poogden door middel van 
valsche aangifte in zake de gemaakte winsten de 
betaling van het haringtiend gedeeltelijk te ont .... 
duiken. In 1209 reeds moest de abdij van Sint ... 
Winnoksbergen aan de stuurlui van Mardijk een 
akkoord opleggen nopens de wijze waarop de 
eerlijke uitkeering van het tiend zou gecontroleerd 
worden. Gezien de bereikte resultaten, wou het 
kapittel van Sinte--Walburga van Veurne op haar 
beurt, met toestemming van den paus, te Oost ... 
duinkerke en te Nieuwpoort haringtienden heffen. 
D!eze keer zouden de pogingen tot onderwerping 
van de visschers mislukken. De weerspannigen 
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werden een eerste maal in 1217 door de pauselijke 
rechters tot betaling van het tiend veroordeeld. 
Dit lev.erde evenwel niets op. Toen het geschil lang 
genoeg aangesleept had, kwam het in · 1235 te 
Nieuwpoort tot een oproer, waarbij twee geeste" 

· lijken gedood en één klerk zwaar gewond werden. 
De afstraffing was zeer zwaar. Een scheidsrechter" 
lijke commissie aangesteld door gravin Johanna en 
den bisschop van Terwaan veroordeelde de ge" 
meente Nieuwpoort het jaar nadien tot een reeks 
boeten, kerkelijke stichtingen en bedevaarten, maar 
het haringtiend, dat door de visschers aan het Sinte 
W alburgakapittel verschuldigd was, werd af ge" 
schaft. Vijf en twintig onder de groot~te schuldi" 
gen, waaronder enkele schepenen, moesten een 
bedevaart van één jaar over zee ondernemen. 
Alvorens te vertrekken hadden ze een « solemnele 
proc·essie » te houden in de bisdommen Terwaan, 
Doornik en Atrecht en aldaar al tezamen zoowat 
27 kerken te bezoeken, waaronder dezen te Greve" 
linge, Kales, Witzand en Boone:q. De boetelingen 
moesten '<< berrevoets ·ende alleenelick gekleet met 
hunlieden onderkleederen, dragende roeden ende 
opseggende den Miserere mei, Deus » de « disci" 
pline » ontvangen. Honderd andere voorname bur" 
gers van de stad moesten, op straf van confiscatie 
van ·hun goederen, dezelfde processie 1doen. De 
gemeente Nieuwpoort zelf had een kapel op te 
richten en missen te bekostigen tot lavenis van de 
zielen van de gedoode ge·estelijken. Deze stichting 
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moest met een rente van 15 pond begiftigd worden. 
Daarnaast moest de gemeente nog twee andere 
renten bekostigen~ één van 10 pond voor de stich" 
ting van een kapel in het klooster van Waasten en 
een ander ten voordeele van het toen pas te Roes" 
brugge gestichte nonnenklooster. De bloedverwan" 
ten van de vermoorde geestelijkell moesten daar" 
enboven door de betaling van ·een zoengeld schade" 
loos gesteld worden, terwijl dë gewonde klerk 
eveneens schadevergoeding tot een beloop van 
50 ·pond moest bekomen. Het haringtiend mocht 
voor een som van 340 pond, die voor de bekosti" 
ging van een rente dienen moest, afgekocht worden. 
Alle inwoners van Nieuwpoort van de ouder·dom 
van 14 tot 60 jaar moesten zweren geen kwaad 
aan de geestelijken van de Sin te" W alburgakerk te 
berokken.en, noch, uit wrok voor het gevelde oör" 
deel, zich te wreken. Gansch in den trant' van den 
tijd, onderwierp de: gemeente Nieuwpoort zich aan 
dit zwaar vonnis. Eén straf deed 1de N ieuwpoorte" 
n.aar.s nog lang aan hun opstand herinneren. De 
Nieuwpoortsche gemeente w:erd inderdaad ook ge" 
dwongen tot liet bekostigen vap. den bouw van een 
grafelijken dwingburcht, waarvan de grachten door 
de burgers zelf gegraven moesten worden. We 
weten niet ,hoe die versterking er uit zag, maar het 
staat vast, dat ze slechts weinige jar·en dienst kan 
hebben. gedaan. Reeds in 1241 deed gravin Johanna 
afstand van haar recht Nieuwpoort onder dwang 
te houden. Wat na î241 met den «burg» gebeurde, 
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is niet goed geweten. Vermoedelijk werd de ver" 
sterking gesloopt. De opgeworpen. hoogte of «mote» 
waarop ze stond met den omliggenden grond bleef 
grafelijk bezit en droeg nog verschillende eeuwen 
de naam «burg» of «burgwal». De term «burg » 
werd tot aan de Fransche revolutie gebezigd voor 
een hoekje van de stad dat paalde aan de markt 
en de Potterstraat. Eerst in 124 7, door een over" 
eenkomst met de abdij Sint"Niklaas van Veurne, 
legde de gemeente zich bij een geregdde betaling 
van het haringtiend neer. Het tijdperk, dat voor 
de heffing van het tiend in aanmerking kwam, viel 
samen met het haringseizoen in de zuidelijke 
Noordz,ee : het ging van 29 September tot 18 
November. Wat voordien en nadien 1door de 
visschers gevangen werd, was niet aan de heffing 
onderhevig. Het haringtiend bedroeg voor een 
bemanning van meer dan 11 vennooten één vol" 
ledig « manspaart » of aandeel in de winst, dat aan 
ieder vennoot toekwam. Voor een bemanning van 
7 tot 11 koppen bedroeg het de helft en voor één 
van minder dan· 7 koppen het vierde van. zulk een 
manspaart. Te Mardijk, en waarschijnlijk ook te 
Nieuwpoort, waren de stuurlieden verplicht per" 
soonlijk het tiend aan de monniken te overhandigen, 
somtijds in tegenwoordigheid van één of twee hun" 
ner vennooten., indien men hen niet vertrouwde, 
en steeds onder eed. T,e Mardijk traden vier be ... 
ëedigde stuurlui, door de abdij aangesteld, als con" 
troleurs op. Het haringtiend werd, zooals alle 
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kerkelijke tienden, verdeeld in drie deelen. De 
abdij, waarvan de visschersparochie afhing, behield 
een derde. De twee andere derden gingen, het eene 
naar de kerkfabriek of den pastoor, het andere naar 
het armbestuur of den « disch » van de parochie, 
waar het tiend geheven werd. Voor de kerken aan 
de Vlaamsche kust was deze geldelijke toelage de 
voornaamste bron van in.komsten. Het kon noch" 
tans gebeur,en, dat de haringvangst tijdens het 
eigenlijk seizoen weinig of niets opbracht, zoodat de· 
visschers moeilijk een tiend konden afstaan. Dit 
kon een gevolg zijn van zuiver natuurkundige· 
omstandigheden, zooals in 1218, toen de visschers: 
van Grevelinge zich bij de abdij van Sint--Bertwin 
verontschuldigden dit jaar geen tknd te kunnen 
betalen, zoogezegd omdat de hevige vorst de 
haringvisscherij vóór en tot Sint"Maartensdag ( 11 
November) verhinder.tl had. In het begin van de 
J4tl0 eeuw blijken het de economische moeilijkheden 
met Engeland en de politieke gebeurtenissen in 
Vlaanderen te zijn geweest, die den normalen gang 
van de haringvisscherij stoorden. In 1306 bekwamen 
de Nieuwpoortsche- stuurHeden, die, evenals alle 
andere Vlaamsche zeelieden, onder deze storingen 
te lijden hadden, van graaf Robert van Bethune, 
de kwijtschelding van de tienden, die ze de laatste 
jaren schuldig gebleven waren. Op het einde van 
de l 4de eeuw kwam men er toe bij de heffing van 
het haringtiend geen rekening meer te houden, noch 
met het aantal vennooten van den stuurman, noch 
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met het tijdperk waarin de haringvisscherij plaats 
greep, noch met het al of niet afwerpen van een 
voldoende winst. lni 1399 werd tusschen de abdij 
Sint ... Niklaas van Veurne en de · Nieupoortsche 
stuurlui overeengekomen, dat dezen voortaan, van 
ieder pond parisis verkregen door den ver.koop van 
versche haring, 18 denieren, d.i. 7,5 %. zouden 
af staan. Als vergoeding voor_ de gesto~te tienden, 
vierde de geestelijkheid aan de kust gedurende het 
haringseizoen dagelijks drie missen voor het heil 
van de visschers op zee. Indien de zeelieden door 
een ramp getroffen werden en er dooden te be ... 
treuren vielen, werd er aan de nagedachtenis van 

. de slachtoffers een reeks missen ( tricenarium) op ... 
gedragen, zooals dit aan de afgestorven geestelijken 
en monniken te beurt viel. Het haringtiend, ook 
nog « helich deel» te Nieuwpoort genoemd, bleef 
bestaan tot aan de Fransche revolutie. Te Boonen 
werd dit « part de dieu » door de visschers nog 
in de l 9de eeuw aan het gasthuis toegekend, een 
bewijs van de getrouwheid van de visschers aan 
een eeuwenoude traditie. 

