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Inleiding 

Door de eeuwen been is vis belangrijk geweest voor het levensonderhoud van 
de vissers, voor de voedselvoorziening, voor het nationaal en internationaal 
handelsverkeer en niet in de laatste plaats voor de overheid die er niet alleen 
een bron van belastinggeld in zocht en vond, maar die ook een rationele 
exploitatie van deze natuurlijke rijkdom diende te verzekeren. 
In de loop van de eeuwen was uit de praktijk de overtuiging gegroeid dat de vis 
niet eindeloos kon worden weggevangen. De overheid nam daarom maat-
regelen ten aanzien van toegelaten vistuig, minimum maaswijdte van de 
netten en minimum maat van de verkochte vis.' 
Gedurende de eerste decennia na de onafhankelijkheid van Belgie bestond er 
echter geen direct visserijbeheer meer van de bestanden in de kustwateren. De 
liberale opvattingen van de negentiende eeuw hadden de visserij niet 
onberoerd gelaten, alhoewel de ondersteuning van de visserij door een 
premiestelsel tot eind 1866 gehandhaafd bleef. 
Het is dus de vraag of er in de periode 1850-1880 inderdaad van visserijbeheer 
sprake moest zijn. Over deze kwestie is een heftige polemiek gevoerd door de 
zakenman Pierre Bortier (1805-1879)^ uit De Panne die uitmondde in het 
instellen van een Parlementaire Commissie in 1865. 

Publika ties van Bortier 

Op 1 September 1860 verscheen de eerste brochure van Bortier met ais titel 

•Rijksstation voor Zeevisserij Oostende. 

1. P. Hovart, Zeevisserijbeheer in Vroegere eeuwen (Oostende, 1985). 
2. Pierre Bortier (1805-1879) stamde uit een gefortuneerde familie en als landbouw-

kundige had hij grote belangstelling voor de landbouw en het natuurschoon. Hij was een 
bereisd zakenman, die in ruime mate heeft bijgedragen tot de socio-economische 
ontwikkeling van De Panne. Hij was tevens een filantroop, die uiterst bekommerd was om 
de materiele belangen van minderbedeelden en bejaarden - en vooral van de vissers. Hij 
stimuleerde o.m. de haringvisserij en bouwde een kredietsysteem op om de vissers toe te 
laten eigenaar van bun vaartuig te worden. Hij publiceerde heel wat — en over 
uiteenlopende onderwerpen. 
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Faut-il laisser detruire la peche de Blankenberghe, Heyst et La Panne?' Volgens 
Bortier was er een achteruitgang van de kustvisserij vast te stellen en hij 
vreesde dat er tegen het einde van de eeuw zelfs geen kustvisserij meer zou 
bestaan. Als oorzaken daarvan zag hij:l) het niet meer toepassen van de 
vroegere reglementeringen, met name de ordonnanties van 1539, 1545, 1616 
en 1785; deze ordonnanties hadden betrekking op de maaswijdte van de 
netten en het verbod van het gebruik van de zegen; 2) het gebruik van de 
boomkor; "Ce filet trainant qui ravage et aneantit radicalement le frai que le 
poisson vient deposer sur nos cotes"; en 3) het gebruik van de "filets a 
chrevrettes", de garnaalnetten, "dans lesquels se prend une quantite in
calculable d'imperceptibles turbots, barbues, soles, merlans, eglefins, plies et 
raies."" Bortier pleitte daarom voor een wetgeving ter bescherming van de 
bestanden: "une legislation qui protegera contre la devastation."-
Op 14 September 1860 belastte de toenmalige minister van Buitenlandse 
Zaken, baron de Vriere, onder wiens bevoegdheid de visserij toen ressor-
teerde, de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, de heer Vrambout 
Benoit, een commissie voor te zitten om de inhoud van deze brochure van 
Bortier te bestuderen. Na de tweede vergadering van deze Commissie 
verscheen op 5 maart 1861 een tweede brochure van Bortier met als titel 
Faut-il laisser detruire la peche maritime?^ Met deze tweede brochure wilde 
Bortier de vraag ruimer stellen dan in zijn eerste publikatie. Hij verwees 
uiteraard naar gegevens uit zijn eerste brochure en noemde weer de 
achteruitgang van de kustvisserij, de oorzaken daarvan en de daartegen te 
nemen maatregelen, maar bovendien reageerde hij op de werkzaamheden van 
de onderzoekscommissie. 

