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BELGISCHE ZEEVISSERIJ 

ONDER 

DE BEZETTING 

Door de algemene exodus van de Belgische vissersvloot 
naar E:ngeland toen de Duitse legers de kust naderden, 
bleven in onze havens slechts de kleinere voor de kusl· 
visserij uitgeruste vaartuigen over. In den beginne werd 
door de bezetter een totaal uitvaarverbod opgelegd, ener· 
zijds om te voorkomen dat eventuele \'luchtpogingen naar 
Engeland zouden worden ondernomen, anderzijds wegens 
de steeds aanwezige oorlogsgevaren. 

In de loop van 1941, naarmate de Duitse verwaltung 
Kriegsmarlne, Hafenüberwachung, ss en Gestapo een 
scherpe kustbewaking hadden uitgebouwd met een aan de 
landzijde aangrenzend "Sperrgebiet" en wanneer ander
zijds de voedselvoorziening ten behoeve van de burgerbe· 
volking een acuut probteem werd, konden de pogingen 
van het Bestuur van het zeewezen om tcx:h op een of 
ande,.c wijze en onder bepaalde voorwaarde n de zeevis· 
seriJ terug toe te laten, enig succes boeken. 

Aldus werd het Walerschoutsambt te Oostende gelast met 
het opnemen van de nodige kontakten met de lokale Ma· 
rineautoriteiten om de voorwaarden en modaliteiten te on· 
derzoeken welke een beperkte uitvaarvergunning zouden 
kunnen mogelijk maken. Zoals te verwachten viel werden 
inderdaad strenge voorwaarden opgelegd die dan door het 
Waterschoolsambt dienden te worden toegepast. Oe voor· 
naamsta eisen waren n.l. dat de vissersvaartuigen alleen 
bij dag en binnen zichtbereik van de kustwacht mcx::hten 
vissen en dat per 10 vaartuigen 3 in uniform en gewapende 
bewakers moesten worden ingescheept, dit om vluchtpo
gingen te beletten. Deze bewakers zouden echrer geen 
Duitse soldaten 1.ijn maar vrijwilligers uit het personeel 
van het Zeewezen. Bij de evacuatie van de pakketboten 
in mei 1940, alsmede van al de eenheden van het Loods· 
wezen, Sleepdienst. Betonning, Hydrografie, waren er 
slechts een beperkt aantal personeelsleden in Belgié over· 
gebleven of er teruggekeerd na een ongewilde Odyssee 
naar een of andere Franse stad of dorp ergens diep in het 

zuiden van Frankriîk. In aanmerking nemend de verstrek· 
kende gevolgen voor zulke vrijwilligers die zouden voort· 
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spruHen uit het dragen van eon uniform en van wapens 
(onrechtstreeks) jn dienst van de bezetter. was er geen 
animo om aan te monsteren. Oe reactie liet zich echter 
niet wachten. Indien er zich geen vrijwilligers zouden aan· 
melden, dan zou de "HafenDberwachungsstelle" zelf " d'of. 
fice" aanduiden wie moest inschepen. Uiteindeliîk en wil· 
Jens nillens kwamen er dan ook z.g.z. vrijwilligers opdagen. 

Voor zover ik mij meen te herinneren moest er toch nog 
beroep gedaan worden op bevaren mecnsen buiten het Zee
wezen om. En 2.0 werd dan ulteindelîjk een beperkte kust· 
visserij toegelaten. Alvorens deze voor België aanvaard
bare oplossing kon worden bereikt hebben heel wat "pala· 
bers" plaats gehad. 

Natuurl ijk, toen de schuiljes met de vangsten in de sluis 
lagen stonden steeds een paar mariniers van de "Heten· 
Uberwachungsslelle" klaar voor do nodige controle ; tus· 
sendoor hadden zij dan ook steeds een emmertje bij om 
de mooiste (zichtbare) visjes uit te pikken. 

Maar weldra bleek het enorme belang van dit compromis. 

Door de oorlogsomstandigheden was de hoogzeevisserij 
in zekere gebiede-n van de Noordzee reeds sedert 1939 tot 
een minimum herleid of zelfs totaal lamgelegd. Hierdoor 
werden de visgronden van Ooggersbank on Fladen waar 
o.a. de haring (maatjes) vandaan kwam. niet mer bevist. 