VII. HARINGAANVOER EN HARING ... 
GEBRUIK 

Met de opkomst van de . steden, waar de bevol ... 
king niet van landbouw, maar van nijverheid ·en 
handel leef de, ontstond er voor de middeleeuwsche 
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maatschappij, vooral in het dichtbevolkte Vlaan
derenf een moeilijke bevoorradingskwestie. Er was 
in de middeleeuwen nog geen spraak van een 
uitgebreiden internationalen handel in levensmid
delen, zooals die nu bestaat. Was er gebrek aan 
een bepaald voedingsartikel in een streek, bijvoor
beeld gebrek aan graan~ als gevolg van oorlog. 
overstrooming, mislukten oogst, economische crisis 
of andere rampen, dan beteekende dit meestal den 
hongersnood voor een groot gedeelte van de be,.. 
volking. De aardappel, een van de hoofdbestand ... 
deelen van .onze hedendaagschE7 voeding, was in 
de middeleeuwen evenmin gekend, als de talrijke 
koloniale waren, die we heden dagelijks gebruiken. 
Nochtans waren er toen reeds enkele voedings
waren, die het voorwerp van ··een handel tusschen 
de landen van West ... Europa uitmaakten, namelijk 
de wijn, het graan, het zout en ook de haring, vier 
onmisbare bestanddeelen van de middeleeuwsche 
voeding. Met groote hoeveelheden in z.e.e gevangen 
en aan wal gezouten, werd de haring tot in de 
verste uithoeken van het binnenland aan den man 
gebracht. Samen1 met de melk, de boter, de kaas, 
het brood en het vleesch, maakte de haring · de 
gewon~ voeding van den middeleeuwer uit. Met 
evenveel genoegen werd ook makreel. walvisch ... 
vleesch en .de meeste andere vischsoorten gegeten. 
Haringen werden voor de vasten, g-elijk op onze 
dagen aardappelen voor den winter, ingeslagen. 
De haring was, zooals een middeleeuwsch leerboek 
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van omstreeks 1125 (Liber Floridus Lamberti) het 
zoo treffend uitdrukt : « een vischje, dat men uiterst 
gemakkelijk kan inzouten en op die wijze voor een 
langen tijd verduurzamen». De visch, en in de 
eerste plaats de haring, had dus voor de middel ... 
eeuwsche maatschappij een beteekenis, die ze heden 
in ons. land niet meer heeft. Dit verklaart het 
vroege ontstaan in onze gewesten van een .zee~ 

visscherij, die voor den handel werkte, en van 
·een vischhandel, die tot ver in het binnenland het 
versche en verduurzaamde product op de markt 
bracht. Op dezen handel, zooals op alle h·andels ... 
verrichtingen met roerende goederen, drukten 
allerlei tollen geheven vooral door den graaf, maar 
ook door sommige groote abdijen en feodale heeren. 
Het zijn de tarieven van deze tollen, die ons de 
eerste inlichtingen over den vischaanvoer in de 
kusthavens en den vischhandel in het land ver,.. 
schaffen. De oudste sporen van een handel in visch 
in onze gewesten. treffen we in het begin van de 
11 de ee~w in Zuid.-Vlaanderen aan. Volgens de 
tarieven van de tollen geheven door de abdij Sint
.V aast te Atrecht ( 1024), werden. in deze stad toen 
reeds groote hoeveelheden visch aangevoerd en 
verhandeld. Dit blijkt uit de schaal waarop de 
taxatie plaats greep : haring, pladijs en kabeljauw 
werden er getaxeerd per wagen, walvischvleesch 
per honderd porties en paling per « pisa ». Andere 
vischsoorten. als steur, zalm en meerzwijn, die 
zeldzaam en duur waren, werden per stuk belast. 
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qe aanvoer van deze verschillende soorten visch 
wijst op een geregelde zeevisscherij, die als 
uit_gangspunt de Vlaamsche kust aan het Nauw van 
Kales moet gehad hebben. Boonen wordt inderdaad 
in het midden van de 11 de eeuw als aanvoerhaven 
van haring, makreel en walvischvleesch vermeld 
en Grevelin.ge omstreeks 1100 als centrum van 
de haringvisscherij ( 1108). In de Vlaamsche steden 
van het binnenland werd de aangevoerde haring en 
visch meestal op de markt onder toezicht van de 
gemeenteoverheid publiek verkocht. De eerste 
vischmarkt, die .in Vlaanderen vermeld wordt, is 
die te leper in 1127, het jaar waarin graaf Karel 
de Goede te Brugge door de Er·embalden yermoord 
werd. De kronijkschrijver Walbert van Brugge, 
die ons het verhaal van 1dezen moord nagelaten 
heeft, maakt in zijn uiteenzetting gewag van som,.. 
mige lieden, die te leper, den dag van de terecht-
stelling van Bertulf, een van de moordenaars van 
den graaf, op de markt, waar ze visch wilden koo,.. 
pen, samenkwamen. We mogen zelfs aannemen, 
dat de aanvoer van. zeevisch toen reeds tamelijk 
bdangrijk moet geweest zijn, gezien een ander kro" 
nijkschrijver beweert, dat de lepersche visschers hun 
waar in groote hoeveelheden in de nabijgelegen 
wateren vingen. De vischmarkt te Gent wordt voor 
het eerst vermeld in 1191 (1«in foro piscium », 
keure van Mathilde van Portugal), maar we mogen 
veronderstellen, dat op dat oogenblik de meeste 
Vlaamsche en wellicht ook de voornaamste Bra,.. 
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bantsche en Luiksche steden zulk een markt had
den. Volgens de statuten van de Brugsche hanze, 
ook nog hanze van Londen genoemd, maakten van 
deze gilde van handeldrijvende gemeenten, alleen 
deze steden deel, die .een wekelijksche markt be ... 
zaten. Dit waren op het einde van de l 2de eeuw 
Brugge, Aardenburg, Oudenburg, Oostburg, Tor ... 
hout, leper, Diksmuide, Veurne, Winnoksbergen, 
Poperinge. Rijsel, Doornik en Orchi~s. Dowaai, 
Gent en Sint ... Omaars hadden hun eigen hanze:. 
Van de hanze van Sint ... Omaars maakten deel 
uit Burburg en Grevelinge~ van die van Gent, 
veel steden van oostelijk Vlaanderen. In ieder van 
deze « gehanzeerde » steden ··eischte de plaatselijke 
koopliedengilde van de handelaars, die niet tot hun 
hanze behoorden, maar toch de stedelijke markt 
kwamen opzoeken om ·er zaken te doen: een toe ... 
gangsgeld, « hanza » genoemd. Ook de vischhan ... 
delaars van de kusthavens ontstaan onder de re ... 
geering van Filips van den Elzas ( 1159 ... '91 ) , die, 
uitgezonderd de lieden van Grevelinge, van geen 
enkele hanze deel uitmaakten, hadden aanvankelijk 
deze bijdrage te betalen. Toen graaf Filips de 
burgers van Nieuwpoort, Damme 'en Biervliet res ... 
pectievelijk in 1168, 1180 en 1183 vrijstelling van 
betaling van het zanzegeld, terzelfder tijd als van 
de betaling van de talrijke grafelijke tollen gansch 
Vlaanderen door verleende, was dit wellicht in de 
eerste plaats met het oog op de bevordering van 
den vischaanvoer en van den vischhandel. De vis ... 
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sche~s van Nieuwpoort, Damme en Biervliet, en 
ook deze van Duinkerke, waren voortaan, zoowel 
in hun eigen haven, als in al de andere van het 
graafschap, vrijgesteld van de storting van de 
verschillende door den graaf geheven havengelden 
en tollen op de vischvangst. De vischhandelaars 
van deze vier havensteden genoten niet alleen tol ... 
vrijdom in zake aankoop van visch, maar waren 
daarenboven in het binnenland vrijgesteld, zoowel 
van de door den vorst langs kanalen en wegen 
geheven tollen, als van de door de gilden geïnde 
hanzegdden. Alhoewel de heffing van dit laatste 
recht in het midden van de l 3de eeuw in onbruik 
kwam, bleef de volledige tolvrijdom gansch Vlaan ... 
deren door, niettegenstaande menigvuldige betwis.
tin.gen, tot aan de Fransche revolutie het belang" 
rijkste voorrecht van Nieuwpoort, de voornaamste 
Vlaamsche visschershaven. Dit privilegie was in.
derdaad, gezien de bederfbaarheid van de visch, 
een noodzakelijke voorwaarde voor het snel ver ... 
voer van dat product, voor wien elken tolboom 
tijdverlies beteekende. De vischhandela~rs van de 
steden uit het binnenland waren ev·enwel in de 
verschillende kusthavens, bij den aankoop van hun 
waar, aan ·de heffi:qg van de grafelijke tollen onder" 
worpen. Slechts enkele gemeenten genoten in de 
eene of ander.e haven tolvrijdom, zoo de lieden van 
Sint ... Omaars en van . Burburg te Grevelinge, de 
eersten sedert 1127, de tweeden sedert 1183, de bur" 
gers van Veurne te Nieuwpoort sedert 1176 en de 
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Ieperlingen te Brugge sedert 1160. De oudste ta" 
rieven van de tollen door den graaf in de kust" 
havens geheven zijn deze van Nieuwpoort van 
1163 en deze van, Damme van 1252. De vergeJij" 
king tusschen beide toltarieven is voor de kennis 
van de toenmalige zeevisscherij en vischaanvoer 
zeer leerrijk. In het Nieuwpoortsch tarief.welke 
vervat is de befaamde keure van de IJzerhaven, 
vinden we haring en makreel belast per duizendtal. 
zalm, kabeljauw, schelvisch, pladijs en bot per hon" 
derdtal, paling per « pisa » en walvischvleesch per 
portie. Het Damsche tarief, dat eerst in 1252 ~p" 
gesteld werd, maar feitelijk den toestand uit de 
eerste helft van de 13ae teruggeeft, somt, uitge" 
nomen de kabeljauw, dezelfde zeevisch in nagenoeg 
dezelfde hoeveelheden op. Het bevat echter ook de 
taxatie voor riviervisch als barbeel, harder, prik, 
en elft belast per honderdtal en voor de vischsoor" 
ten ingevoerd uit het buitenland als stokvisch, even" 
eens belast per honderdtal. Het taxeert de koste" 
lijke steur per stuk en het walvischvleesch per ton 
of per portie. Al deze visch, of ze nu ook versch. 
gesteurd, gezouten, gedroogd of gerookt op de 
markt kwam, werd, vooraleer te koop aangeboden 
en uitgevoerd te worden, geteld en gekeurd, ten 
einde alle bedorven en minderwaardige waar te 
weren. 