Ten eerste weerlegde hij een aantal door de commissie besproken punten en 
wees hij op de betekenis van de kustwateren als paai- en kweekplaatsen van de 
vis. Hij voorspelde: "que si Ton continue de detruire le frai et le fretin, on 
arrivera a une epoque ou I'epuisement deviendra un fait accompli." 
De Commissie had gesteld dat Belgie "un marche de dupe" zou worden als de 
buurlanden niet dezelfde soort maatregelen zouden treffen. Volgens Bortier 
hadden deze landen hetzelfde belang als Belgie en zouden er internationale 
accoorden moeten worden gesloten waartoe Belgie het initiatief kon nemen: 
"II nous semble qu'il est de I'interet de toutes les nations ... d'empecher le 
depeuplement des mers."' 

3. P. Bortier, Faut-il laisser detruire la peche de Blankenberghe, Heyst et La Panne 
Brugge, 1860). 

4. Ibid.. 2. 
5. Ibid. 4. 
6. P. Bonier, Faut-i/ laisser detruirer la peche maritime (Brugge. 1861). 
7. Ibid, 6-7. 
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Hij ontkende de bewering dat de Franse visserij weinig uitbreiding zou 
hebben gekend onder het toenmalige regime van reglementering. Naar zijn 
mening had vooral de afschaffing van elke visserijreglementering in Neder-
land, bij Wet van 13 juni 1857, ook in Belgie het vrijheidsprincipe doen 
zegevieren. Tot slot drong Bortier aan op een diepgaande en volledige studie 
over de toestand van de kustvisserij, rekening houdend met de verschillende 
(visserij)belangen van de kustgemeenten en met de buitenlandse wetgeving. 
Hij hechtte vooral belang aan een onderzoek van de bestanden in de 
kustwateren. 

De reactie van de onderzoekscommissie 

De belangstelling voor de publikaties van Bortier was niet gering. Zoals 
gezegd, werd de studie van zijn voorstellen in eerste instantie toevertrouwd 
aan een "Commission mixte appelee a donner son avis sur les mesures 
proposees dans une brochure publiee par Mr. Bortier pour la conservation du 
frai et du fretin sur les cotes de la Flandre."* 
Deze Commissie was samengesteld uit een lid van de Kamer van Koophandel 
van Brugge en van Oostende, een lid van de toenmalige Visserijcommissie van 
Oostende en een afgevaardigde van het schepencoUege van Blankenberge. 
Later werden ook afgevaardigden van de stad Antwerpen, Heist en Nieuw-
poort bij de werkzaamheden betrokken. De mogelijkheid werd opengelaten 
om Bortier bij de vergaderingen van de Commissie uit te nodigen. Betrokkene 
nam echter aan de besprekingen geen deel, hetgeen wellicht een rol heeft 
gespeeld bij de uiteindelijke besluitvorming. 
De Commissie kwam driemaal bijeen: op 28 december 1860, op 14 januari 
1861 en op 15 april 1861. Verder werden er in het buitenland contacten gelegd. 
Uit de documenten over de werkzaamheden van de Commissie blijkt dat 
behalve de brochures van Bortier nog andere punten aan de orde kwamen. Zo 
werd de toestand van de visserij in het algemeen en in de verschillende havens 
behandeld.' 
De Commissie was van oordeel dat de teruggang van de (kust)visserij niet te 
beheersen was door een (maaswijdte)reglementering, door een verbod op het 
gebruik van de boomkor of op het gebruik van garnaalnetten, zoals Bortier 

8. Algemeen RijksarchiefBrussel, Archief van het Bestuur van het Zeewezen, 1830-1976, 
Gemengde Commissie voor het Onderzoek der door dhr P. Bortier voorgestelde maatregelen 
ter bescherming van kuit en broed op de kusten van Vlaanderen, karton 7595, brief 14 
September 1860 van de minister van Buitenlandse Zaken aan de gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen. 

