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Dit is het verloop van de oorlogsjaren van Rycx Robert -

Geboren op 7 oktober 1908 voortkomende uit een familie met tien kinderen 
doch door het lot goed bedeeld op financieel gebied kregen wij een or
dentelijke opvoeding die ons later een plaats in het maatschappelijk 
leven zou bezorgen. Toen in 1914 de wereldoorlog uitbrak v/aren wij thuis 
met 9 kinderen, onze ouders waren alles aan het gereedmaken ora voor het 
geweldvan de verdrukker te vluchten. Doch grootvader die ook een heel 
goede man v/as en 2 garnaalscheepjes aan zijn eigen had, had besloten dat 
de broer van vader eerst zou vluchten met een 2Ö tai vluchtelingen van 
Mechelen en omstreken die in Oostende waren aangekomen en reeds veel van 
de barbaarsheden van de overweldiger hadden doorgemaakt. Zo was het dus 
beslist en zou het geschieden maar de zwaarst getroffenen door dit besluit 
waren wijzelf en grootvader. De broer van vader had zijn familie mede
genomen en had die dus veilig in Frankrijk aan v/al gebracht en dadelijk
de terugtocht aangenomen om ons te komen halen doch de zaak v/as reeds be
slist. De Duitsers hadden reeds de kust bezet en toen bet schip van groot 
vader in het zicht kwam werd er van de kust op geschoten en v/as het een 
groot geluk dat ae met de fair wind konden het hazepad kiezen of ze werden 
nog in de grond geschoten. Zo stond nu de zaak in '1914 en waren wij dus 
verplicht de 4 jaar lange oorlog onder de bezetter door te brengen. V/at 
voor ons het groote gezin in acht genomen een kalvarie berg zou worden 
met voor onze ouders een onmitputtelijke lijdensweg nu de moed er niei bij 
neergelegd en allen hetzijne erbij gedragen om ons leed gezamelijk te dra
gen. Vader die coifeur v/as werkte voort in zijn vak doch dit kon niet 
genoeg opbrengen om in ons onderhoud te voorzien gezien alles op ongena
delijke wijze aan het rijzen ging en aldus kwam bij ons thuis in het eerst 
van de vijandelijkheden reeds schraalhans de keuken dienen. Daar vader 
een nogal vooruitziende man v/as wera alles op de meest convenabele wijze 
door hem zeii gerantsioneerd en de voedingswaar waarvan wij óverkwamen 
worden weggeborgen en bewaard tot meerdere nood sex vader doch die liet 
niei lang op zich wachten rap genoeg werd ons geleerd wat meerdere nood 
betekende alsook v/at al ellende en rampen een oorlog met zich mede brengt. 
Ais schoolknapen konden v/ij in bet eerst niet beseffen v/al

k al dae
het v/as oorlog 

met hun voor ons onbekende 
kregen wij niets te zien dat 

_ _ _ en v/aar het in het geheel geen
bet binnenkomen in Oostende is alles zeer kalm gegaan de 
zich stil gehouden en de bezetters v/aren ais ge bet zo

vreernae 
of
esegd

mensen 
geweld 

’ .'ori

wij zagen natuur1 _ 
uniformen doch van .barbaarsheden 
ware een grove leugen moest dit 
waar was. . Bij 
burgerij heeft _
wilt noemen goed voor de bevolking, hun oven 
gerij dit was in de eerste twee jaren zo toi

■vloed deelden ze 
: dat de hongs

gevoelen. Dan namzeii liet _ 
hebben wij beleefd gedurende 
Het voedsel werd van langsom 
vele mensen werden ziek door 
geallieerden bleven ook niet 
ellende.

met de bur- 
er zich bij hun 
gruwelijke tijdende zaak ook een keer enfin 

de 4 jaar lange oorlog.
slechter bet brood was bijna niet te eten 
flauv/te en onrust want de aanvallen van de 
uit en brachten viel families verdriet en