Opvallend is het gebruik op groote schaal tege" 
lijk van zeevisch en van riviervisch. Guillaume Le 
Breton, de Fransche kroniekschrijver, die in het 
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begin van de 13ae eeuw onze gewesten bezocht, 
werd door dat feit reeds getroffen. Met r·echt ge" 
tuigt hij dat, naast de koopvaardij en den land" 
bouw, de vischvangst tot de voornaamste bestaans.
middelen van de Vlamingen behoorde. De zoet" 
water" en riviervisch voorzag van oudsher in een 
niet geringe mate in de groote behoefte aan visch 
van de kloostergemeenschappen en eerste gemeen" 
ten. De meeste verorberde binnenwatervisch was 
paling, daarnaast werden, voligens een middel ... 
eeuwsch glossarium van 1250, in Vlaanderen, ook 
grondel, karper, baars, lamprei en zelfs meerval 
gegeten. Guillaume Le Breton roemt trouwens de 
rijkdom aan visch van de rivier·en in Vlaanderen. 
Van de 12ae eeuw af was het nochtans de zeevis" 
scherij, die hoofdzakelijk in de steeds grooter wor" 
dende behoefte aan visch, vooral tijdens de vasten, 
voorzag. De stijgende aanvoer van visch in de 
kusthavens heeft evenwel op den duur de groeiende 
vraag naar dat product niet meer kunnen beant.
woorden. Het bestaan van ·een vischvraagstuk in de 
middeleeuwen komt vooral tot uiting in de bekom,.. 
mernis van de geestelijkheid, vooral van de kloos,... 
ters, zich op een afdoende wijze tijdens de vasten 
tegen. het tekort aan visch te vrijwaren. De abdijen 
bézaten over het algemeen van oudsher vischrijke 
vijvers, hieven tienden op de binnenwatervisscherij 
of deden soms zelf aan kustvisscherij. Zoo hief de 
abdij Sint" Pieters van Gent in de l()d0 en 11 de eeuw 
te Burburg, waar ze bezittingen had, tienden op 
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de palingvangst en op de vangst van alle andere 
vischsoorten. Bij dergelijke heffing,en voegden tal" 
rijke kloosters, van de 12<le eeuw af, vischrenten, 
vooral haringrenten, die, meestal .op kosten _ van 
den vorst ieder jaar in natura in een Vlaamsche 
kusthaven van het Nauw van Kales uitgekeerd 
werden. Haringrenten worden voor het eerst in 
groot aantal aangetroffen in Engeland, waar men 
ze opgesomd vindt in het vermaarde Qomesday" 
book of groot kadaster van het Anglo .... Normandisch 
rijk in 1085 op last van WiUem den Veroveraar 

. opgesteld. De oudste in Vlaanderen vermelde ha ... 
ringrente is deze, ten bedrage van één last, die de 
abdij van Burburg, krachtens een schenking van 
Robert II van J erusalem, seidert 1108 te Grevelinge 
op kosten van den graf.elijken tol zou getrokken 
hebben. Feitelijk vond de haringrente in Vlaan" 
deren eerst ingang van de regeering ~an Filips van 
den Elzas af. Deze graaf verleende verschillende 
dergelijke renten aan vreemde abdijen, o.a. in 1187 
één ten bedrage van 2.000 stuks haring aan de 
abdij O.L.V. van Soissons (graafschap Y.erman" 
dois, toen door huwelijk onder bestuur van Filips) 
en; het jaar daarop, één ten bedrage van twee last 
aan de vermaarde abdij van Clairvaux in het her" 
togdom Bourgondië. Deze beide haringrenten waren 
te Mardijk op kosten van deze gemeente uit te 
keefien. Volgens zijn rolr-ekeningen betaalde de 
graaf van Vlaanderen in het begin van de 14<l0 eeuw 
( 1300"' 16) te Greveling.e, van de inkomsten van zijn 
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haringtol in deze haven, ieder jaar in het totaal de 
kostprijs van 4 Yi last ten bate van vijf abdijen en 
één leek. Deze haringrenten bedroegen r,espectieve
li jk Yi last voor de abdij te Chocques (van 1221 
af). Yi last voor de abdij te Liekes (van 1221 af), 
4000 stuks haring voor het vrouwenklooster te 
Bonehem, 1000 stuks voor het vrouwenklooster te 
Sainte .... Colombe, 2 last of 20.000 stuks ( 2.000 kilo) 
voor de reeds genoemde abdij van Clairvaux, die, 
van 1270 af, haar rente te Grevelinge trok, en 1 last 
voor den leek Simon Lauwaert, een beruchten Le ... 
Haart. In vergelijking met de 15 last haring, die de 
graven van Boulogne jaarlijks te Boon.en ~an 18 
kerkelijke inrichtingen en leeken deden uitkeeren, 
was de bedeeling bekostigd door den graaf van 
Vlaanderen nog niet zoo aanzienlijk. Al deze ren" 
ten werden ieder jaar op het einde van het haring" 
seizoen, hetzij op Sint Maartensdag ( 11 Novem ... 
her), hetzij op Sint .... Andriesdag ( 30 Nov,ember), 
uitgeke·e:rd. In sommige g;evallen was de geschonken 
haring reeds verduurzaamd en alsdan meestal ge
rookt. Enkele abdijen, zooals we gezien hebben, 
trokken aanzienlijke hoeveelheden visch. Naast de 
eigenlijke haringrenten, bestonden ;er oo:K gewone 
geldrenten, die dienen moesten om visch te koopen. 
In Brabant schonk hertog Hendrik 1 aan de abdijen 
van Tier -Kameren, Hemmerode en Villers respec
tievelijk in 1225, 1228 en 1231, geldrenten van 
enkele ponden voor den aankoop van haring te 
Antwerpen. \T.eel kloostergemeenschappen, die noch 
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visch:.., noch geldrenten trokken, maar die in een 
stad gevestigd waren, ontvingen regelmatig, van
wege hun gemeente, een bedeeling van visch. Aldus 
de Gentsche Minderbroeders, die in de e.erste helft 
van de 14d0 eeuw ( 132]"'44, zie Gentsche stads-
en baljuwsrekeningen) ieder jaar 5 à 6 manden 
versc?e haring, evenveel vaten g·ezouten haring 
( « tonharing », «wit haring») en somtijds rivier-
visch als karper « in de Vasten en in aelmoesenen » 
kregen. Renten en aalmoezen in visch konden even-
wel niet volledig het tekort aan dit voedsel onder 
de geestelijkheid verhelpen. De bisschop van Door-
nik, om zich aan gerookte haring voor de vasten-
dagen te bevoorraden, moest in 1190 nog op den 
deken van Brugge beroep doen. Enkele jaren later 
blijkt uit een vrijgeleide, door Boudewijn IX van 
Vlaanderen en Henegouwen aan de abdij van 
Marchiennes toegestaan ( 1196), dat dit klooster 
toen nog regelmatig zijn spijsmeester naar de kust 
moest sturen om visch te kunnen koopen. De Cis-
terciënser abdijen in Vlaanderen wisten ten slotte 
van gravin Johanna van Konstantinopel het voor-
recht te verkrijgen te allen tijde bij den aankoop 
van haring in de Vlaamsche kusthavens van 
alle beperkingen te worden vrijgesteld, privilegie 
-waarop de abdij Ter Duinen zich in 1347 nog 
diende te beroepen .. Dat de aanvoer van visch in 
Vlaanderen geen gelijken tred met den groei van .de 
bevolking heeft kunnen houden, blijkt vooral uit 
het tekort aan visch waaronder de groote gemeen--
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ten bijna voortdurend te lijden hadden. Zoo zien 
we reeds op het einde van de 12d0 eeuw, hoe in 
sommige groote gemeenten maafregelen moeten 
worden getroffen om de g-evolgen van dat tekort, 
voornamelijk om het hamsteren van groote hoeveel-
heden visch, tegen te gaan en. een rechtvaardige 
distributie onder de stadsbevolking te verzekeren. 
In verschillende belangrijke stadskeuren, die toen 
werden toegekend, vinden we daarvan een weer-
klank. In 1191 werd te Gent, krachtens een bij" 
zondere bepaling van de keure, die deze stad bij 
den dood van Filips van den Elzas van diens 
weduwe afgedwongen had, ingegaan tegen de mis" 
bruiken, vooral tegen de onwettige heffing in na
tura, waaraan de «< preco » of grafelijke gerechts
dienaar zich bij de bewaking van de vischkarren 
op de Gentsche vischmarkt schuldig maakte. Kort 
vóór 1200 werd te Luik, door de keure, die prins-
bisschop Albert van Cuyck ( 1194--1200) aan deze 
stad verleende, de aankoop van haring bepèrkt tot 
één last per vischhandelaar; was zijn voorraad op, 
dan mocht de verkooper een nieuwe hoeveelheid tot 
een maximum van één last i? zijn kelder inslaan. 
Door dezelfde keure werd bovendien bepaala, dat 
aan de geestelijken en burgers van de stad, bij den 
aankoop van versche of gezouten haring en andere 
visch, prioriteit ·moest verleend worden. In de 
l 3de en J 4de eeuw werd de vischhandel in de groote 
steden hoe langer hoe meer gereglementeerd. 
Strenge «keuren» werden te Sint-Omaars, leper, 

