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Het visrecht en het visverlof in België 
(deel 1 – het visrecht en het vissen met de lijn) 

 
Wie het over visvergunningen heeft, heeft het 
ook over visrechten. Wie het visrecht heeft 
kan een vergunning uitgeven, simpel.  
Dan zou je denken dat visvergunningen al 
heel lang bestaan. Toch moeten we in België 
wachten tot 1899 alvorens de eerste voor 
iedereen verkrijgbare "visvergunningen voor 
het vissen met de lijn" uitgegeven worden 
door de Belgische Staat.  
Het is blijkbaar zo dat men al vroeg een 
onderscheid maakt tussen het vissen met 
allerhande beroepsvistuigen (netten, 
viskisten, viskuilen, enz.) en het "vissen met 
de lijn".  Maar over een specifieke 
regelgeving voor "het vissen met de lijn" is er 
tot eind 18de eeuw weinig terug te vinden. Dit 
niettegenstaande het vissen met de lijn al van 
oudsher bestond.  
 
Wie de geschreven bronnen vanaf de late 
Middeleeuwen bestudeert, zal de term 
"visrecht" meestal terugvinden in verband met 
het uitgeven van een visserijrecht of de 
belasting (cijns) hierop. Die geschreven 
bronnen zijn bvb.: oorkonden, cijnsboeken, 
geschriften i.v.m. tolrechten en de latere 
schepenregisters.   
 
Wat voorbeelden uit dergelijke bronnen : 
 
1) Afstand van een visrecht in een oorkonde: 
in het jaar 1233 verkoopt Arnold, graaf van 
Loon, het visrecht op de Demer aan de abdij 
van Herkenrode, van de brug der abdij af tot 
aan den molen van Curingen (Daris, Notices 
bistoriques sur les paroisses du diocèse de 
Liége IV p. IB) 
2) Plaatsbepaling van een visrecht in het jaar 
1596: "die vischerie vanden hertoeghe tot 
aerschot binnen de stad aan de oude sluis bij 
de waterpoort ende also duer de stad 
nederwaert voorbye mertshoeve tot aende 
stayer amer" (Ar. 2413, f, 8v, transcriptie P. 
Kempeneers) 
3) Cijns: in 1597 betaalde Odilia van 
Beringen (wonende in Aarschot) de belasting 
voor "haeren vischkisten achter haer huys de 
rooden schilt in den Demer vier voeten 
buyten smuers ende omtrent twelf voeten 
lanck". Deze viskist stond dus omgerekend 
1,14 meter buiten de muur (van haar huis), 
en was 3,42 meter lang! (SG 6872, f, 43, 
transcriptie P. Kempeneers) 
4) Bewijs van betaling van een cijns voor een 
visrecht in de jaren 1660 tot 1662: "Elisabeth 

Leerse, audt in de tweenseventich jaeren, 
wede. wijlen Andries Wuyts, in sijn leven 
borger deser stadt Aerschot, verclaert ten 
versuecke van joe. Clara Van Leyen 
waerachtich te wesen dat den selven haeren 
man heeft in pachte gehadt van wijlen N. 
Raeymaeckers, in sijn leven rentmr. van sijne 
excie. den heere hertoge van Aerschot, de 
pattrijsen jacht en de visscherije van riviere 
de Demer onder de selve stadt voor de 
jaeren 1660, 1661 en 1662, welcke pachten 
t'samen waeren beloopen. Ter soe. van 
sessensestich guls. en vijfthien sts. voor den 
selven termijn, ende welcke soe. bij den man 
der supplte. is voldaen geweest op den 14en. 
january 1664 volgens de quittancie van den 
selven rentmr., berustende onder de 
attestante, niettegenstaende welcke 
voldoeninge, soo heeft een der sonen 
desselfs naer de doodt sijn vaders, de selve 
attestante comen bedwingen bij executie tot 
betaelinge van de voors. somme, en 
alhoewel sij attestante hem verseeckerde 
deselve betaelt te wesen aen. voors. sijnen 
vaeder en dat sij daer van oock hadde de 
quittancie ten onderen, alhoewel sij deselve 
niet promptel. en conde vinden, soo en wilde 
den selven daer naer niet luysteren, terwijlen 
de selve somme open en. onbetaelt stont, 
soo hij seyde, in den boeck van sijnen voors. 
vader, waerdoor sij attestante haer 
genoodsaeckt heeft gevonden deselve 
quittancie te soecken, dewelcke sij naer vele 
gedaene devoiren oock ten leste heeft 
gevonden, ende andermael heeft gaen 
vinden den sone van den voors. rentmr., 
sittende tot sijnen ontfanck in. Hasenwint, 
alsdan sij is geweest [in] eene herberge 
binnen dese stadt, dewelcke sij attestante in 
presentie van wijlen Servaes Vloeberch en. 
Sebastiaen Van Nederseel en. verscheyde 
andere heeft gethoont de selve quittancie, 
waerdoor den selven geconvinceert ... (?) 
confus sijne de attestante daer naer 
diesaengaende heeft ongemolesteert 
gelaeten, eynden. de selve hiermede dese 
haere attestae, verleden ter presentie van 
Peeter Peeters en Cornelis Van Eynde, 
inwoonders deser stadt Aerschot" (R.A.L.,  
Notariaat J. Van Cantelbeeck, register nr. 
13775, transcriptie P. Kempeneers) 
5) Cijns voor een viskist in 1717:  Anthoen 
Vloeiberghs (molenaar in Aarschot) betaalde 
de belasting voor de "vischkiste… achter zijn 
huis genaamde den rooden schilt" (Ar 2140, f, 



 . 