Als knaap ben ik meermalen aan de dood ontsnapt; zonder op de ogenblikken 
het te beseffen doch nu tot de jaren van verstand gekomen zijnde er met 
een siddering aan terug denkt hoe v/ij ais kleine snaken met schrapnells 
omgingen hoe wij schrapnellen demonteerden om aldus de inhoud die'gewoon
lijk loden marmels, biels of fuzees waren eruit te halen en tot ons ver
maak te gebruiken. Dikwijls is bet gebeurd dab de zaak niei op wieltjes 
liep en dat er zich een ontploffing voordeed waarbij sommige van onze 
kameraden voor hun verdere leven onbekwaam v/aren te v/erken, in drie van 
deze gevallen zijn er van ons vrienden. Een met zijn ganse rechterhand 
weg, een met 3 vingers af en een met de ene hand süer vingers af en de 
andere hand duim en wijsvinger. Ikzelf had eens het domme idee om een 
luchtkogel waarmede ze achter vliegtuigen schoten in de stoof te steken 
al vasthoudende in mijn hand, ge ziet van hier 't v/as v/int er allen zaten 
roni de stoof geschaard maar bet maneuver v/as zo rap gegaan dat niemand 
de kans had gehad het te verijdelen en 't resultaat was niet al te smaak
vol, ik was totaal uitelkaar geschud vau de slag de kapsuul was door en 
door mijn hani gegaan en bijna al mijn vingers van de linkse hani hingen 
af, allen die zich om het vuur bevonden hadden er prijs van moeder en 
zusters hun haren en gezicht verbrand, grootvader de luiken en wind- 
brouwen van zijn ogen gebrand enfin ik v/as er het ergste aan toe.
Ik wera naar het Hotel de ia Marine gedragen op de hoek van Goststraat en 
Kappellestraat die dan dienst deed ais hospitaal en heb bet aldaar te 
danken gehad aan de goede zorgen van de doktor dat ik mijn vingers heb 
mogen behouden of ook ik v/as een gebrekkelijk mens geweest en zou nooit 
geworden zijn wat ik nu v/as.
Veel van deze gevallen zou ik kunnen aanhalen doch daarmede geraken v/ij 
gans van het onderwerp af en zal dus maar liever weer op de gang van bet 
leven in ons eigen familie terugkomen daar dit' verhaal slechts een 
familiebeschrijving is.
t'Huis v/erd alles gedaan ora op de best mogelijke wijze door bet leven te 
geraken doch vader die Belg was en dit ook wilde blijven in alle om
standigheden en die de eerlijkheid in persoon v/as, kon bet niei over zijn 
bart krijgen dat mijn tv/ee broers die onderscheidenlijk adjusteurs en 
draaiers v/aren de ene met 3 en de andere met 4 jaar beroepsschool zich 
zouden aanbieden oni bij de Duits te werken of ook maar iets naar huis 
brachten die niet van hen v/as zoals dit in oorlogstijd gaat, men neemt 
alles v/at kan dienen ais er niemand bij is, anders lijd je honger en heb 
je ellende doch vader was een man die eerlijkheid boven alles stelde en 
dit mocht bij ons niei geschieden tot op zekere dag mijn broer op werk 
gevallen v/as hij zou v/at meehelpen in het gezin doch bet zou al weinig 
baten, bet noodlot lag op ons te loeren. Op een zekere den hadden ze 
v/eer eens provisie gestolen, noe bet gegaan v/as kan ik nu zojuist niet 
meer zeggen enfin er was in een goederen hangaar gestolen en dit bevatte 
alle benodigdheden tot uitrusting der soldaten, kleren, schoenen enz... 
ais dat nu een tijdje geleden v/as kwam mijn oudste broer 's zaderdags 
thuis met in een pakje een nieuw paar duitse schoenen die hij aan een 
spotprijs gekocht had, bet v/aren gestolene dat wist hij, doch denkende 
ik ben toch de dief niei had hij maar het koopje waargenomen in acht 
nemende de dure tijden en de verleidelijkheid van die schoenen aan zo 
een spotprijs. Doch reeds de tweede dag dat hij ermee ging werken wera 
hij gepakt en moest bij de kommandantuur komen en werd gestraft niet ais 
heler maar ais de dief dit liep roni de 150 mark boete pius enkele dagen 
prison.



Doch vader wist het te belopen en aldus werd het gearangeerd dat in
plaats van 150 de boete 230 zou zijn doch geen prison.
Dit mochten wij afkorten met iedere week 15 m sunk en van mijn broer zijn 
loon. De derde dag na dit voorval wera ons huis plat gesmeten en ver
loren wij al v/at ons nog reste zoals meubelen, kleren enz... , 
gelukkiglijk v/as niemand van ons thuis ais er aanval gedaan werd gingen 
wij altijd in de wijnkelder van Teste die ook een dood brave heer was 
en die zijn sterk gebouwde wijnkelders ter beschikking stelde van de 
geburen om daar gedurende de bombardementen te komen schuilen, waar
van hij ook nooit de dankbaarheid van de mensen genoten heeft maar v/ei 
het tegenovergestelde heeft ondervonden op zulke wijze dat het bijna 
ongelooflijk is hoe sommige mensen hun weldoeners belonen, namelijk 
onder de schuilers in die kelders zaten er dieven die van de heer Teste 
wijn nadien gestolen en wel op grote schaal doch laten v/ij terugkomen 
op bet huis dat plat lag. Het v/as een v/aar geluk te noemen toen we 
hoorden dat ook vader in de kelder had gezeten in achtnemende dat hij 
nooit zijn huis wilde verlaten ais er gesmeten werd. Nu stonden we daar 
dakloos, de hulp om ons in te nemen kwam niet gauw toch niet van de kant 
van diegene die ermee belast v/aren. De eerste nachten ile v/ij door
brachten na bet ongeval waren wij opgenomen de ene langs hier en de 
andere langs daar. Moeder en vader met twee van de kleinsten v/erden 
binnengenomen door de heer De/fen Camerlynck, grootvader met twee oudere 
broers werd binnen genomen van de onder de visserij zo welgekende 
heer Henri Pype Aalmoezenier van de arbeid aan boord van bet Belgisch 
opleidingsschip "Aviso". Ik werd opgenomen in bet huis van mijn 
kameraadje en ben daar nog al lang blijven v/onen en al mijn zusters 
werden opgenomen bij de welgekende zusters van de H.Vincentius à Paulo. 
Dit alles was maar voorlopig tot dat de Heren die belast v/erden met de 
verzorging van de uitgebomde families ons in een huis zouden steken.
Dit gebeurde achter 4 dagen er stond een huis leeg in de Jozef II straat 
n° of 17 ik ben bet vergeten, het was 2 huizen van bet welgekende 
hotel 3T. George v/aar enige weken later een banket zou gegeven worden 
voor Belgische soldaten die met de vijand medewerkten.
Ieder heeft v/el over die maannen gehoord ze werden betiteldals land- 
veraders en hebben nog zelf een voordracht gegeven bij mijn langst 
onthouden in bet Koninklijke Theater te Oostende, enfin volgens ik in 
de opgroei heb geleerd v/aren het van deze mannen die zich flaminganten 
noemden doch volgens ik nu bij mijn ondervinding aanzie ais mispunten 
gezien zij hun vaderland verieden om enkele voorrechten te bekomen dit 
zou een v/are Vlaming nooit doen. Dit zijn slechts wins tb e jagers en 
eigen belang inziende personen die zich de onrechtmatige naam van 
flamingant toeei,genen.
Doch laat ile nu die zaak maar rusten en breng ik U verder op de hoogte 
hoe de zaken stonden in de familiekring.
Zoals ik gezegd heb v/erden v/ij in een huis gezet door de stad. Eenieder 
die in een huis gezet werd van de stad hoefde geen huishuur te betalen 
doch vader wilde niei in ruzie komen met de eigenares van bet huis en 
stelde voor een kleine rent te betalen. Doch deze huiseigenares was een 
zo gierige onmeedogenloze vrouw dat zij aan moeder verweet dat v/ij beter 
haar huis zouden verlaten.