9. Ibid., verslagen van de vergaderingen van de Commissie, samenvattend rapport van 
de vergaderingen, samenvattend verslag van de gouverneur, brief 16 September 1861 van de 
gouverneur aan de minister van Buitenlandse Zaken. 
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dat had gesteld. Daarvoor werden de volgende argumenten aangevoerd: 
1. De vis verblijft slechts korte tijd voor de Belgische kust, waardoor 

nationale beschermingsmaatregelen weinig zinvol zijn. Bovendien be-
schouwde men de zee als onuitputtelijk, zodat beperkende maatregelen 
vooral nadelig zouden zijn voor de kustbewoners die voor hun levens
onderhoud van de vis afhankelijk waren. 

2. over het gebruik van de boomkor waren de meningen verdeeld. Enkele 
leden van de Commissie achtten een bescherming van het broed gewenst, 
zodat een maastwijdtereglementering zinvol zou zijn. Een lid stelde voor 
om het gebruik van de boomkor alleen in oktober en november toe te 
staan. 
Dit voorstel werd niet verder behandeld. De Commissie concludeerde dat 
of het gebruik van de boomkor moest worden vrijgelaten of dat er een 
totaal verbod op de boomkor moest komen, wanneer er inderdaad sprake 
was van een nadelige invloed op de bestanden. In dat laatste geval zouden, 
ter bescherming van de Belgische zeevisserij, de beperkende maatregelen 
ook voor andere landen moeten gelden. 

3. Met betrekking tot de garnaalvisserij werd door een lid gepleit voor een 
verbod van deze visserij te paard. Door anderen werd voorgesteld om deze 
vissers te verplichten het garnalenbroed terug in zee te werpen. De 
uitvoerbaarheid van deze voorstellen werd blijkbaar in twijfel getrokken, 
want op deze punten werd niet verder ingegaan. 

Op basis van de algemene toestand van de visserij en de bovenvermelde 
argumenten formuleerde de gouverneur twee vragen: 
1. Moest onder de huidige omstandigheden het vrijheidsregime worden 
behouden? De Commissie antwoordde eenparig ja. 
2. Was het zinvol en nuttig het gebruik van de boomkor te verbieden en een 
maaswijdtereglementering in te voeren zonder wederkerigkeid in Nederland 
en Engeland? De Commissie antwoordde eenparig nee. 

Andere reacties 

Reacties op deze gebeurtenissen bleven niet uit. L'Economiste Beige van 15 
September 1860 publiceerde een brief uit Blankenberge. De schrijver, die met 
C.S. tekende, was een voorstander van het gebruik van de boomkor. Bortier 
reageerde snel en stuurde op 27 September een brief terug naar deze krant, 
waarin hij C.S. uitnodigde voor een bezoek aan de vissersplaatsen. Hij zou 
dan kunnen vaststellen, zo schreef hij, dat in De Panne de visserij met 
productiever methoden wordt bedreven dan met de boomkor; in Koksijde 
zou hij het vernielende karakter van de visserij te paard kunnen beoordelen; in 
Oostende zou hij een idee kunnen opdoen van de schade aangebracht aan de 
bestanden door het gebruik van de boomkor en in Blankenberge zou hij van 
de oude vissers te horen krijgen dat "autrefois on pechait plus de poisson en 
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un jour qu'on n'en prend aujourd'hui en une semaine et que tous les signes 
d'une mer poissonneuse ont disparu." 
Een lid van de onderzoekscommissie weerlegde in de Flandre maritime van 4 
maart 1862 de stellingen van Bortier. Hij geloofde ook niet dat er vroeger 
zoveel meer vis werd gevangen: "Nous ne croyons pas que ce dire soit exact." 
Bortier repliceerde 4 dagen later in hetzelfde blad: 

"Est-il ou n'est-il pas vrai que le poisson ait considerablement diminue sur nos cotes et 
cela au point que la petite peche cotiere est menacee de ruine complete? Que Ton 
interroge tous ceux qui vivent de cette Industrie, et nous sommes convaincus que 
I'expression dont s'est servi voire correspondant se tournera contre lui: Nous ne croyons 
pas que son dire soit exact." 