Dit had als resultaat dat wanneer de scholen ha~ing dan tus· 
sen december en maart naar de Vlaamse Banken emigreer· 
den om er te paaien ,de ijle haring or in enorme nog nooll 
eerder geziene concentraties aanwezig waren. Op zekere 
dagen werden zij met volle korrenetten zelfs in de haven· 
geul van Oostende zo maar uit hol water geschept. Dag in 
dag uit kwamen tientallen vaartuigen boordevol en tot zin· 
kens toe afgeladen, hun vangsten op de kaal gooien. Deze 
mirakulouze aanvoer heeft in zeer grote male bijgodragen 
tot de voedselvoorziening van de bevolking : niet alleen· 
lijk in Vlaanderen, maar zelfs van gans Bolgîë. Uit do aard 
der zaak was de kwaliteit te Brussel of verder niet altijd 
even vers: koelcontainers waren er holaas nog niet. 



Ook aan deze kent 

vielen er slachtoffers. 

wat er in hierboven aangehaalde omstandigheden met de 
uniform en het geweer van de "bewakers'' g~urde hoeft 
geon betoog, Het schip was nog maar -~et bu1ten de ha· 
venhoofden of alles verdween jn een veaiKJ hoekje en_ een 
welkom bijkomend bemanningslid kon de handen. Uit de 
mouwen steken. Even vóór de aankomst werden dae attrt· 
buten dan weer bovengehaald : klaat voor de controle. 

Deze gouden tijd voor de kustvisserij Md als gevolg. dat. 
niettegenstaande de schaarste aan matenaal en uatru~tmgs
stukken, alle scheepswerven an de kust. en zelfs tot m het 
binnenland, ovenompeld werden met opdrachten voor 
nieuwbouw. 
Naarmale de haringconcentraties meer naar het Nauw van 
Calais afzakten, werden voor sommige klein& schuitjes de 
afstanden Zeebrugge en Oostende heen en te.rug te groot 
om nog vóór de avond terug in de haven te ZIJn. Om hief· 
aan te verhelpen werd vanwege de "Hafenüberwach~ngs
stelle" toelating bekomen om een aantal dezer klemste 
schuitjes om de beurt te laten opereren van uit Gravelines. 

Benevens de praktische kant van dit arrangement, was er 
een niet te versmaden bijkomend aspect aan verbonden 
zoals hierna zal blijken. 

Zoals hierboven reeds aangehaald vervulde het Water
schautsambt de rol van buffer ol schokbreker tussen de 
nHalenUberwachungsstelle" en de visserijmiddens en vice· 
versa. Deze taak werd waargenomen door E. CARLIER, 
Waterschout der Kust. A. DE MULDER. Adj. Waterschout. 
W. HENDRICKS, W. POCKELE. tuitenanten. A. ASPESLAGH. 
loodsschipper, was gelast met de beurtregeling der sche· 
pen want op den duur waren er te veel vaartulgen zodat 
het aantal bewakers die beschikbaar waren niet meor vol· 
doonde bleek. en er dus een beurtsysteem moest worden 
ingevoerd 

1940-1945 

De "Hafenüberwachungsstelle" was gevestigd in Hotel V!n
dictive op de Vindielive kaai, amper 50 m van het Water
schoutsambt. 

In den beginne waren de wederzijdse verhoudingen erg 
stug en moesten wij maar al te dikwijls genoegen nemen 
met te aanvaarden wat ons werd opgedrongen. Dit was 
dan vooral te wijten aan het arrogant, brutaal en sarcas~ 
tisch optreden van een der jonge SS onderofficieren, bij 
de vissers berucht onder de naam "Wittebaai" (hij droeg 
n.l. steeds de witte trui van de Duitse marineofficieren). 

Gelukkiglijk werd zijn alleenheerschappij wat ingetoomd 
toen op zekere dag, in augustus 1942 Leutnant KANN naar 
de "Hafenüberwachungsstelle" werd overgeplaatst. 

Toen deze officier in juli 1943 dan als postoverste werd 
aangesteld was de tiranie van "Wittebaai" aan banden ge
legd. 

Leutnant KANN was in vredestijd postoverste van de "Ha
fenschUtspotjlzel" (ons Walerschoulsambl) in Hamburg. 
Van in den beginne, en dit tot het aller1aatste ogenblik 
heeft deze officier zich steeds als een echte gentleman 
gedragen. Steeds was hij bereid de hoekjes at te ronden . . 
voor zover hij dit kon doen buiten de rondneuzende Wit· 
te baai. 