81 



Gent, Antwerpen en. andere gemeenten door de 
schepenen uitgevaardigd. Deze hadden inderdaad 
niet alleen voor een voldoenden aanvoer van ver..
sche en verduurzaamde zee ... en riviervisch te zor ... 
gen, maar ook over de hoedanigheid van het aan ... 
gevoerde product te waken en onverbiddelijk alle 
bedorven waar te weren. Doordat het handelsver ... 
keer en het vervoer toen voor een groot deel langs 
de waterwegen geschiedde, hing de bevoorrading 
van de steden hoofdzakelijk af van. de kusthavens 
waarmede deze laatsten in verbinding stonden. Zoo 
was Sint ... Omaars van oudsher afhankelijk van 
Grevelinge, waarmede het door de gekanaliseerde 
Aa verbonden was. leper hing door de leperlee en 
den IJzer van Nieuwpoort af. Brugge werd door 
de Zwinhavens, vooral door Damme bevoorraad, 
zooals Antwerpen door de havens aan de Honte, 
waaronder vooral Biervliet, Hugevliet, Westkapelle 
en Vlissingen. Gent was zoowel afhankelijk van de 
Honte als van het Zwin, totdat, na 1260, door het 
graven van de Lieve een rechtstreeksche verbin..
ding met Damme tot stand kwam. De afhankelijk ... 
heid van de groote gemeenten tot hun voorhavens 
komt treffend tot uiting in een geschil, dat tusschen 
de gemeente Sint ... Omaars en graaf Gwijde van 
Dampierre oprees. Toen in 1270 tusschen Vlaan ... 
deren en Engeland moeilijkheden ontstonden en 
in 1276 de toegang tot dit land aan de Vlamingen 
ontzeg~ werd, brak er voor de Vlaamsche haring ... 
visscherij een moeilijke tijd aan. De · aanvoer van 
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visch, vooral van versche haring, te. Grevelinge, 
blijkt ander de wrijving·en e·enigszins te lijden te 
hebben gehad. Gwijde van Dampierre ging dan 
ook op zeker oogenblik, na 1276, in deze haven over 
tot de beperking van den aankoop, het inzouten en 
den uitvoer van haring tot een maximum van 25.000 
stuks ( 2 Yz last of 2.500 kilo) per dag en. per koo ... 
per. Deze maatregel was vooral gericht tegen de 
stad Sint ... Omaars, die sedert 1127 tolvrijdom te· 
Grevelinge genoot, maar ~inds 1212 van Vlaan ... 
deren geen deel meer uitmaakte. Die handelaars van 
Sint ... Omaars waren de voornaamste afnemers van 
de door de visschers te Grevelinge aan wal ge..
brachte versche haring, die z.e aldaar ter plaats in 
groote hoeveelheden deden steuren of zouten, om 
haar daarna in het binnenland aan den man te 
brengen. Bedreigd in hun oud voorrecht van han ... 
delsvri jheid in Vlaanderen, deden ze dan. ook door 
hun schepenen bij het Parléïnent van Parijs, het 
opperste Fransche g.erechtshof, ·een proces tegen 
Gwijde van Dampierre inspannen. De graaf werd 
in 1279 door het koninklijk rechtswezen- in het 
ongelijk gesteld en zijn decreet nietig verklaard. 
Gwijde moest zich, op dat oogenblik, toen hij van ... 
wege den Franschen koning nog andere vernede..
ringen onderging, wel onderwerpen. Hij erkende, 
waarschijnlijk in 1282, de oude voorrechten van de 
lieden van Sin.t--Omaars in Vlaanderen en stond 
hen toe te Grevelinge, zonder de minste beperking, 
noch betaling van grafelijke tollen, zoov·eel haring 
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te koopen, dag en nacht in te zouten en versch of 
gezouten uit te voeren, als z.e verkozen. Er bleef 
ons één gegeven bewaard, dat toelaat de hoeveel.
heid van de te Grevelinge verhandelde haring te 
schatten. Volgens de grafelijke rolrekening van 
1296, bedroeg in dat jaar de. pachtsom voor den 
Grevelingschen haringtol 57 pond en 10 schellin-
9'en (Rijksarchief te Gent. Supplément Verboven, 
80bis). Indien we aannemen, dat te Grevelinge, zoo ... 
als in de andere Vlaamsche havens, de tol op de 
verhandelde haring één denier per 1000 stuks be
droeg, moest deze pachtsom, om gedekt te zijn, ten
minste op een totaal van 1.380 last of ongeveer 
1.380.000 kilo haring verhaald worden" De gemid ... 
delde jaarlijksche uitvoer van haring moet veel 
hooger geweest zijn, gezien de kooplui van Sint
Omaars, die geen tollen te betalen hadden, alleen 
reeds tijdens het haringseizoen meer dan 2 Yz per 
dag en per man dierven. uitvoeren. Te Nieuwpoort 
waren de voornaamste afnemers van de aangevoer ... 
de visch de Ieperlingen. In 1274 lieten ze zich door 
gravin Margaretlia en haar zoon. Gwijde in deze 
havenstad van de betaling van de aldaar geheven 
grafelijke tollen vrijstellen. Voor de afhankelijk
heid van leper ten opzichte van Nieuwpoort pleit 
zoowel de ·inhoud van verschillende handelscon
tracten, als de overtredingen van Nieuwpoortsche 
vischhandelaars in de Iepersche hallen. De ver
plichtingen door burgers van Nieuwpoort, in ver
schillende behouden gebleven. « chirografen » of 
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handelsovereenkomsten aangegaan, nopens levering 
van haring en andere visch aan Ieperlingen, betrof
fen meestal aanzienlijke hoeveelheden. Enkele 
voorbeelden volstaan om dit aan te toonen: in 1276 
een contract nopens levering in twee keeren van 
2700 stuks levende paling, in 1282 één betreffende 
levering van 21.000 stuks haring (+ 2.100 kilo), 
in 1284 één aangaande levering van 1 last versche 
« tijdharing ». In de beide laatste gevallen .was de 
haring tegen Allerheiligen ( 1 November) te leve
ren. Dat de Nieuwpoortsche vischhandelaars te 
leper goed vertegenwoordigd waren, blijkt uit de 
overtredingen waaraan ze zich in deze stad bij den 
verkoop van hun waar steeds schuldig maakten. 
Volgens een van de weinig bewaarde rekeningen 
van de lepersche vierschaar, waren onder degenen, 
die in 1280 wegens verkoop van bedorven en af ... 
gekeurde visch beboet werden, de Nieuwpoorte
naars het talrijkst. Voor de kennis van den visch
aanvoer en het vischgebr{iik te leper zijn ,dan ook 
de verschillende « keures des poissons », of stede
lijke verordeningen op het vischbedrijf, uitgevaar ... 
digd in de periode 1289-1307, zeer leerrijk. Ze 
toonen ons met welke zorg de kpersche schepenen 
over de goede kwaliteit van de aangevoerde visch, 
vooral van de aangevoerde versche en gezouten 
haring, waakten. Ze leer·en. ons vooral welke strenge 
maatregelen. er noodig waren om in een tijdperk, 
dat de zeevisscherij den weerslag van de moeilijk
heden met Engeland en Frankrijk gevoelde, een 
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voldoenden aanvoer te verzekeren. Aldus moest, 
volgens een verordening van 1307, alle aangevoerde 
zeevisch op de markt verkocht worden. Van de 
langs de leperlee en de Ie·p~rsche banen vervoerde 
visch moest bovendien ten minste het derde ge .... 
deelte in de stad te koop aangeboden worden. On .... 
der de vischsoorten, die in de verschillende leper .... 
sche keuren het voorwerp van de eene of andere 
maatregel uitmaakten, vinden we in de eerste plaats 
de haring, die zoowel versch als gezouten in groote 
hoeveelheden. aangevoerd werd, daarna de makreel, 
de zalm, het meerzwijn, de mosselen, de spiering, 
en riviervisch als paling, elft en snoek. 

