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Sessie 2 – DE CIERK 



Garnaal - Geirnoars 
Zee Meermin/Katrien Vervaele &  
Tomat Crevet/Nancy Fockedey 

 
Boek in wording over de grijze garnaal in al zijn aspecten; te volgen op 

facebookpagina Garnaal www.facebook.com/garnaal1. 
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 Garnaal – Geirnoars – Zee Meermin & Tomat Crevet 
 

 
 

www.facebook.com/garnaal1 



Laatste visafroeper Albert Lansens in Nieuwpoortse vismijn  
Nancy Fockedey 

 
Beeld- en geluidsfragmenten van de laatste visafroeper in actie, met 

dank aan Focus TV. 
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Rond De Cierk 
Roland Desnerck 

 
Historiek van de eerdere Oostendse vismijn De Cierk, doorspekt met 

Oostendse uitdrukkingen over de visserij. 
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 Rond De Cierk – Roland Desnerck 

 
 

Via Beeldbank Oostende / Dohmen Albert 
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 Rond De Cierk – Roland Desnerck 

 
 

© Desnerck via www.wetenschatten.be 
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 Rond De Cierk – Roland Desnerck 

 
 

© Vroome via www.wetenschatten.be 
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 Rond De Cierk – Roland Desnerck 

 
 

© Desnerck via www.wetenschatten.be 
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 Rond De Cierk – Roland Desnerck 

 
 

via www.wetenschatten.be 
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 Rond De Cierk – Roland Desnerck 

 
 

via www.wetenschatten.be 



Steun voor een meer competitieve visserij, anno 1787-1788 
Erwin Mahieu 

 
Uit bezorgdheid voor een goede werking van de visserij op het einde 

van de 18de eeuw werden aandelen uitgeschreven om o.m. de 
uitrusting van de visserij en de beloning van de vissers te verbeteren. 
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 Steun voor een meer competitieve visserij, anno 1787-1788 – Erwin Mahieu 
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Belgische langoustinevisserij vroeger en nu 
Willy Kiekens & Dirk Verhaeghe 

 
Historiek van het vissen naar langoustines in de zogenaamde 

‘kreeftenput’, als aanzet voor een nieuw projectvoorstel om deze 
visserij opnieuw te stimuleren. 
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Blankenbergse visserskaart (her)ontdekt 
Jan Seys 

 
… en met Lodewijkbank al vereeuwigd. 
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 Blankenbergse visserskaart (her)ontdekt – Jan Seys  
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 Blankenbergse visserskaart (her)ontdekt – Jan Seys  
 



Tussen water en wind 
Katrien Vervaele 

 
Website met bundeling van mythes, legenden en sterke verhalen over de 

kust en zee, door de spreker bijeen gesprokkeld en herverteld: 
www.noordzeeverhalen.be.  
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 Tussen water en wind – Katrien Vervaele 

 
 



   VISSEN IN HET VERLEDEN – Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij  
 

 Tussen water en wind – Katrien Vervaele 
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 Tussen water en wind – Katrien Vervaele 

 
 



Droge vis: vroeger & nu 
Omer Rappé 

 
Droogvis is tegenwoordig een beetje vergeten in de moderne 

gastronomie, maar “schotse schullen” en “totjes” behoren wel degelijk 
tot ons culinair erfgoed. 
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 Droge vis: vroeger & nu – Omer Rappé 

 
 

© VLIZ (Coppieters) © VLIZ (Coppieters) 



Mosselen trekken, zwaar bestraft  
Antoon Vandamme 

 
Tijdens de Oostenrijkse periode was het trekken van mosselen op het 
strand verboden, ter bescherming van de kustverdedigingstructuren. 
Overtredingen werden zwaar bestraft, zoals de familie van de spreker 

aan den lijve kon ondervinden. 
  

   VISSEN IN HET VERLEDEN – Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij  
 



   VISSEN IN HET VERLEDEN – Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij  
 

 Mosselen trekken, zwaar bestraft – Antoon Vandamme 
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 Mosselen trekken, zwaar bestraft – Antoon Vandamme 
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 Mosselen trekken, zwaar bestraft – Antoon Vandamme 

 
 



Vismijn Oostende 1974  
Guy David 

 
Voorstelling van foto- en poeziëboek over de vismijn van Oostende in 

1974 en 2011. Fotografie van Guy David, poëzie en teksten door Karina 
Vandendriessche. 
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 Vismijn Oostende 1974 – Guy David 
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 Vismijn Oostende 1974 – Guy David 
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 Vismijn Oostende 1974 – Guy David 
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 Vismijn Oostende 1974 – Guy David 

 
 



Kanaalvissers in de jaren ’70: vissen met de seizoenen 
Daniel Moeyaert 

 
Getuigenis van een oud-visser over het succesvol jagen naar 

“kietevis” in het Kanaal, Keltische en Ierse Zee in het begin van de 
jaren 70; aan de hand van enkele beelden uit de spreker de 

spreker zijn uitgebreide foto- en videocollectie. 
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 Kanaalvissers in de jaren ’70: vissen met de seizoenen – Daniel Moeyaert 
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 Kanaalvissers in de jaren ’70: vissen met de seizoenen – Daniel Moeyaert 
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 Kanaalvissers in de jaren ’70: vissen met de seizoenen – Daniel Moeyaert 
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 Kanaalvissers in de jaren ’70: vissen met de seizoenen – Daniel Moeyaert 
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 Kanaalvissers in de jaren ’70: vissen met de seizoenen – Daniel Moeyaert 
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 Kanaalvissers in de jaren ’70: vissen met de seizoenen – Daniel Moeyaert 
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 Kanaalvissers in de jaren ’70: vissen met de seizoenen – Daniel Moeyaert 
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