Ik was in alles haantje de voorste mits in bet leren handwerk, breien, 
splitsen, zeilmaken en kaartpassen dat was mijn hobby maar anders leren 
ik had er een broertje aan dood en dit zou een heleboel straffen met 
zich mede brengen vooraleer ik tot bet besef zou komen dat leren nood- 
zakelijx was maar dan zou ik ook leren sic de besten en zou ik in een 
paar jaar bewijzen dat ik het wel degelijk kon.
ïk had dus drie jaar van 1915 tot 19I&. in de visserijschool gedaan.
Onze school in de pastoo pype straat vas door bombardementen'ingesmeten 
en zodoende verhuisden wij naar de Volksbond.
Daar kreeg de St. Andreas school twee klassen eerste en tweede vissers- 
klas maar dinsdags en vrijdags waren wij in de Germains dia gelegen v/as 
in de velodroomstraat juist naast de pompierskazerne daar leerden v/ij bet 
praktische werk op bet schip, bet schip dat er stond op en aftuiaen rond 
Pasen moesten we schrappen en vernissen dat deden v/ij onder leiding van 
Hr Henry zoals wij Pastoer Pype noemden.
Breien werd ons aangeleerd door een oude bootsman van de Aviso 
Hr Eugene Luyens zeilmaken leerden v/ij onder leiding van Hr Pol Pols 
gewezen bootsman zeilmaker van de Aviso en machinerie leerden wij aan 
Hr Vau Hille, ook een gewezen machinist van de Aviso seinen, morsen en 
regelementen leerden v/ij aan Mr Eeerw. Bobbels Aalmoezenier van de Aviso 
na Pastoor Pype. De broeder van die tijd ben ik zijn nasa vergete n 
die le...rde ons kaart en zeevaartsrekenen, zoals ik al eerder gezegd heb 
v/as ik goed voor praktische lessen maar theotie wilde er niet In ik deed 
er ten andere niets voor maar dit zou veranderen met de intrede van broe
der Designatus een echte atleet die meteen gans de school omvormde en 
van een Doei wilde brassen een voorbeeldige schooi wist te maken dit 
ging zo gemakellijk ais nooit een mens zou gedacht hebben Iedereen bed 
eerbied voor deze man-nu zou ook ik mij van mijn beste kanu laten zien 
er werd een akkoord gesloten met de overheden dat de jongens van de 
vissersscholen een examen zouden mogen afleggen die later zou geldig 
zijn voor aspirant schipper en na 6 jaar vaart mochten v/ij terugkomen 
voor bet praktisch examen. V/ij van de Pastoor Pype school v/aren de eerstn 
die aan een dergelijk examen zouden deelnemen wij v/erden erop voorbereid 
en in alles wat er eigenlijk voor nodig was onderwezen onder de strenge 
ogen van Designatus en de praktische ogen van Hr Henry dit had ik aan 
mijn vader uitgelegd en die had er meteen v/at opgevonden ziezo zij hij 
hier krijgt ge uw kans ais ge dit examen niet pass seri gaat ge niet na- r 
zee en ais je welpasseerd soek ik voor jou een schip om te leren varen 
hij had meteen raak geslaan en ik begon mijn best te doen en vari wilde 
bras en kapoen werd ik zeer voorbeeldig en leerzaam zo erg zelfs dat de 
broeder er niets van verstond v/aar ik vroeger nooit op bori had moven s 
schrijven was hij nu gedwongen altijd mija werk op bet bori op te nemen 
zoals opstellen, vertelsels ais vaderlandse geschiedenis enz... altijd 
blonk ik uit dit v/as vau bet ene uiterste naar bet andere overgegaan en 
toen die dag van bet examen kwam werd mijn moeite en dit van mijn leraars 
bekroond met een voor mij schoonste herinnering uii mijn schooltijd v/ij 
vertrokken noar het examen net 14 leerlingen en 13 werden er gebuisd 
ik alleen was gepasseerd v/at een klap ik had v/el verwacht bij de eersten 
te eind-igen maar dat ik alleen zou passeren dat was ongelooflijk en toch 
was bet zo. En degenen dia er soms nog mochten aan twijfelen zou ik een 
lesje geven bij bet afscheidsexamen op school v/aar ile ais eerste uitkwam 
met de allergrootste onderscheiding.