97;SG 6877,f 46v transcriptie P. 
Kempeneers) 
6) In 1786 betaalde Sieur Henricus Van 
Cantelbeek (wonende in Aarschot) dezelfde 
belasting voor de viskist in de Demer achter 
"den Roeden Schilt, waer van het huys is 
onderpand" (Ar 2141, nr. 61, transcriptie P. 
Kempeneers)  
 
Zogenaamde viskisten waren blijkbaar erg 
populair, ze zijn te vergelijken met 
palingkistjes, alleen vele malen groter (zoals 
blijkt uit voorbeeld 3!).  In geschriften van 
tolrechten (meestal om een brug te mogen 
passeren) staat weinig of niets over de 
manier van vissen, ze gaan gewoonweg over 
het bedrag van de tol voor bvb. een bepaalde 
vracht vis. 
 
Bovenstaande regelingen vloeien allemaal 
voort uit het leenstelsel, waarbij een leenheer 
een bepaald recht uitgaf aan een leenman 
die hiervoor een jaarlijkse cijns moest 
betalen.  De cijns was oorspronkelijk in 
natura te betalen, zoals bijvoorbeeld "de 
tienden" waarbij oorspronkelijk 10% van de 
opbrengst voor de leenheer was. Nadien 
werd meer en meer overgegaan op een cijns 
in geld.  
 
De modaliteiten van het visserijrecht waren 
sterk verschillend van plaats tot plaats, de 
lokale gewoonten speelden hierin een grote 
rol. Niet zelden werden plaatselijke getuigen 
opgeroepen om een bepaalde toestand de 
bevestigen (of te ontkennen). De visrechten 
werden vaak alleen uitgegeven voor de 
belangrijkste en grotere rivieren (of delen 
ervan). Het beheer van het visrecht in 
kleinere rivieren, laken en beken werd nogal 
eens overgelaten aan het dorpsbestuur (de 
burgemeester en de schepenen).   
 
Zoals men ziet werd er zelden iets 
geschreven over het vissen met de lijn, 
meestal was het gewoon begrepen in het 
visrecht. De geringe vangst t.o.v. de visserij 
met netten zal hier natuurlijk niet vreemd aan 
zijn, er was blijkbaar weinig reden om er 
specifiek over te zijn. 
 
Een belangwekkend stuk uit het jaar 1725 
licht echter een tipje van de sluier. In dat jaar 
werden een aantal beperkingen ingevoerd 
aangaande het vissen in de Leie in de 
gemeente Waasten (in Wallonië, tegen de 
grens met West-Vlaanderen). In het stuk 
staat o.a. geschreven dat de beperkingen 
noodzakelijk waren geworden door een 

jarenlange overbevissing. Allerhande 
beperkingen werden ingevoerd om de 
visstand weer op peil te krijgen. Maar 
belangrijker voor ons hengelaars is de 
volgende passage : "chaque bourgeois et 
habitants de cette ville resteront dans la 
jouissance de leur ancien privilège de pouvoir 
pêcher avec la ligne, nasses et autres filets 
qui leur ont été de tout temps permis et ce 
pour leur propre consommation seulement en 
non autrement". Vrij vertaald: elke inwoner 
van deze gemeente mag blijven genieten van 
het oude privilege van het vissen met de lijn 
of met een net, zolang de gevangen vis 
nadrukkelijk en uitsluitend voor eigen 
consumptie is bestemd,  dit zoals hun steeds 
toegestaan was! 
 
Het vissen met de lijn was dus zeker 
gebruikelijk, alleen hing het af van de 
plaatselijke regels af in welke mate het mocht 
of niet. Op de keper beschouwd was het een 
goedkope manier van vissen voor de gewone 
man, de vangst een welkome aanvulling op 
het dagelijkse menu…  
 
Deze toestand zal zo blijven tot de Franse 
Revolutie waarmee de feodale 
graafschappen en tal van heerlijkheden en 
privileges  werden afgeschaft. In de plaats 
daarvan kwamen er steeds meer algemeen 
geldende regels voor eigendommen en de 
rechten erop.  Let wel, een en ander ging niet 
zonder horten of stoten, het jachtrecht (van 
oudsher een belangrijk heerlijk recht) werd 
bijvoorbeeld in Nederland pas in 1923 
geregeld!      
Het vissen met de lijn als ontspanning (voor 
welgestelde dames en heren !), wint enorm 
aan populariteit vanaf midden 19de eeuw. 
Natuur en natuurbeleving zijn op dat ogenblik 
immers een belangrijke "trend" binnen de 
gegoede burgerij.  
 
Vanaf dan komen de zaken in een 
stroomversnelling. Op 19 januari 1883 is de 
eerste Belgische wet op de riviervisserij een 
feit.  Op 11/3/1890 zien we de oprichting van 
de "Société Centrale pour la Protection de la 
Pêche Fluviale" (Algemene Centrale ter 
bescherming van de Riviervisserij). Ook zien 
we de eerste tijdschriften ontstaan die 
uitsluitend handelen over de hengelsport.    
Op 5 juli 1899 is het dan zover, met een 
wijziging van de wet van 1883 werd het 
Belgische visverlof ingevoerd! 
Wordt vervolgd 
 

Jean-Paul Ceulemans 


