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Fig. 1 Detail van het voorblad van Het Visserijblad op 8 januari 1954 (Beeld: VLIZ-bibliotheek: Collectie Het Visserijblad).
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In 201B werd de 80e jaargang van Het Visserijblad uitgebreid gevierd. Met reden, want d it unieke 
tijd sch rift heeft in die lange periode met hart en ziel verslag uitgebracht over al wat met vis en 
vissers aan onze kust te maken had. Oudere nummers van voor 1940 staan reeds gedeeltelijk 
online, maar om de volledige reeks voor iedereen vrij toegankelijk te maken heeft de VLIZ- 
b ib liotheek deze opnieuw gedigitaliseerd op basis van de oorspronkelijke documenten. Hiervoor 
konden we gebruik maken van eigen archief en van de archiefstukken van reder Willy Versluys.
In de loop van het voorjaar van 2014 worden de nummers online gebracht via de catalogus van 
de VLIZ-bibliotheek w w w .vliz.be/n l/ca ta loqus. en via www.vliz.be/nl/cataloqus?m odule=ref&ref 
id=7 01 51.

Via deze weg w ordt de volledige tekst van alle afleveringen (van 19BB to t 2010) doorzoekbaar, 
en de gevonden nummers kunnen vrij gedownload en gebru ikt worden. Zo vindt u heel v lo t alles 
terug over de prijs van ‘ p loaten’ in 1 950, de impact van de oorlog op de visserij, inhuldigingen 
van nieuwe vissersschepen, polemieken rond overbevissing, subsidies en andere hete 
hangijzers. Maar u ontdekt hier ook welke film s er in de Oostendse bioscopen gespeeld werden, 
en alles over het nachtleven in Oostende (en hoe d it soms to t stevige vechtpartijen leidde). Ook 
het boeiende fam ilie- en gemeenschapsleven in de visserij werd uitvoerig becommentarieerd: 
geboortes, huwelijken en dood in de vissersgemeenschap werd steeds in detail bijgehouden. 
Tenslotte was er ook grote aandacht voor de informatie die de visser absoluut nodig had voor 
zijn werk: het weer op zee, de visbestanden en visgronden, de wetgeving, visprijzen en evolutie 
in de handel, enzovoort.

Bladeren door deze 80 jaargangen geeft op die manier de lezer een mooi overzicht van wat 
de visserijsector tussen dejaren  1930 en vandaag geweest is. Het Visserijblad is du ide lijk  
een spiegel die perfect op elk moment van die lange periode weergeeft wat er omging in de 
Belgische visserij. De toekom st van Het Visserijblad is op d it ogenblik zeer onduidelijk, maar we 
hopen dat iemand de leuze uit het allereerste nummer in 1 933 te r harte wil nemen en zo het 
voortbestaan van deze tite l zal verzekeren:

ïn ondóf de leus : FLUCTUAT NEC 
A1EROITUR. Het schip dobbere wel, 
doch verga níet.

DE REDACTIE,
Fig. 2 De leuze van de redactie, zoals het verscheen in het allereerste nummer van Het Visserijblad in 1933 

(Beeld: VLIZ-bibllotheek, Collectie Het Visserijblad).
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