Ge ziet van niei? dat we allen in de grootste onrust verkeerden.
In de namiddag werd moeder op het bureau van de kommandant geroepen en 
daar werd besloten wat voor straf de lafaard zou krijgen doch moeder 
die benauwd was voer de weerwraak vroeg verzachting voor de soldaat en 
zo werd hij vrijgelaten doch nu waren we noe meer benauwd hij was nu 
vrij en zou vannacht komen alles werd in de gang tegen de deur iii de 
vorm van barricade opgesteld voor de vensters gelde'hetzelfde doch een 
en twee nachten gingen voorbij wij zegen van de man geen spoor de derde 
nacht werd er hara op onze deur geklopt allen verzamelden wij ons in een 
kamer en bet kloppen hield san tot grootvader zegde iemand met slechte 
bedoelingen klopt niet ile zal eens roepen door bet venster hij riep 
wie daar? bet antwoord was woont hier mijn vader ik ben Eugeen >
:eziet vau hier grootvader kon niet meer terugroepen bet minst van al 
hadden wij daar de broer vau va er verwacht die in uniform van Belgische 
soldaat was de deur werd geopend en na vier jaar lang afscheid ge kunt 
wel denken dat dit weerzien hartelijk was er werd gelachen en geweend en 
toen vertelde ons oom dat h^a in bet gevecht tegen de vijand een oog . 
verloren had en vertelde gans zijn wedervaren in de vreemde noe hij 
soldaat werd hoe hij in het gevecht zijn oog verloor zijn dagen in bet 
hospita,..1 en zijn heroptreden in de aktieve dienst en dan noe hij aan ons 
adres geraakt is en tevoet van calais naar Oostende gekomen was hij 
geraakte niet uitverteld en v/ij ook niet uitgevraagd over alles en nog 
v/at hij drukte ook zij spijt uit omdat hij vader niei thuis vond en al 
pratende en vertellende werd het stillaan morgen en kwam er van slapen 
niets meer in huis wij kregen van oom twee pakken chocolade twee stukken 
zeep en nog het een en ander dat hij in zijn "bassas" had veel had hij 
niet kunnen medebrengen want hij v/as tevoet van Calais gekomen hij v/as 
op ons adres gekomen op geheel rare wijze bij hem en zijn compagnie v/as 
er een man, de man van een deftige dame over onze deur die een dochtertje 
en een zoon had hij had samen met die man de reis aanvaard niei ordende 
dat v/ij daar woonden en ais hij thuis bij die mensen kwam zegde hij dat 
hij van de kaaiwas en die vrouw zei dat er daar mensen van de kaai komen 
wonen zijn en dan kwam oom op ons deur kloppen nog niet v/etende bij v/ie 
hij zou terechtkomen dus had hij geluk ons daar aan te treffen bet 
enige v/at nu nog onze vreugde stoorde was de afwezigheid vau mijn vader 
en oudste broer die zouden pas veel later thuiskomen de tweede broer van 
vader dae ook soldaat was, was. al bij ons gekomen die langs een andere 
kant België was binnengekomen en die in Brugge bij de mitrailleurs was. 
Toen vader dan eindelijk thuis kwam waren er al verscheidene vrienden 
van vader uit Engeland en Frankrijk teruggekomen en begon bet leven 
stillaan zijn gewone gang te gaan v/ij kwamen terug op de kaai wonen 
vader werkte ais vroeger heia e broerd gingen aan bet v/erk en zo kwamen 
v/ij er langzaam bovenop.
Grootvader trok naar Engeland oni een schip te kopen in vervanging van zijn 
verloren schip en zo begon ik met de zee die altijd mijn hobby geweest 
was meer kennis te maken. Ik heb namelijk vanaf bet kleuterschooltje ir
ie visserijschool geweest waar ik onder de hoede van Pastoor Pype een 
zeer goed leerling zou v/orden ik zeg later want in bet begin v/as ik een 
zeer slechte leerling leren v/ou er bij mij niet in ik sou varen en daar
mee dacht ik dat alles gedaan was veel narigheid heb ik in die .laren 
uitgehaald en heb het altijd te danken gehad aan Pastoor Pype en broeder 
Adolf die daar overste was dat ik niet uit de school wera gesmeten doch 
voor mijnheer Henry kon ik geen kwaad doen dikwijls is hij met mij terug 
in klas gekomen nadat ik van de broeder in de hof gezet was ais straf voor 
een of ander kattewaad dat ik v/eer had uitgehaald.