Oe vissers hadden dan ook veel aan hem te danken en hij 
was dus ook zeer goed gezien. Zo gebeurde het b.v. vaak 
dat tijdens de bijna dagelijkse kontakten met hem, n.l. in 
verband met het ter goedkeuring voorleggen van de beurt
en bemanningslijsten, en gebruik makend van een gunstig 
ogenblik waarop er geen luistervinken in de buurt waren. 
hij ons liet verstaan dat die of gene visser verdacht werd 
van een of andere overtreding van of misdrijf tegen uit· 
gevaardigdc Verordnungen ofwel het risico liep opgeeist 
te worden voor gedwongen arbeid in Duitsland. Dit was 
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dan voer het Walerschoutsamb1 het sein om de verdachte 
ongemerkt en voor een poos uit de circulatie te doen ver· 
dwijnen door hem b.v. al te voeren naar Gravelines. Daar 
was heel wat minder controle des te meer daar hij voor· 
zichtigheidshalve niet op de bemam1;ingslijsten werd ge
noteerd. Wanneer het ernstige feiten betrof, b.v. betrok· 
kenheid bij weerstandsgroepering of spionnage , konden 
dan door CARLIER en WESSELING (Adj. Hydrograaf) a!· 
dus nog tijdig de nodige contacten worden gel~d om de 
betrokkene te laten onderduiken. 

Op zekere dag, ik herinner mij niet meer ter gelegenheid 
ter gelegenheid van wolk geval ; liet KANN zich onver· 
wachts een verbitterde opmerking ontvallen. Hij verklaar
de ons n.l. dat wij zouden versteld staan moesten wij weren 
welke Belgen er met de bezetter heulden of winstgevende 
zaakjes deden en zelfs stads- of landgenote., verklikten of 
van allerlei feiten beschuldigden. heel dikwijls dan nog 
leugenachtige aantijgingen. Ter mustrat ie b.v. bijlage 2. 

Hij eindigde met de woorden : '"Indien ik de oorleg overleef 
zal ik spreken". Hij kon, helaas, niet vermoeden dat deze 
woorden hem later veel ongemak en feed zouden veroor
zaken. (Zie verder). 

Heel wat vissers - de mees:e - hebben aan de haring een 
fortuinlje verdiend. maar soms ten kos1e van veel leed 
of zelfs van hun leven. 

Lang geleden liet ds Neder!ands:e auteur Herman HEYER
MANS het hoofdpersonnage van zijn ''Op Hoop van zegen"; 
n.l. Kniertje : zeggen : "De vis wordt duur betaald'' Dit was 
tijdens deze bewogen oorlogsperiade ongelukkiglijk. ook 
het geval voor onze Belgische vissers. 

Heel wat vissersvaartu igen zijn n.l. met man en muis ver
gaan door mijnontploffingen of andere oorlogsgebeurtenis
s&n. 

Op het einde van oorlog toen de geallieerden na de lan
ding in Normandië naar onze kust oprukten en de Duitsers 
hun aftocht voorbereidden. was hun bedoeling de haven
installaties grondig te vernie:iger. en !<aaien. bruggen en 
sassen op te blazen. Oe nodige springladingen werden 
overal aangebracht en moesten op het laatste ogenblik 
tot ontptolfing worder. gebracht. 

Leut:~ant KANN kreeg het bevel persoonlijk in te staan voor 
de stipte tiltvoering van deze g:-ondige \'erwoesting. Het 
meet voor KANN een dramalischa gewetenskwestie ge
weest zijn en een strijd 1us.sen zijn mil itaire plicht on zijn 
menselijke gevoelens. Uiteindelij k heoft zijn humane na
tuur de bovenhand gehaald en kon hij in eer en gewc1en 
deze zinloze verwoest ing niet rechtvaardigen . Hij heeft de 
gevaarlijke ''WITIEBAAI'" eerst weggestuurd en als een der 
laatsten. op 8 september 1944 Oostende verlaten . zon· 
der het noodlotüg beYel te hebben gegever.. 

Van dit ogenblik af '\\'as hij volgen-s de Duitse militaire code 
schuldig aan hoo~verraad en zijn dot)dvcnnis liet du.s geen 
de minste twijfel over. De gebeurtenisse;, verliepen echter 
te snel opdat daar een o:lmiédellijk geYolg kon worden 
aangegeven. Bîj het innemen van het voorlaatste weer
standsnest der Dui tsers, Breskans o~ 3 november 1944 
(nog vóór Zeebrugge ) werd KANN d:)Of de Canadezen 
krijgsgevangen gemaakt. 

Ondenussen was, juist door de m-oedige daad van KANN. 
Oostende vlug toegankelijk voor de raYitai!lerinQs· en troe
pontra:tsportschepe:l. Na de nodige mijnvoegoperaties 
(mijnoprui:n ingsoperaties aan la1d) on niettegenstaande 
de gedeelteHjke verwoesting van sommige haveninstallaties 
door opeenvolgende bo.,..oardementen welke Oostende had 
te verduren · Duitse in 19.:0 • Engelse sporadisch tussen 
1941 en 1944 - terug Dui~se na hun aftocht, konden op 21 
september reeds do ee:'ste LST 's (landing ships troops} 
de haven aancJoer.. 