De vischaanvoer blijkt in de eerste helft van de 
14<le 1eeuw op haar beurt den weerslag te hebben 
gevoeld van de politieke en sociale moeilijkheden, 
waarmede Vlaanderen toen te kampen had. De 
bezetting van Brugge door de Franschen in 1297 
had als gevolg, dat deze stad gedurende vijf jaar 
( 1297 .... 1302) van haar voorhaven Damme af ge .... 
sneden en waarschijnlijk ook grootendeels van alle 
aanvoer van zeevisch verstoken bleef. We zien 
immers hoe na den Guldensporenslag, in 1303, de 
Brugsche makelaars zich haastten hun oude vrij .... 
heden .in zake haringhandel door Jan en Gwij, 
zonen van den graaf, te laten bekrachtigen. Voor 
den invloed van de oorlogsgebeurtenissen op den 
vischaanvoer pleit het feit dat in het oorlogsjaar 
1302 te Sluis alleen een grooteren. toevoer van 
haring genoteerd werd dan te Blankenberge, Oost .... 
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ende en Duinkerke samen, namelijk 964 last tegen.
over slechts 420 last. De Vlaamsche visschers blij.
ken inaerdaadi den weerslag van de politieke ver .... 
wikkelingen in eigen land te hebben ondergaan. 
Ze namen actief deel aan den strijd tegen Frank
rijk, zoowel te Groeninge ( 1302), als te Kassel 
( 1328). Ze hadden immers ook hun grieven. De 
rekening·en van. de baljuws van Veurne .... Ambacht 
toonen ons hoe te Nieuwpoort en te Lomoardsiide 
in de periode 1305.-' 13 talrijke personen wegens 
vechtpartijen of overtredingen. beboet werden. 
Welke de oorzaken van die woelingen waren, is 
niet geweten. Dle visschersbevolking schijnt in ieder 
geval onder de tijdsomstandigheden te hebben ge .... 
leden. De Nieuwpoortsche haringvisschers ver .... 
kreg.en in 1305, dat de tienden, die ze van hun win .... 
sten aan hun parochiale geestelijkheid hadden af 
te staan, verlaagd 'en dat hun achterstallige tiende.
schulden kwijtgescholden werden. Van grooter be.
teekenis wellicht was het v·erbod, door graaf Lode .... 
wijk van Nevers in. . 1324 aan de schepenbanken 
van het Brugsche Vrije opgelegd, tijdens het ha.
ringseizoen deelnemers van de haringkampagne bfj 
verstek te vonnissen. Dit was ongetwijfeld de op .... 
heffing van een misbruik, waarover de visschers 
sinds lang te klagen hadden. De ontevredenheid 
van de visschersbevolking blijkt verder uit het aan .... 
deel van de zeelieden van Nieuwpoort en Lom .... 
bardsijde aan den opstand van de Kerels ( 1324 .... 
'28). De kern van deze beweging bevond zich 
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overigens in Veurne-Ambacht. Zannekin zelf deed 
tijdens het oproer meermaals zijn intocht te Nieuw
poort. In den slag bij Kassel ( 1328) sneuvelden 
aan .zijn zijde veel lieden van Duinkerke, Zuidkote, 
Nieuwpoort, de Nieuwe IJde, Lombardsijde en 
andere kustplaatsen. w .e kennen de namen van 
zoowat 350 deelnemers, overlevenden en gesneu.
velden, uit Nieuwpoort, die bij Kassel streden. 
Onder die namen komen er verschillende van ge- , 
kende visschersfamiHën voor. Na de nederlaag be
vond de gemeente Nieuwpoort, als gevolg op de 
onlusten · en de zware afstraffing, zich in diepen 
geldnood. Haar haven vêrzandde bij gebrek aan 
zorgen. De Ieperlingen zagen zich verplicht in 1336 
bij de uitdieping van de havengeul financieel bij te 
dragen. In ruil daarvoor wisten ze in de Nieuw
poortsche haven vrijstelling van betaling van de 
stedelijke tollen te bekomen, met uitzondering even
wel van de tollen, die op de verhandelde haring 
geheven werden. Voortaan mochten ze tijdens het 
haringseizoen tot een maximum van 3 last versche 
haring in ieder visschersboot koopen zonder tollen 
te moeten betalen ; kochten ze meer, dan hadden 
ze zich te gedragen naar de voorschriften van de 
Nieuwpoortsche keuren in zake het haringbedrijf. 
Dit wijst er nog eens op hoe nijpend het vraagstuk 
van den vischaanvoer te leper was. Toen in 1337 
tusschen Engeland en Frankrijk de Honderdjarige 
Oorlog uitbrak, de-ed zich het tekort aan visch ook 
te Gent gevoelen. Dat jaar en het volgende werd in 
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deze stad door de schepenen verordend, dat alle 
aangevoerde versche haring en andere visch, zoo
d'ra ze toekwam, terstond op de markt te koop 
moest aangeboden en geenszins gezouten., noch 
overgeladen mocht worden. Gelukkig bestond er 
in het land ook nog een handel in verduurzaamde 
visch, vooral in Schonensche tonharing en in stok.
visch, die door de hanzekooplui geïmporteerd wer
den. Eerst onder de regeering van Lodewijk van 
Male zien we~ hoe de Vlaamsche zeevisscherij po
gingen in het werk stelt om in voldoende mate aan 
de groote behoefte aan visch te voldoen. Het nieuw 
leven, dat we aldus van 1350 af in het visschers
bedrijf bespeuren, kenmerkt zich niet alleen. door 
de groeiende mededinging met den Duitschen in
voerhandel, maar ook door de verplaatsing van het 
zwaartepunt van het bedrijf van het westelijk naar 
het midden .en oostelijk gedeelte van de Vlaamsche 
kust. Deze evolutie komt vooral tot uiting in de 
ontwikkeling van de visschersplaats Hugevliet. 
Deze ontving in 1355 van graaf Lodewijk het voor
recht een eigen stapel te mogen houden, d.w.z. een 
plaatselijke haringmarkt te mogen organiseeren.. 
Hugevliet en . het nabijgeleg~n Biervliet hadden 
naderhand, als verblijfplaatsen van Gillis Beuckels, 
een voornaam aandeel in het ontstaan van ële kaak
haringindustrie. Ook Nieuwpoort bekwam van 
Lodewijk van Male bijzondere voordeelen. Het 
verkreeg in 1364 de toelating jaarlijks op het einde 
van het haringseizoen, telkenmale van 29 Septem-
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her af, gedurende drie dagen, een vrije jaarmarkt 
te mogen houden. De Nieuwpoortenaars schijnen 
bovendien een nieuw vischproduct, gekend onder 
de naam « vivelo » en zijnde een soort versche 
haring uit de Engelsche wateren, op de markt te 
hebben gebracht. Dat de aanvoer van haring in het 
begin van de regeering van graaf Lodewijk 
werkelijk aanzienlijk was, blijkt uit de . gro~te 
drukte, die in deze jaren tijdens het haringseizoen 
binnen de groote sluis te Damme heerschte ( 1353) 
en die de geme·ente Brugge noopte aldaar de be
waking te verscherpen. Met Nieuwpoort waren de 
Zwinhavens de voornaamste aanvoerhavens van 
visch geworden. De grafelijke toltarieven van 
Damme, die in 1376 opnieuw geformuleerd werden, 
geven ons een goed denkbeeld van de verscheiden-
heid van de in het Zwin aangevoerde visch. Zij 
sommeri. niet alleen de zeevisch op, die in de ver
schillende Zwinhavens aan wal gebracht werden, 
maar ook de ingevoerde waar. Ze vermelden aldus 
den aanvoer van kabeljauw, rog, schelvisch, haring, 
makf.eel, meerzwijn, steur, vetvisch en witting en 
van riviervisch als paling en snoek, maar ook den 
invoer van tonharing en stokvisch. Lodewijk van 
Male heeft dan ook, na de verovering van Ant
werpen - ( 1357), deze havenstad, die meer en meer 
met Brugge en het Zwin concurreerde, als stapel
plaats van visch uitgeschakeld. In 1358 w_erd inder
daad haar stapelrecht voor visch en zout ingetrok
ken en aan Mechelen toegekend. Op liet einde van 
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de regeering van Lodewijk van Male deed zich in 
het land het tekort aan visch weer gevoelen, vooral 
toen na 1371 de Vlaamsche visschers moeilijk
heden in Engeland ondervonden. In 1376 moesten 
te Gent opnieuw verschillende voorgeboden uitge-
vaardigd worden om in den nood aan versche 
haring te voorzien. Het tekort blijkt verder uit den 
aanzienlijken invoer van het verduurzaamd product 
door de Duitsche hanza. De Damsche stapel van 
de tonharing boekte in 1378 een import van 1.626 
last of zoowat 19 .500 tonnen kaakharing uit Scho-
nen (Denemarken). De onlusten tijdens de laatste 
jaren van de regeering van. Lodewijk van Male 
hadden eveneens op den vischaanvoer een nadee-
ligen invloed. Nieuwpoort, getrouw aan den graaf, 
werd immers in 1383, na den slag bij Westrozebeke 
( 1382) en het mislukte beleg van leper, door de 
opstandige Gentenaars en ~e Engelschen ingeno-
men en verwoest. Enkele jaren later, met de invoe-
ring van het haringkaken, ontstond er in Vlaan-
deren een nieuwe crisis, die evenwel deze keer een 
heel ander karakter droeg. 

VIII. SCHONENSCHE EN VLAAMSCHE 
KAAKHARING 

In Vlaanderen werd in. de middeleeuwen reeds 
zeer vroeg verduurzaamde visch uit het buitenland 
ingevoerd. Alhoewel we voor de 11 de en l 2de eeuw 
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nopens dezen invoer ov·er geen gegevens beschik ... 
ken, mogen we toch aannemen, dat toen al te Brug ... 
ge gezouten haring, stokvisch . en andere visch uit 