Nu zou ffii.jn beloning komen vader overgelukig en fier op mij zond mij 
mee naar zee met 0.6 Richard Verburgh om zeehaani te v/orden maar dat 
viel tegen ik vas om te sterven dan maar de groote reis met de sloepen 
0.14 Gusten Decraecker halve reis ziek en dan erdoor.
Nog een reis met 0.210 Gusten Ponjaert, en dan de stoomtreilers op mijn 
eerste schip 0.35 "Alfred Edith" van de rederij Alfred Grolder onder 
bevel van schipper Louis Defer.
De schipper had veel in mij gezien en ik werd er zeer goed behandeld 
maar ik die nog nooit van huis was weggeweest ondervond alvast wat het 
zeggen wilde voor acht of negen dagen van huis te gaan ik zeg acht of 
neren dagen want het vas namelijk haringseizoen en de reizen waren nogal 
kort v/ij vingen veel haring wat ik nog nooit gezien had v/ij lagen wel 
met honderd schepen wij visten op de Smalli gronden Fransen Duitsers enz; 
dit v/as het startsein van werken geweest tot nu toe had ik enkel wat 
moeten helpen met de kok en het logies achter onderhouden maar nu begon 
liet eindelijke werk helpen winden en van zodra de haring aan dek lag 
bet vis ruim in om ijs te kappen wat een zeer slavelijk werk v/as v/ij
waren namelijk nóg in de periode van de ijsblokken v/ij konden het beneden
niet met zijn drien klaarspelen er moest hulp ven dek komen ik was nog ni 
niet opgewassen voor dat zware werk en dit zou ook nog v/el enkele reizen 
duren v/ij hadden een zeer goede bemanning aan boord allen doorvaren visser 
die hun werk kenden en alle knepen van de stiel bezaten aan boord ging 
dus alles goed mits enkele moeilijkheden met het machienpersoneel het 
v/as namelijk nog in de tijd dat men van bet machien personeel uiterst 
veel verlangde en die mensen hadden het ook o zo lastig stoker zijn op
een visbak dan kan je geen zwaarder arbeid meer noemen ik,heb zelf
altijd veel eerbied voor een stoker en trouwens de'Skarkóïirst- zal ik maar 
niet over spreken die welke toen ter tijd aan boord was, was zeker geen 
mens maar een halve beest ik heb erzelf heel veel mee tegengekomen 
jongens aan boord v/aren zijn slaven v/aar men geen goed van kan zeggen 
zegt nen liever niets. Bij de terugkeer had ik er mijn buikje van vol 
maar ik v/as zeer eergierig en zou dat nooit aan iemand zeggen v/el 
had ik soms verdriet toen ik dacht aan mijn vriendjes ik v/as namelijk 
in de turnmaatschappij van de christelijke volksbond ik v/as daarin van 
mijn tien jaar en v/as nu dertien en een halve jaar. Ik had dikwijls 
heimwee s1 avonds dat ze morgen naar Spa zouden gaan of naar Rome en al 
zulke mooie dingen meer dan had ik bet vrsl kunnen opgeven maar ja onder 
bet v/erken geraakte alles op de achtergrond en ik zou de stiel blijven 
voortdoen voor een ganse loopbaan vanaf mijn 15 tot 56 jaar.
Toen bet meeste verdriet achter de rug was begon ik plannen te maken 
ik wilde kapitein worden en zou daar ook in slagen zelfs zeer jon™ ik 
begon alles te noteren de tijd van bet jaar, de visgronden en elles v/at 
ik dacht dat ik later zou nodig hebben dit is mij zeer goed te pan 
gekomen zoals je verder zult te lezen krijgen bet was dan noe in de tijd 
van de leerbeurzen dit was rond pasen ieder scheepsjongen moest een 
bekwaamheidsexamen afleggen de schippers werden dan op bet stadhuis 
ontvangen en ontvingen dan een premie naargelang de uitslag van hun 
jongen en de jongens zelf kregen ook een premie 125 frank op hun 
spaarboekje een zeekaart passers en pleischaal daar zou ik weer eens 
tonen dat ik het meende want ik legde dat examen af met een schone uitslag 
van 100# de tweede v/as Oscar Steenkiste die mij zeer nabij v/as met 99# 
dit zou ik het volgende jaar herdoen voor 99# maar dan v/as een tweede 
niet meer in bet zicht de naarste v/as 86#.
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juni naar Hockal ik wou de grote reizen doen zodoende geraakte ik op 
de 0.128 die op Ysland voer wij hadden een engelse piloot aan boord en 
ik was lichtmatroos. Wij vingen veel vis kor op de gronden winden 
voor een vol net dek vol leggen en dan ma -r binnen in Vijfstmaneyer om 
de vis te klaren het was toen nog in de tijd dat dit toegelaten v/as.
Op zekere nacht hadden v/ij ook ons dek volgelegd en aimei eens schoot 
de wind van Mii en moesten wij opper zoeken dit liep niei van een 
leien dakje v/ij kregen de ene na de andere zee aan boord en alles 
verstopte,het schip miek slagzij en alles moest in bet werk gesteld worde 
om vari die vis af te geraken of anders was het mischien met de 0.128 
gedaan geweest. Nu dat zijn dingen die wel eens meer gebeuren ais men 
zo iii de vis assisi zit men denkt pes later aan bet schip zo vergaat bet 
eenieder ile heb dat later zelf ondervonden met de 0.128 zeii ging dat 
niei goed,zo hadden wij veel last met de ketel vier à vijfmaal deze 
reis moesten ij de ketel aflaten voor lekke tuben of voor de ketel zelf
dan ma r iedere keer 
emmers enfin lang ' 
"Isa." met kapitein