Ten tweede reageerdende vissers. Tussen 1861 en 1864 werden door vissers uit 
De Panne niet minder dan vier verzoekschriften aan Kamer en Senaat 
gestuurd.'" In deze verzoekschriften, waarin de pen van Bortier te herkennen 
is, werd onder meer gewezen op het geleidelijk verdwijnen van de kleine 
kustvisserij, op het vernielen van kuit en broed en op de noodzaak van 
reglementering zoals die bestond in Frankrijk, Pruisen en Denemarken. 
De verzoekschriften kregen steun van verschillende kamerleden, zoals 
Rodenbach, Desmedt en Vander Donckt, alsmede van senatoren als T'Kint 
de Naeyer, du Bus, de Ribaucourt, Robiano en Vilain XIIII.' ' Zij drongen aan 
op reglementering, maar de minister van Buitenlandse Zaken, Rogier, in de 
geest van zijn tijd levend, was hiervan geen voorstander. Hij zocht een 
oplossing via een Parlementaire Commissie.'^ 

Bij K.B. van 20 april 1865 werd dan een Commissie opgericht. Zij kreeg als 
opdracht niet alleen de toestand van de visserij na te gaan en voorstellen te 
formuleren, maar ook te onderzoeken of bepaald vistuig schadelijk was voor 
de bestanden en of er gevaar bestond voor overbevissing van de kustwateren. 

De Parlementaire Commissie 

De parlementaire Commissie was samengesteld uit drie kamerleden en twee 
senatoren, uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (drie reders, een lid 
van de Kamer van Koophandel — Oostende), een lid van de Koninklijke 
Academie van Belgie en een ambtenaar van het departement van Buiten
landse Zaken. De Commissie vergaderde 23 maal zowel in Brussel, als in De 
Panne, Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Heist en Antwerpen. Ook in 

10. Ibid., verzoekschriften van de vissers van De Panne. 
11. Annales Parlementaires, Zining van de Kamer, 18 mei 1861, 1685-1689; Zitting van 

de Kamer, 4 april 1862, 1104-1107; Zitting van de Kamer, 22 juni 1864, 605; Zitting van de 
Senaat, 6 maart 1863, 67-69; Zitting van de Senaat, 23 december 1864, 174-175. 