· de Baltische Zee, hetzij door de Vlamingen zelf, 
hetzij door vreemde, vooral Duitsche kooplui, geïm ... 
porteerd werd. In de l 3de eeuw blijken het vooral 
de handelaars van Hamburg te zijn geweest, die 
haring in de Brugsche voorhaven, Damme, invoer ... . 
den. We zien inderdaad hoe in 1236 de graaf van 
Holstein, den tol, dien hij te Hamburg op de naar 
Vlaanderen uitgevoerde haring hief, van 3 Yi schel ... 
lingen op 2 schellingen per last ~racht. De Sbn ... 
dinavische stokvisc.h, die vooral uit Noorwegen 
ingevoerd werd, wordt in Vlaanderen voor het 
eerst vermeld in het oudste toltarief van Damme, 
dit van 1252. Deze uit kabeljauw bereide droog
visch werd te Damme door de; grafelijke tollena~rs 
per hoeveelheid van 100 stuks getaxeerd ( « cen
tum stocvisch, duos denarios »). De voornaamste 
vangplaats van Skandinavische haring was gele ... 
gen aan het zuidwestelijk uiteinde van Zweden, 
meer bepaald aan den ingang van de Baltische Zee, 
in de nabijheid van de zuidpunt van het Skandi
navisch schiereiland. Daar werd in de l 3de en l 4de 
eeuw de voornaamste haringvisscherij van de mid,.. 
deleeuwen beoefend, namelijk de Schonensche. 
De twee groote centra van deze vischvangst waren 
Skänor (Schonen) en Falsterbo, heden allebei 
gelegen op kocten af stand van Malmö. Dit gedeelte 
van Zweden, Skanië genoemd, hoorde toen echter 
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aan Denemarken, hetgeen verklaart waarom de 
Schonensche haringvisscherij een Deensch mono
polie was. De D\enen hielden zich echter niet met 
de bereiding en den uitvoer van de haring bezig. 
Dit lieten ze over aan de kooplui van de Duitsche 
hanze, vooral aan die van Lübeck, Stettin en andere 
Baltische havens. Tijdens het haringseizoen, dat 
van Augustus tot Oktober duurde, bevonden zich 
de hanz.ekooplui persoonlijk te Schonen, te Falster
bo of in de kleinere visscher.splaats Elbogen, om er 
in aanzienlijke hoeveelheden de haring in tonnen 
te laten zouten. Daartoe beschikte elke hanzestad 
aldaar over ·een eigen kamp of «vitten». De fabri,.. 
catie van Schonensche kaakharing door de hanze 
bereikte in de l 4d0 eeuw zijn hoogtepunt. Deze 
Deensche haring was, van de jaren 1300 af, een 
van ·de voornaamste handelsartikelen, welke de han .... 
ze.kooplui in Vlaanderen importeerden. In 1323 
werd dan ook door graaf Lodewijk van Nevers, ter 
gelegenheid van de reorganisatie van den Zwin .... 
stapel te Brugge, voor de tonharing een afzonder .... 
lijken stapel te Damme opgericht, terwijl Monni,.. 
kenreede den stapel van de gedroogde visch be ... 
kwam. Voortaan moesten bijna alle koopwaren, 
waar ze in het Zwin ook ontscheept werden, eerst 
te Brugge te koop aangeboden worden. Slechts voor 
enkele producten, waaron.der dus de Skandinavische 
visch, werd uitzondering gemaakt. Deze tegemoet ... 
koming, die blijkbaar ingegeven werd door de be ... 
kommernis de ingevoerde verduurzaamde visch 
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zooveel mogelijk nutteloos oponthoud te besparen, 
viel evenwel reeds na enkele jaren niet meer in de 
smaak van de Duitsche hanzekooplui of Ooster ... 
lingen, zooals dezen toen genoemd werden. De ver ... 
plichting te Damme in den stapel te komen had, 
niettegenstaande alles, voor g.evolg dat de Scha ... 
nensche tonharing soms gedurende verschillende 
weken opgehouden werd, alvorens doorgelaten te . 
worden, iets waarover vooral fel klaagden deze 
Oosterlingen, die hun vischproduct slechts ont ... 
scheepten om het verder over land in de: ricchting 
van Keulen te voeren. Zulk oponthoud was inder ... 
daad meestal schadelijk, daar de Deensche kaak ... 
haring, bij gebrek aan zorgen, gemakkelijk voor 
bederf vatbaar was. Deze misnoegdheid droeg dan 
ook bij tot de eerste breuk tusschen de Duitsche 
hanze en Brugge in 1358 en tot de daaruit voort ... 
vloeiende boycott van deze stad door de Ooster ... 
lingen ( 1358--' 60). Toen de hanzekooplui in 1360 
hun kantoor opnieuw te Brugge vestigden, ver ... 
kregen ze er, als prijs voor hun terugkeer, verschil ... 
lende belangrijke privileges, waaronder de toelating 
er hun tonharing te mogen verpakken of opnieuw 
te. pekelen. Niettegenstaande ze de volgende jaren 
nog te klagen hadden, o.a. in 1372 en 1373, over 
nieuwe tollen op de visch, blijken de Oosterlingen 
nooit zooveel Schonensche haring als in deze 
periode te Dam~e te hebben ingevoerd. De Dam-
sche stapel boekte inderdaad tijdens de vier laat ... 
ste maanden van 1378, volgens de rekeningen van 
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den waterbaljuw van het Zwin van dat jaar, een 
import van 1.626 last of zoowat 19.500 tonnen kaak .... 
haring, waarvoor de verschul_çligde tollen betaald 
werden. Het dokument, dat ons deze statistiek aan 
de hand doet, leert ons terzelfder tijd, dat de over .... 
tredingen op het Damsche stapelrecht zeer talrijk 
waren. Haring werd, vooraleer te Damme in den 
stapel gekomen te zijn, zonder toelating van den 
waterbaljuw, van de hanzeschepen op de binnen ... 
vaartuigen overgescheept of aan wal gebracht, het ... 
geen voor de koopers een beboeting voor gevolg 
had. De rekening van den waterbaljuw toont ons 
ook, hoe de Schonensche kaakharing te Damme 
niet alleen door de vischhandelaars van Brugge, 
maar ook 1door dezen van leper, Roeselare, Komen 
en andere steden uit het binnenland opgekocht werd. 
De groote afzet van het Deensch product in Vlaan-
deren is niet alleen te verklaren door het bestendig 
tekort aan visch, maar ook door de afwezigheid 
van een tonharingindustrie in het graafschap. In 
het Vlaamsche haringbedrijf werd inderdaad niet 
op dezelfde wijze als in Denemarken te werk 
gegaan. De Schonensche vischgronden bevonden 
zich in de onmiddellijke nàbijheid van de kust, 
zoodat de haring aan wal in tonnen kon gèzouten 
worden. In Vlaanderen was dit zoo goed als on ... 
mogelijk. De Vlaamsche visschers hadden lange 
afstanden af te leggen, eer ze op de Britsche 
haringgronden aankwamen. Ze waren steeds ver ... 
schillende dagreizen van hun thuishaven verwij ... 
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derd. De haring, die ze in « Noordover » vingen, 
werd in Engeland zelf verkocht, niettegenstaande 
deze soort de beste was om in tonnen te slaan. 
Slechts de vangsten uit de Vlaamsche Zee en het 
Nauw van Kales konden versch in Vlaanderen 
aangevoerd worden. Op welke wijze de Vlamin ... 
gen feitelijk tot het haringkaken kwamen, blijft nog 
een. geheim. Zeker is het, dat het succes van de 
Deensche tonharing hen tot nabootsing van de 
Schonensche industrie moet hebben aangespoord. 
Er bestonden trouwens rechtstreeksche betrekkin ... 
gen tusschen \'.laanderen en Scanië. Brugsche han ... 
delaars importeerden direct uit Denemarken het 
vermaarde Schonensch product in Vlaanderen. In 
1368 is er zelfs sprake van de « helfte der vitten 
vor deme slote te Schonor, dar de Vlaminghe 
pleghen to ligghende », waarmede waarschijnlijk 
de aanleg ... of opslagplaats van de Vlaamsche koop
lui te Schonen bedoeld werd. Datzelfde jaar zien 
we hoe te Lübeck de suppoost van deze hanzestad 
de lading haring van twee Bruggelingen in beslag 
nam op grond van het feit, dat de visch, tegen de 
Hansische voorschriften in, v·óór 28 September te 
Elbogen ingezouten was geworden. Of de Vlamin
gen in Skanië het voo-rrecht genoten haring in ton
nen te mogen zouten, hebben we evenwel niet kun ... 
nen uitmaken. Zeker is het, dat deze toelating in 
1369 door de Duitsche hanze aan de Britten 
( Engelschen, Schotten en W elschen) ontzegd 
werd. De lieden van Kampen en Harderwijk, twee 
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visschersplaatsen aan de Zuiderzee, integendeel 
hielden zich in. de J4de eeuw druk met de haring
visscherij op Schonen bezig. Dit bedrijf nam in 
Noord ... Nederland na 1350 een groote uitbreiding, 
toen de zeelui van Amsterdam, Enkhuizen, Wierin ... 
gen en Brielle, allemaal havens gelegen in het graaf ... 
schap Holland, van koning Albert van Zweden de 
toelating bekwamen in de Zweedsche wateren te 
mogen visschen. De voornaamste van deze Noord
Nederlandsche visschersplaatsen was Brielle. Zij 
behoorde tot de Duitsche hanze en beschikte op 
het einde van de 14de eeuw over :een eigen « vitten » 
bij Schonen. De techniek in gebruik bij de Deen" 
sche vischnijverheid was dus · zoowel door de 
Hollanders, als door de Engelschen en de Vlamin" 
gen gekend. Ongetwijfeld zijn de visschers van 
Holland, Zeeland, Vlaanderen en Engeland min 
of meer op hetzelfde oogenblik onder in.vloed van 
gelijksoortige omstandigheden, meer bepaald van 
een inzinking van de Duitsche hanze, tot het haring ... 
kaken in de Noordzee overgegaan. Of Beuckels, 
de Vlaamsche visscher van Hugevliet. ·een van 
degenen is geweest, die daartoe het initiatief ge
nomen hebben. zooals de traditie het wil, is door 
gebrek aan gegevens bezwaarlijk uit te maken. Er 
kan in ieder geval van een Vlaamsche uitvinding 
van het haringkaken geen spraak zijn. Het ontstaan 
van een eigen tonharingindustrie in de Nederlanden 
vereischte in de eerste plaats de bewerking van de 
visch op zee en niet aan wal, zooals in Scanië. De 
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pogingen, die: in deze richting ondernomen werden, 
leidden slechts tot een vernieuwing in de techniek 
·en niet tot een eigenlijke uitvinding. Sedert de 
l 3d0 eeuw zien we de Vlaamsche visschers de in 
« Noordover » gevangen visch aan boord in man" 
den « steuren » of met zout besprenkelen. Deze 
« korfharing » kon in Vlaanderen op de markt ge" 
bracht worden. Reeds onder de regeering van 
Lodewijk van Male moeten de Vlamingen er toe 
gekomen zijn J:ïun haring op zee te «kaken» of te 
reinigen ·en in tonnen te pekelen. In 1377 wordt 
immers in de nieuwe toltarieven, die dat jaar te 
Sint..-Omaars toepasselijk gesteld we~den, voor het 
eerst de Vlaamsche kaakharing opgenomen onder 
de treffende omschrijving «op zee gereinigde en 
gezouten visch met behoud van den kop» («si in 
estate piscis fuerit ad mare apertus et salsatus, 
capite non absisco »). Volgens de beschrijvingen 
uit latere tijden ·en volgens de hedendaagsche ma ... 
nier van bereiding, gebeurde het kaken onmidd:ellijk 
na het ophalen van de netten. De primaire bewer" 
king bestond in het verwijderen van de ingewanden 
door middel van een snede onder de kieuwen. 
Daarna werël de visch per lagen in. tonnen gelegd 
of gepakt en met ·een bijzonder soort zout bespren" 
keld. Aldus bereid moest de haring een tijd lang 
in haar eigen bloedpekel blijven liggen, totdat ze 
aan land opnieuw gepakt of verpakt werd. Deze in 
tonnen .geslagen visch d.çoeg de naam kaakharing, 
naar het middeleeuwsch woord « kaak » dat vat 
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beteekende. De Vlaamsche visschers moeten een 
eerste maal in de gelegenheid gesteld geweest zijn 
hun nieuw product op groote schaal te vervaar.
digen en aan den man te ·brengen gedurende het 
tweede boycott van Brugge door de Duitsche han..
ze, in de periode van 1388 tot 1392. Ook de eerst..
komende daarop volgende jaren-moet de aanvoer 
van Schonensche kaakharing te Damme zeer klein 
9'eweest zijn, gezien in 1393 de hanzesteden tijdens 
een te Lübeck gehouden conferentie besloten, 
wegens de zeerooverij in de Baltische Zee, voor..
loopig geen schepen meer naar Skani·ë te sturen. 
De aanvoer van Vlaamsche kaakharing in het Zwin 
was in 1395 reeds zoo aanzienlijk geworden, dat de 
grafelijke tollenaars de tol van 12 « grooten » per 
last, die ze anders op den verkoop van de aan" 
gevoerde Schonensche tonharing hieven, dat jaar 
wilden heffen op « den last harinx die an lng heland 
zide of an Scotland zide ghezouteil was», zonder 
deze evenwel te Damme « ziner te staple :. te laten 
komen. De blokkade van Brugge door de hanze en 
de fabricatie van kaakharing door de Vlamingen 
blijken een tekort aan visch, vooral aan versche 
haring, voor gevolg te hebben gehad. Ten einde 
daarin te voorzien, eischten de Bruggelingen in 
1391 van de gemeente Sluis, dat deze het derde 
gedeelte van de in haar haven. aangevoerde versche 
haring naar de Reiestad zou 2enden~ verlangen dat 
in 1394 ingewilligd moest worden. Toen in 1396 de 
Oosterlingen opnieuw groote hoeveelheden Scho..-
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nensche waar importeerden, werd aan het vraagstuk 
van den vischaanvoer door hertog Filips den 
Stouten een radicale oplossing gegeven. De vorst 
verbood in dat jaar meteen de fabricatie, den aan" 
voer en den verkoop van Vlaamsche kaakharing, 
gekaakte of gedroogde tijdharing, gedroogde korf" 
haring en zelfs van « vivelo ». Alleen de han~el in. 
versche visch bleef toegelaten. Het hertogelij!C ver-
bod verwekte aan de kust groote beroering. De 
gemeente Nieuwpoc;>rt meer bepaald stuurde van 
18 Juli tot 3 November, dus tijdens het · haringsei-
zoen, haar vertegenwoordigers verschillende malen 
naar de vischambachten te Brugge, Sluis en Duin-
kerke, naar den Hertogelijken Raad en de Leden 
van Vlaanderen te Rijsel en. zelfs naar Brabant en 
Frankrijk, telkenma'Ie «omme cause van den Vlaam-
schen caecharinc ende ghetauwenden coorfharinc», 
maar zonder resultaat. Toch stoor.den de visschers, 
vooral deze van Biervliet en Hugevliet, zich niet 
aan het verbod en gingen. voort met verder « ter 
zee .harinc te doen cacene ». Het is wellicht over 
deze « fraude », dat de Bruggelingen hetzelfde jaar 
bij den Raaa van den Hertog te Rijsel hun beklag 
maakten. Stuurman. Gillis Beuckels van Hugevliet, 
die, naar 1de getuigenis van. den zestieneeuwschen 
kroniekschrijver Marcus van Vaernewijck, het 
eerst « den. tonharynck vynck ende sautte » en in 
1397 stierf, kan een van de visschers geweest zijn, 
die de « ordenanche nieuwelinghe gemaakt » over-
traden. Het hertogelijk verbod werkte echter de 
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Hollandsche en Zeeuwsche haringvisscherij in de 
hand. De Fransche kooplui, die 1de gewoonte aan-
genomen hàdden te Biervliet een lading kaakharing 
te komen inslaan, gingen zich thans bevoorraden. in 
Zeeland, waar Zeeuw;en, Hollanders en Engel-
schen hun. stapel hielden. Op zee kwam het zelfs 
tot botsingen tusschen Vlaamsche en Hollandsche 
visschers ( 1397). De hertog zag zich dan ook ver-
plicht, na 1een onderzoek nopens de toestanden in 
het haringbedrijf te hebben ingesteld, in Augustus 
1399, bij uitzondering voor dat 1haringseizoen aan 
de lieden van Biervliet en Hugevliet het kaken toe 
te laten. Geheel de kaakharingvoortbrengst kwam 
echter onder het toezicht van de hertogelijke regee-
ring te staan.. De gekaakte haring mocht slechts te 
Biervliet aan wal gebracht worden. De ontscheepte 
tonnen moesten er, volgens de voorschriften van 
den baljuw, om wel aan te duid.en,' dat het geen 
Schonensche haring was, van een teeken, waar-
schijnlijk een brandmerk~ voorzien worden. Per last 
aangevoe~de kaakharing hadden de visschers een 
tol van één nobel aan de hertogelijke tollenaars te 
betalen. Het product mocht echter in Vlaanderen 
zelf noch ingevoerd, noch verkocht worden. Het 
werd dus alleen op;nieuw .naar het buiten.land uitge-
voerd. De handel in versche haring bleef integen.
deel volkomen vrij. De hertog verlengde de volgen-
de jaren zijn toegeving en breidde ze in 1402 uit 
tot Nieuwpoort en, naar we vermoeden, ook tot 
andere visschershavens o.a. tot Oostende en Sluis. 
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Te Biervliet bleef evenwel de stapel van de Vlaam
sche kaakharing gevestigd, zoodat de zeelui hun 
product slechts in deze haven mochten lossen. Bier
vliet moet echter veel van zijn beteekenis v,erloren 
hebben, toen in 1404 het nabijgelegen Hugevliet 
tijdens de verschrikkelijke overstrooming, die dat 
jaar de Vlaamsche kust teisterde, door de zee ver
zwolgen werd. De Nieuwpoortenaars weigerden er 
van 1406 af. op hun voorrecht van. volledigen tol
vrijdom beroep doende, ide plaatselijke tollen te be
talen en eischten -van 1408 af, dat ook hun haven 
voor den aanvoer van Vlaamsche kaakharing zou 
geopend worden. Hiermede begon de strijd voor de 