ilO'tot op zeke: w
n ik daar niet gebleven i 
. Vansteenberehe ook weer

re te 
k

tol opvullen met 
ben overgegaan op de 0.81 

voor bet kanaal.
Na een paar reizen werd ik matroos gemaakt Op 16 jarige ouderdom.
Wij vaarden ook op bet kanaal. Toen wij oplagen om het schip te kuisen 
v/as er staking uit gebroken in Engeland en de 0.97 die op terugreis 
was van Ysland en in Fleetwood zou verkopen werd er geweigerd en moest 
zolan gs het Kanaal naar Oostende toekomen toen hij rond Portland was 
viel hij zonder kolen alsook de 0.56 die van Spanje kwam en gedacht had 
kolen te laden in Engeland viel zonder kolen ze lagen samen aan anker 
voor Weymouth en werd beslist onder de beide rederijen dat een schip 
van Oostende zou vertrekken met kolen voor de beide schepen de bemanninge 
van de onliggende schepen moesten meegaan zodoende gingen wij met 0.140 
Paymond met kolen voor de beide schepen alles liep goed af maar tegen 
dat bet schip in Oostende was, v/as bet vrijdagmorgen en geen margt in 
Oostende voor Yslandse vis dat schip lag daar met volle lading 
Mr Bauwens die mooifc bij de pakken bleef zitten had al maatregelen 
getroffen om het schip op de zaterd/.gmarkt te krijgen in London de 
bemanningsleden mochten na.r huis toe en nogmaals moesten enkele van de 
opliggende schepen mee naar London daar gekomen wilden ze niet lossen 
na vele moeite mochten wij er de maandag Ios.-en doch moesten dit zelf 
doen je ziet van hier hoe dat ging niemand van de stiel enfin gans de 
zaak liep op een fiasco uit en de mensen hadden zo geei ais voor niets 
gans de reis gewerkt om bet schip vol te steken niets aan te doen onder 
de terugreis vroeg de schipper die toen Kamiel Wittrock was of ik wou 
bij hem blijven en ik aanvaarde hij sou namelijk na.r een nieuw schip 
gaan 0.99 "Jeanne" en daarmede altijd op Ysland varen hij was een zeer
goed schipper op Ysland en stond goed in betrekking met Engelse 
schippers waarmee hij kennis had gerna;..kt gedurende de (coolstrike) in 
Enreland want dan kwamen al die trawlers naar Oostende om kolen te laden 
v/ij verkochten veel in Engeland Grimsby óf Fleetwood.



Na een goed jaar op de Jeannne geweest te zijn kwam er een groter schip 
voor de rederij 0.80 (Duchesse de Brabant) met dit schip zouden wij 
winter en zomer op Ysland varen ik had nu al wel ijs gezien maar zou ' 
er.nu nog maar voor het eerst zien.zoals het in de winter wezen kan op 
Ysland.
We waren uitgevaren zowat midden december en hadden ook"een Engelse piloot 
aan boord Fred Baker die zou ons voor het eerst Ysland leren kennen zoals 
het was wij waren stomende van een NO storm zodra we de eilanden naderden 
vroor het dat het er bij kraakte dat was nog niet te erg daar wij in het 
opper kwamen meren. Eens vrij van Rikjaness hadden wij geen opper meer 
en hoe wij zover geraakt zijn tot aan Patriae frttftd is nog altijd een 
raadsel van een schip was geen sprake meer maar v/el een voortbewogen 
ijsklomp er v/as totaal niets van het schip te bekennen alles ijs en 
nogma&l ijs van smiddags tot s1 anderen daags s’morgens hebben v/ij gewerkt 
om voor anker te komen dan moesten wij ons noa visklaer maken wij v/aren 
namelijk zonder korren klaar weg geRE ' " ' "
ano.er meer 
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in met e n net gemaakt van stukken van 20 voet.versleten bollen en daar 
hebben wij dan iedere maal onze reis gered. Dat was zowat de gewoonte 
van die man eerst al^es verspelen en d:.n veilige visserij zoeken, 
hij waren ieder., reis cfgesjouwd maar hebben er veel a^tn gelee rd, 
hijzelf zag zich ook piet in hij sliep zeer weinig en vas overal bij ais 
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Toen wij binnenkwamen maakte men ven de gelemenheid
zi ja i-pi ï.iKse repar te iven. Dit gebeurd
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wij moesten