12. Annates Parlementaires, Zitting van de Kamer, 29 november 1864,95-97; Zitting van 
de Senaat, 23 december 1864, 176. 
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het buitenland (Nederland, Engeland en Schotland) werden inlichtingen 
ingewonnen. 
Aanvankelijk waren drie secties voorzien, nl. een wetenschappelijke sectie, 
een sectie fiscale- en vervoerproblemen en een sectie reglementering; achteraf 
werden het er twee, nl. een sectie wetenschap en reglementering en een sectie 
fiscale- en vervoerproblemen. De werkzaamheden waren gebaseerd op een 
door de minister voorgelegde vragenlijst, die achteraf door de leden werd 
gewijzigd en aangevuld. 
Ten aanzien van de reglementering of het beheer was de vraag van de minister: 
" Y a-t-il lieu de retablir des mesures de police en matiere de peche, de regler la 
dimension des filets et autres apparaux, et de fixer les epoques de I'annee 
pendant lesquelles la peche pourra s'exercer a proximite de nos cotes?"" 
Tijdens het onderzoek kwamen de reeds vaker genoemde mogelijk nadeUge 
invloeden op de bestanden opnieuw aan de orde. Over het effect van een en 
ander liepen de meningen echter weer sterk uiteen. Dezelfde argumenten als 
in 1860 waren nog steeds van kracht. Alleen de garnalenvisserij te paard kon 
mogelijk worden gereglementeerd, ondanks de getuigenissen dat deze van 
belang was voor tal van kustbewoners. "Soixante families vivent de cette 
Industrie, leurs champs reclament imperieusement I'engrais qu'ils recueillent 
en meme temps que les crevettes, et que la mer leur fournit en abondance. Ce 
serait pour eux, les pecheurs le reconnaissant, un grand malheur que de se voir 
priver de ce moyen d'existence."'* 
Bortier diende twee voorstellen voor mogelijke wetsontwerpen in. 
Zijn eerste voorstel luidde: "Article unique. La peche maritime, degagee de 
droits protecteurs et de primes, est declaree libre; elle pourra s'exercer en 
toute saison, sauf a n'employer ni engins, ni ustensiles qui puissent 
compromettre I'avenir de cette Industrie et porter atteinte a des principales 
branches de I'alimentation publique."'' 
Toen zijn voorstel niet haalbaar leek, stelde hij, "par esprit de conciliation," 
een tweede voor: "Article unique. La peche maritime, degagee de droits 
protecteurs et de primes, est declaree libre: elle pourra s'exercer en toutes 
saisons, sauf ^ rejeter a la mer le poisson non comestible."" 
Ook dit voorstel werd afgewezen en uiteindelijk werd de vraag " Y a-t-il lieu de 
reglementer la peche maritime?"'^ ter stemming gelegd. Het antwoord was 
negatief, met 7 tegen 3 stemmen. 

13. Chambre des Representants, Rapport de la Commission chargee defaire une Enquete 
sur la Situation de la Peche Maritime en Belgique, nr. 201 (Brussel, 1866), 66. 

14. Ibid, A. 
15. Ibid. 59-60. 
16. Ibid., 66. 
17. Ibid., 6%. 
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Er werd besloten "qu'il faut laisser a la peche maritime la liberte la plus 
complete, tant pour les lieux de peche, que pour I'epoque de I'annee ou elle 
s'exerce et les engins qu'elle emploie."'* 
Hiermede was op parlementair vlak de discussie over visserijbeheer afge-
sloten. 

Polemieken 

Er kwam dus geen reglementering, maar reacties bleven niet uit. Enkele zijn 
zeker te vermelden. 
In een brief van 9 april 1866 groef Bortier opnieuw de strijdbijl op. Deze brief 
werd op de laatste zitting van de Commissie van 11 april 1866 voorgelezen en 
de voornaamste te vermelden punten waren:" 

"Tout en m'inclinant devant la decision prise par la majorite, j'ai Tin time conviction que 
la logique brutale des fails viendra, avant qu'il soit longtemps, battre en breche cette 
theorie beaucoup trop absolue que la mer est inepuisable. 
Alors, mais probablement un peu tard, on reconnaitra la justesse du principe que j'ai 
emis devant vous, celui de I'amenagement des especes de poissons qui viennent frayer 
sur nos cotes. 
Lors de la derniere seance, je n'ai point cru devoir insister longuement pour developper 
mes considerations; le peu d'appui que j'avais rencontre dans les seances anterieures 
aupres de mes coUegues m'avait fait juger la cause de la reglementation que j'allais 
defendre comme perdue d'avance, et une seule voix en effet s'est railliee a la proposition 
que je me suis contente de formuler. 
Le temps se chargera de donner raison a qui de droit." 