Met deze LST's werden dan ook al de Ouitso krijgsgevan
genen afgevoerd naar Engeland. Hoo het mogolijk was dat 
datum en uur van KANN's passage door Oostende bekend 
is geworden, blijtt althans oen rnadsol rnaar de Oostendse 
vissers speeldon het klaar om, uit erkentelijkheid voor be
wezen diensten, KANN een spontane. enthousiaste uilgelei
de te doen naar zijn inschcpoing in het tijdokjo. 

Do woorden indachtig van KANN, in vcrband mot hel ver
klîkken van tandger.oten, word door hol Watorschoutsambt 
Oostende een ingewikkelde procedure en speurtocht in
gezet om : primo: te achterhalen waar KANN zich bevond, 
secundo : om hom terug in België to krijgen voor nader on
derhoor. Na heel Y'oat lange en moeilijke formaliteiten kwam 
er op een gooie dag uiteindelijk bericht dat CARLI~A. 
OE MULOER en HENDRICKX, KANN mochten onderhoren 
te Vilvoorde. 

Nu nog bekruipt ons een gevoel van onbehagen bij de 
herinnering aan dit eer5te weerzien van KANN : oen ont
goocheld. verbitterd en ontmoedigd mens. Wat was er toch 
mot hem gebeurd om in zulke toestand to gcrnkon? Wel 
namelijk het volgende. Wannoor con staat do "uitlovorîng'· 
vraag t van een krijgsgevangene (want dat was hot feitelijk) 
is d<t maar al te dikwijls omdat betrokkene porsoon bo
schuldigd wordt van oorlogsmisdaden. Dus vanaf hot ogen
blik dat het vcrzoek tot uitlovering de commandant van het 
gevangeniskamp in Engela"d bereikte, (waar KANN vol
gens zijn egon beweringen zoor goed behandeld word) , 
werd hij behandeld als "Krleg•verbrechet. Alles word hem 
afgenomen en in afwachting van zijn tuinsport naar België 
in een cel gestopt. 

Het spreekt vanzelf dat na het onderhoor to Vilvoorde zon
der vcrwijl met alle mogelijke middelen werd bewerkstel
ligd dat dit tragisch misverstand zo vlug mogelijk werd op
geruimd. Als eerherstel en als beloning voor bewezen dlon· 
sten kon van de Engelse militaire autoriteiten bekomen 
worden dat KANN onmiddellijk nn de inname van HAM~ 
BURG, hij zijn vroegere functie bij do "Hafcnschülspollzel' ' 
mocht hervatten. 

Naspel : eind december 1946 kwam ik voor het eerst torug 
in Hamburg (opslepen casco "KINOU" van Hamburg naar 
Antworpon). Hamburg was zoer beproefd on berooid uit de 
oorlog gekomen, hele wi jken waron door bombardementen 
vernietigd, ander door rousuchlige branden totaal verwoest. 

Het leven was er verre van aangennam en de lovensrant
soOJten waren aan de zeer lage kant. Dit alles indachtig 
zijnde hadden wij als Nieuwjaarsgeschenk voor KANN een 
pakket klaargemaakt met allerlei vorsnnperingen : tabak -
chocolade - oranjeappelen • snocpcitroencn, enz. Jammer 
genoeg, wegens gebrok aan tijd was het onmogelijk het 
pakket persoonlijk te overhandigen . 

Nadien kregen wij prompt ieder jaar een Niouwjaarskoartjc 
uit Hamburg. Een hele poos later, in 1959 tijdons een con
gres van de Kaap Hoornvaurders te Hamburg. hnb ik hem 
u!teindelijk eventjes teruggezien in de MRrionkirche alwaar 
een herdenkingsdienst werd opgedragen tor nfl.gcdachtenis 
van de bij do schipbreuk van de "PAMIH", het Duitse 
schoolschip, omgekomen kadetten en bemanningsleden. 

Weer enkele jnren later { 1962) ontvingen GAALIER on 
DE MULDER eon briofjo; een rouwk1:mrtjo geschreven door 
een noef van KANN ons meldend dat zijn oom was over· 
leden en dat zijn laatsto wons was geweest ons beiden 
nog eens te mogen ontmootcn. 
Deze episado heb ik torloops evon willen aanhalen ah> be
wijs dat er tussen ochtc zeelui van om hot oven wotko na
tionaliteit, politieke overtuig•ng of om?tandigheden, loch 
steP.dS eon zekere solidariteit bestaat d•c duoram geen af
breuk doet aan de respectievelijke verplichtingon ... zelfs 
in oorlogstijd, 

A. DE MULDER 
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