s nog niet over de nodige dokken beselii, 
naar GEnt? Onze schipper kon niei meog-?
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bet schip na.r Gent brengen. Eu 
periode de job van stuurman te mogen doen daar
beloofd had dat ik de eerste kans zou krijgen alhoewel ik de jongste aan 
boord was maar ik moest voor niemand uit de v/eg gaan in gelijk welk werk 
en v/as bovendien zeer goed in navigatie. Toen we vertrokken uit Oostende 
riep die stuurman die nu bevel voerde een.andere naar de brug om, bet schip 
buiten te.brengen maar mij zag hij over bet hoofd. Dit .was zeker niet. ge
beurd moest onze schipper aan boord geweest zijn en daarom wilde ik dit 
ook niet aanvaarden en toen we in Gent kwamen en er wera zoals .bet gemeen
lijk ging leute en plezier gemaakt in bet v/el bekende barak je bij Harietje 
van Gent riep ik de stuurman ter zijde en bracht hem aan bet verstand 
wat hij gedaan had. Hij werd zeer kwaad teen ik hem dit alles 'uitlegde. 
Het liep uit op een twist maar ik ken' good mijn man staan ik deed veel aan 
sport maar er waren anderen die zeer goed.stonden met do stuurman en ik 
kreeg ongelijk. .
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Ik stapte aan coord nam alles bij elkaar en trok er vandoor naar Oostende. 
Daar aangekomen moest ik van mi.inh,-er Bauwehs terug na r Gent. Ik Den 
gegaan en t oen we terug in Oostende kwamen heb ik afgemonsterd en reeds 
's anderendaags terug aangemonsterd op de 0;126 neptune met kapitein 
Ilo chus Legein die in die tijd de topschipper v/as van Oostende . Veel vis 
hebben we met Rochus gevangen. Wig. kwamen nooit verder den Gentekot. 
wij verdienden veel geld de bemanning hield aan elkaar en zoals het toen 
gingen de dag van de verkoop gingen wij allen samen ons -.ootje pakken 
en hebben altijd veel plezier dit ging zo voor een maand of zes toen waren 
een stuk of zes van de bemanning last van zweren mauwvreters en tussen 
pot en pinta beslisten wij on eens te gaan dienen bij st. Job in Nieuw- 
poosb p zo gezegd zo gedaan wij zouden eerst wassen relekwieen gaan naar 
halen naar de 'rete kerk. Bij de koster hadden wij v/assen armpjes gekocht 
on dit aan st. Job on te offeren. Op weg naar Bieu'/poort waren Jie wassen 
armpjes door ie warmte gesmolten en vormden a er bai was. Boen v/ij in dit 
kerkje aankwamen hadden wij hier en daar el een glas gedronken en waren 
allen roei zat. bij hadden ona niet hls christen geIr-gen en hadden ge
lachen en getreiterd er was nl. niemand in dat kerkje, ka dit kerkje ver
laten te hebben, zijn we nog vrat gaan rondtoeren in Nisuv/poort en v/at 
we gedaan hebben is zeker niei os. met vele woerden te vertéllen. Enfin, 
zoals het spreekwoord zegt : "ais de drenk is in de mar is de wijsheid in 
de kan" alles is gelukkig die dag nog goed afgelopen. 1s anderendaags 
moesten we varen de eerste dag sterke bries van her SSE dus voor de wind . 
.De volgende dag . dst met hoge zea we zouden ’ s nachts voor het gat komen 
bet gat is zogezegd de uitgang tussen Noordzee en
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De wind SSE hoge zee al op de zee liggende zijn wij met de stroom 