Bij schrijven van 12 november 1866 richtte Bortier zich nogmaals, "une fois 
de plus," tot de minister van Buitenlandse Zaken.^° Hij was van oordeel dat de 
toestand van de kustvisserij — we lezen achteruitgang — niet zo zeer in een 
wetenschappelijke sfeer moest worden geplaatst, maar dat vooral met 
economische feiten rekening moest worden gehouden. Hij verdedigde 
opnieuw zijn voorstellen en vocht de theorie van de onuitputtelijkheid van de 
zee aan. Hij bleef voorstander van een reglementering van het vistuig en van 
een minimummaat van de aangevoerde vis. 
Enkele reders uit Nieuwpoort richtten zich op 25 november 1866 tot de 
minister van Buitenlandse Zaken.•^' Zij gingen dieper in op de terugloop van 
de vangsten — die zij bewezen zagen — en schreven die toe aan het gebruik 

18. /6/rf„XXXVm. 
19. Ibid, 74. 
20. A.R.A., Archief Zeewezen, Onderzoekscommissie naar de toestand der zeevisserij: 

verslagen en onderzoeksbundels, karton 7597, brief 12 november 1866 van Bortier aan de 
minister van Buitenlandse Zaken. 

21. A.R.A., Archief Zeewezen, Algemene Bundels, 1872-1912, karton 7622, brief 25 
november 1866 van Nieuwpoortse reders aan de minister van Buitenlandse Zaken. 
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van de boomkor, "qui detruit le frai" en aan de garnaalvisserij te paard. Naar 
hun mening had de Commissie hieromtrent maatregelen moeten voorstellen. 
Ook de pers besteedde aandacht aan de werkzaamheden van de Commissie. 
L'Etoile beige (Edition du Soir) schreef op 22 September 1865 dat de 
voorstellen van de Commissie "seront concues dans le sens de la liberte de 
I'industrie et du commerce du poisson" en opgemerkt werd: "Est-il done bien 
necessaire d'attendre Tavis d'une commission pour comprendre que I'interet 
public exige que cette question, depuis trop longtemps en suspens, soit 
tranchee le plus promptement possible dans le sens de la liberte, eu egard 
surtout aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons." 
In de Journal de Bruges et de la Province van 23 november 1865 werd vermeld 
dat de Commissie voorstander was van een absolute vrijheid en afschaffing 
van elke reglementering. Het blad voegde er aan toe "nous n'avons jamais dit 
autre chose, et nous I'avons repete depuis nombre d'annees: Pas de prime, pas 
de droits protecteurs. La liberte pleine et entiere sera favorable a la fois aux 
consommateurs et aux pecheurs." 

Besluit 

Zoals is gebleken, werden bij de discussies over het visserijbeheer in de 
onderzochte periode voortdurend dezelfde argumenten naar voren gebracht, 
zonder dat dit heeft geleid tot een reglementering. Het rapport van de 
parlementaire Commissie werd op 17 mei 1866 door de minister van 
Buitenlandse zaken op het Bureau van de Kamer neergelegd^^ en de besluiten 
werden op 7 december 1866 besproken in de Centrale Sectie van de Kamer 
belast met het onderzoek van de begroting van het Departement van 
Buitenlandse Zaken.^' In de Kamer zelf vond een bespreking van de besluiten 
plaats op 20 december 1866. '̂' 
In feite was alleen de afschaffing van het vigerend aanmoedigingspremie-
stelsel aan de orde, want met de afschaffing daarvan verviel ook "toute la 
reglementation restrictive de la peche... et celle-ci, livree a ses propres forces, 
etait rendue completement libre."^^ 
De visserij was vrij, een teken des tijds. 

22. Annates Parlementaires, Zitting van de Kamer, 17 mei 1866, 843. 
23. Documents Parlementaires, Xilimg 1866-67,68. 
24. Annates Parlementaires, Zitting van de Kamer, 20 december 1866, 205 e.v. 
25. A.R.A., Archief Zeewezen, \'aria Bundels. 1844-1927, karton 7631, "Notice sur la 

peche maritime en Belgique." 
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SUMMARY 

Fishery regulations in Belgian coastal waters, 1850-1880 

In Belgium in 1866 all regulations of the fishery in the North Sea were abolished. However, 
from 1860 on there had been discussion on this matter. The Belgian businessman Pierre 
Bortier (1805-1879) was the important advocate in favour of a regulation. He wanted the 
government to take measures on three points in order to protect the fish. 
In 1860 and in 1865 governmental committees were installed to question the matter, but no 
regulation for fishery was accepted. 