. algeheele opheffing van het in 1396 uitgevaardigde 
verbod. Het product, dat de visschers te Biervliet 
losten, mocht inderdaad in Vlaanderen zelf nog 
altijd niet op de markt g-ebracht worden. Vijf jaren 
duurde het vooraleer de Nieuwpoortenaars hun 
pogingen met succes bekroond zagen. Het blijkt 
wel, dat het verbod op den. -handel in Vlaamsche 
kaakharing in 1413 volledig ingetrokken werd, al
hoewel. naar we vermoeden, van 1dat oogenblik af. 
in de plaats van Biervliet, Damme als verplichte 
aanvoerhaven en ~tapelplaats kwam. Deze kente
ring in de houding van de reg-eering vond waar
schijnlijk haar verklaring in de groote schaarschte 
aan Schonensche haring, die na 1410, wegens 
achte·rwege blijven van deze visch in de Sont, 
intrad. In het tekort aan verduurzaamde visch, dat 
aldus in Vlaanderen ontstond; kon alleen de eigen 
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productie nu voorzien. Het ontstaan van een 
Vlaamsch kaakharingbedrijf bracht heel wat ver-
anderingen in deA vischhap,del teweeg. Het Scho
nensche product, dat sedert lang vermaard was, 
ging door voor het beste_, het Vlaamsche integen
deel aanvankelijk voor eep, minderwaardig na
maaksel, voor « contrefaiten caecharinghe ». Dit 
had als gevolg, dat men in den handel. vooral in 
het buitenland. de gewoonte aap,nam de Schonen
sche tonharing met de Vlaamsche te mengen, ver
valsching die spoedig overal verboden werd. In 
1399 vernemen wet dat .: les marchans et marchan.
des de harens a Paris, tant en groz comme en 
detail, sont coustumiers de vendre leurs harens de 
Flandre et contrefaiz avec les bons harens de Scone 
et iceulx mesler les uns avec les autres en leurs 
barilz, places et vaisseaulz, sans dire .. • _, aux ache
teurs d ilceulx lequelx sont de Scone et · J.esquels 
non». Reeds in 1397 werd te Utrecht degene ge
straft, die « therinc" Engelsch herinc ofte Heylich
lants ( Heligoland) herinc mengde onder rechten 
Scoonschen herinc ». Te Gent verboden de sche
penen deze mengding, zooals blijkt uit de «voor
geboden » van deze stad, in 1406, dus op een 
tijdstip dat de Vlaamsche kaakharing in Vlaan,.. 
deren zelf nog niet verkocht mocht worden. Gezien 
dit laatste product tot 1413 aan den normalen invoer 
in het land onttrokken bleef, deed het tekort aan 
visch zich in ·het begin van de l 5de eeuw weer 
gevoelen. W 1e zien hoe in 1406 en 1407 . de ge-
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meenten Mons, Kamerijk en Dowaai hun af gevaar ... 
digden. naar Oostende stiturden om er de schepenen 
te verzoeken hen aan visch te willen bevoorraden. 
Onder invloed van. het tekort aan het versche pro,... 
duet en de vervals.ching van de Schonensche kaak ... 
haring, hel'nam de regeering in 1419, met de 
troonsbestijging van Filips den Goeden, haar 
vroegere maatregelen. tegenover de Vlaamsche 
haringvisscherij. In Januari 1419 werd te Gent door 
de schepenen verordend, dat « niement tonharinc 
en verpacke, noch eenigher Vlaemschen harinc of 
harinc . van eenigher andere nadën ne menghele 
onder Scoenschen harinc, of menghelinghe van 
eenigher haringhe doe in eenigher manieren, maer 
dat men dke nacie van haringhe vercoepe bi hem 
selven ». In November 1419 werd besloten weer 
het « nobelgeld » te laten heffen. Enkele maanden 
later, omstreeks 1 April 1420, verboden de vier 
Leden van Vlaanderen (Gent, Brugge, Ieper en 
Brugsche Vrije) opnieuw zoowel het kaken, als den 
invoer van. Vlaamsche, Zeeuwsche en Hollandsche 
I<aakharing onder voorwendsel, dat « de goede liede 
van den lande van Vlaendren groote quetse, 
achterdeel ende ghebreke gheat hebben, also wel 
van den. verschen haringhe in de versche harinctiit, 
als van den haringhe gheheeten viveloe ende ander ... 
sins in vele manieren, ansien dat vorseid land van 
Vlaendren ghemeenlic van den verschen haringhe 
ende viveloe groet voetsel, sustenance ende leef,... 
tocht gheploghen heeft te hebbene, ende veel meer 
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dan van den vorseiden aldus ghecaecten haringhe » 
Deze maatregel veroorzaakte, zooals gemakkelijk 
te begrijpen valt, een geweldig·e opschudding aan 
de Vlaamsche kust en. werd beantwoord door een 
gezamenlijk protest van de voornaamste Vlaamsche 
visschershavens. De . stadsrekeningen- van de kust,... 
plaatsen leeren ons dat onderhandelingen gevoerd 
werden tusschen Nieuwpoort, Duinkerke, Oostende 
en leper met het oog op een tusschenkomst bij de 
Vier Leden van Vlaanderen. Toch talmden dezen 
verschillende maanden vooraleer in te gaan op het 
verzoek een dagvaart aan deze kwestie te besteden. 
Na verschillende verdagingen, greep eindelijk te 
Gent, omstreeks 1 September, de zitting plaats. 
Duinkerke, Nieuwpoort, Damme, Biervliet en an,... 
dere havensteden zonden er hun vertegenwoordf ... 
gers heen «in notabelen menichte » om er de uit,... 
spraak te aanhooren. Het verbod werd ingetrokken 
en, daar men volop in het haringseizoen was, be ... 
gonnen de visschers onmiddellijk opnieuw te 
kaken op groote schaal. Het Vlaamsche harin.gbe ... 
drijf zegevierde na een strijd, die zoowat een kwart 
eeuws geduurd had. H~ermede begon een nieuwe 
periode in de geschiedenis van de Vlaamsche zee ... 
visscherij : de bloeiperiode van de l 5de en l 6de eeuw. 
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SLOTWOORD 

. Ons onderzoek sluiten we bij de vereeniging van 
Zeeland en Holland met Vlaanderen af. Van de 
eerste helft van de 15de eeuw af, valt de geschie ... 
denis van de haringvisscherij van deze drie Bour ... 
gondische zeeprovinciën grootendeels samen. De
zelfde vorstenhuizen, eerst de Bourgondische her
togen, dan de Habsburgers, regeerden immers over 
de Nederlanden. De zeevisscherij zal er in den 
loop van 150 jaar aan dezelfde wetgeving onder ... 
worpen zijn en dezelfden voor ... en achteruitgang 
kennen. Nu eerst wordt de haringvangst op groote 
schaal beoefend. De Duitsche Hanze, die voordien 
Schonensche tonharing in groote hoeveelheden im
porteerde, voert nu integendeel aanzienlijke ladin ... · 
gen Vfaamsche kaakharing l:lit naar de landen om 
de Baltische Zee. Van het midden van de 15d0 eeuw 
af, treedt aan de kust in de visscherswerdd een 
tusschenpersoon op, de weerd, die zoowel zorgt 
voor de uitreeding van de schepen, als voor den 
verkoop van de kaakharing. Aldus wordt het ven
nootschap op den achtergrond gedrongen. Terzelf
der tijd komt een nieuw scheepstype in gebruik, 
de haringbuis, stevig en groot, berekend op lange 
reizen en groote ladingen, maar vooral .op het kaken 
aan boord. Op het einde van de 15de eeuw zijn 
Nieuwpoort, Oostende en Damme de drie groote 
uitvoerhavens van Vlaamsche kaakharing gewor
den, maar er heerscht groote rivaliteit onder hen 
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en' ook tusschen Sluis en Damme en tusschen 
Nieuwpoort en de kusthavens. De buizen beoefenen 
voortaan in groep de haringvisscherij en bescher
men zichzelf door eigen konvooi.- of oorlogsschepen. 
Kaakharing, weerden~ buizen en konvooischepen zijn 
zooveel nieuwigheden, die we in de middeleeuwsche 
haringvisscherij niet aantreffen, zoodat we in het 
tweede derde van de 15de eeuw in dat bedrijf werke
lijk een keerpunt vaststellen. De eenheid van het 
haringbedrijf van de Nederlanden komt vooral tot 
uiting onder Karel V. Onder dezen keizer bereikte 
onze vischvangst feitelijk het hoogtepunt van haar 
bloei. Karel V deed tientallen plakkaten uitvaar
digen betreffende de haringvisscherij, het kaken 
en wat er mee in verband stond, reglementen 
betreffende de m~zen van de netten, het ijken van 
de tonnen, het gebruik van zout en de begeleiding 
van de haringbuizen door konvooischepen. Over 
dezen moeien tijd is echter nog bitter weinig ge ... 
weten. Slechts één historieschrijver hield zich op 
een wetenschappelijke manier met de geschiedenis 
van de zeevisscherij bezig, Edward Vlietinck. In 
onze archieven sluimeren nog massa's dokumenten, 
die ons over de bloeiperiode van Vlaanderens 
haringvangst een aangrijpend beeld zouden kunnen 
geven. Het, onderzoek van de rijke archieven van 
d.e stad Nieuwpoort alleen .zou een menschenleven 
vergen. Feitelijk hebben we bij de troebelen, die 
in de tweede helft van de 16de eeuw onze gewesten 
teisterden, een groot gedeèlte van onze visschers-
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traditie ingeboet. De val van Oostende in 1604 
beteekende de11 dood van de Vlaamsche kaak
industrie. Een groot gedeelte van onze visschers
bevolking, zooals Edw. Vlietinck het aantoonde, 
week naar het Noorden uit. Moet het ons dan 
verwonderen, dat in Holland na 1600 de haring
visscherij een peil bereikte, dat sedertdien door 
geen enkele andere natie meer geëvenaard werd ? 
Meer dan 2.000 buizen namen in de jaren 1620 
deel aan de beroemde ·« groote visscherije ». Het 
jaar 1604 beteekent dan ook een tweede keerpunt 
in de geschiedenis van onze haringvangst. De 
periode, die er op volgt is er e·en van diepe in
zinking; De Nieuwpoortenaar J. Filliaert schilderde 
in een paar werkjes (De Compagnie van Visch
vaert te Nieuwpoort 1727-'37, en De laatste 
Vlaamsche IJslandvaarders, uitgegeven in 1939 en 
1940) op treffende wijze de laatste stuiptrekkingen 
van onze oeroude visscherstraditie. Eerst na 1900, 
met het gebruik van een nieuw scheepstype, den 
« treiler», en een nieuw soort net, de « kor », heeft 
onze zeevisscherij zich aan de tijdsomstandigheden 
kunnen aanpassen en gaat ze een betere toekomst 
tegemoet. De oude haringvisscherij wordt echter 
niet meer beoefend" In de plaats is heden getreden 
een bedrijvige haringkampagne in het Nauw van 
Kales in de kustwateren tusschen Oostende en 
Kaap Gris-Nez. Men vangt er zoogenaamde 
« scheiharing » van December tot Maart. Deze 
visch is uitgepaaide haring van de beste hoedanig-
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heid. Ze wordt versch. g·esteurd of gerookt aan 
den man gebracht. De vangst ervan is op onze 
dagen zoo aanzienlijk geworden, dat men gerust 
mag spreken van een herleving van. ide· Vlaamsche 
haringvisscherij. Dit is wellicht het begin van een 
opbeuring na verschillende eeuwen verval. 
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1. - Kaart van de Noordzee 
(getrokken uit «Alg em. Atlas voor België» door J. Ver~ 

schueren, S. J.; Dr H. Balieus en L. Heylen). 
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2. - Plattegrond van de stad Nieuwpoort door J. van 

Deventer ( ± 1550). 

3. - Vergroo:ing van het zegel van de stad Nieuwpoort 
(Stadsarchief te Nieuwpoort, charter n° 34, document van 
1399). - Voorzijde : schip in klinkboord met midscheeps 
ee.n mast met enkele ra, riem aan stuurboordzijde (op il!. aan 

bakboordzij de) en ach ter kasteel. 
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