het gat ingedreven en toen gaf het een vlek en we zagen stroom&op ons 
bakboord bil dus zaten we binnen stroomflEEntussen wanen we ook in opper 
gedreven en was er geen gevaar meer om met de boot dwars over te roeien. 
Intussen weer dikke mist. wij zagen het zeetje scheuren op de vaste wal 
doch niet wetende wat het eigenlijk was dierf de schipper niet landen, 
wij beslisten over en weer en er werd beslist dat we met twee zwemmers 
zouden verkennen met een eind rond ons dit werd gedaan en wij bevondendew 
ons aan vaste wal maar Je moest de plaats zoeken om er te geraken. .
Het waren allemaal grote stenen en ais Je ernaast zak zat Je tot aan Je 
hals onder water.Dat hebben wij beide verkenners twee tot driemaal gehad 
vooraleer een goeie weg te vinden? Dan werd de boot goed aan: de grond 
gezet en allen ermmt . ik moet ook nog vermelden dat we een passagier 
mee hadden een student in de landbouw. Toen we goed aan wal waren vroeg 
hij wanneer we terug naar het schip zouden gaan. toen zag ik dat hij een 
Jas aan had ik vroeg hem of ik hem mocht hebben daar ik nat was en ik si 
niets senders dan een pullover aan had en de wind op mij sneed en het 
was in de maand maart ge kunt gaan denken hoe koud het v/as.Hij had er. 
geen bezwaar tegen en gaf me dadelijk zijn Jas die een zwaargewicht v/as 
van de keien die hij opgeraapt had . Ik heb mij natuurlijk dadelijk 
ontladen want we moesten nog een kleine klim partij doen om dan uiteinü_ 
delijk op vaste grond te komen .Het eerste huisje dat we zagen klopten " 
wij aan* In het begin v/aren cies-die mensen bang ge leunt ggan denken 
zo een bende volk voor Je deur midden in de nacht. De man opende een
venster boven en had een geweer in de hand,toen we riepen dat we schip
breukelingen waren deed hij aanstonds de deur open en hij zei very-sorry 
ik heb hier geen plaats genoeg maar ik breng u een eindje verder bij de 
school . Baar werden we goed ontvangen van de schoolmeester die dadelijk 
een goed vuur aanmaakte en zorgde voor warme drank.Zodra het dag werd 
kwam er een autobus van de school en ze voerden ons naarWick een schotse 
havenplaats daar niet ver vandaan.Daar v/erden wij in een hotel gestoken 
we kregen daar goed eten wij begonnen ons allemaal wat te drogen want
van andere kleren had er nog niemand gesproken Wij bleven in dit hotel
tot 's anderendaags ' smorgens v/ij sliepen met twee in een kamer maar 
' snnchts moesten wij beiden wateren er stond wel een pispot maar geen 
van beiden durfde er gebruik vau maken en wij beiden op zoek naar een 
W.C.dde v/ij in dit onbekende hotel niet vonden.Dan hebben we toch maar 
gebrmik gemaakt van die pot die was er teslotte voor.'s morgens om10 u 
zijn wij dan vertrokken naar HULL, waar wij zogezegd een boot zouden 
nemen naar zeebrugge, maar wij waren te laat we moesten doorreizen naar 
Dover waar wij met de maalboot naarOostende zouden gaan van andere 
kleren was er nog altijd geen sprake geweest;toen wij op die maalboot 
zaten waren er veel van ons die kennissen aan boord haddenesn en sommige 
ook familie al die mensen v/aren bereid ons kleren te geven ik had zelf 
ook een broer en een schoonbroer aan boord ik wou me niet verkleden 
iedereen mocht zien hoe wij aankwamen. Tenslotte v/aren wij allemaal uit 
ons bed gestapt niet wetende v/at er gebeurde de ene inzijn pull_ over 
de andere half gekleed enfin we v/aren allen half gekleed? zo hadden we 
die reis afgelegd van het noorden van SCHOTLAND tot in OOSTENDE.
Zo mocht men ons zien het zou een reklaam v/ezen hoe schipbreukelingen 
behandeld werden. Het weerzien met familie en ouders was hartelijk.
Allen stonden aan de maalboot om ons te ontvangen dan 's anderendaags 
maar getracht om een vergoeding te krijgen voor al onze verloren 
goederen maar dit liep ook niet van een leien dakje . Ik kan het niet 
meer met zekerheid zeggen maar ik geloof dat wij iets vau JOOfr.gekregen 
hebben. -



Inieder geval nog. niet-het vierde part vau wat onze. ganse inboedel .(..j ) 
koste.Daarna is die toestand veel verbeterd.De schipbreukelingen dieN^ 
ik nog geweten heb na ons zijn zeker veel beter behandeld geweest.
Die kregen direkt verse kleren en de vergoeding was ook beter aangepast 
Na deze schipbreuk ben ik niet lang bij de pakken blijven zitten,ik 
ging in het pakhuis werken,tot het nieuwe schip zou komen.Intussen 
werd onze stuurman kapitea en werd ik stuurman op het nieuwe schip 
die ook de NEPTUNE sou heten, en v/aar we ook veel geld zouden verdienen 
Het was een afgekochte hull boot enop dat moment de grootste van 
OOSTENDE.Toen wij enkele reizen met bet schip gedaan hadden zou het 
moeten van naam en nummer veranderen bet werd o 126„.NEPTUNE 0268TANGANYKA 
Hoe dit kwam wel v/ij waren aan het vissen aan het Gentekot en kregen 
storm uit het SW. Rochus was een mens die ziek was~als hij moest 
bijliggen en hij stond alsmaar te knagen tot ik eens mijn stoute schoene 
aantrok en hem zei "alsik met dia engelsman vaarde en wij kregen storm 
vanhetSW.dan liepen wij de binnen en konden daar goed vissen
in het opper onder UfSKALASR"ait viel in goede aarde want Je moet weten 
dat de meeste schippers dit niet zouden nemen van ondergeschikten.
Haar ROCHUS nam dit goed aan en we liepen naar UTSKALAEE.Toen we daar 
aankwamen waren er daar verschillende engelse trawlers die daar visten, 
voor dboeien 'Loei opde boord van de limiten aan de westkant een op de 
boord van de limiten aan de oostkant een op een mijl erbuiten aan de 
west kant en een op een mijl erbuiten aan de oostkant dus een geluk 
voor ons die er zogezegd onbekend waren.Het was een zeer goede visserij
en zo visten we daar al een paar toen v/aren wij gescheurd.
We namen onze andere boei en nadat we aan het net lagen kreeg ik de 
wacht met een matroos en ROCHUS zei" gaat ge de korre vermaken tijdens 
uw wacht maar hou toch een oogje in het zeii" twee boeien moesten wij 
binnen blijven en de andere twee erbuiten nu had mijn wechtsmaat zich 
van Doei vergist en was binnen de twee binnenste boeien gedraaid en 
toen gebeurde het mijn wachtsman riep : stuurman kom eens naar de brug 
ik zie de binnenste boeien niet meer * Ik kwam op de brug en had het in 
de gaten wij waren binnen de limiten dus dadelijk het overgehaald maar 
te laat.Zonder licht v/as er een schip langs zijde gekomenen opeens 
een phare recht op ons naam en nummer van bet schip.Ik riep de ouwen 
die natuurlijk uit zijn vel schoot en ik kreeg daar enkele lieve 
v/oordjes te horen en tenslotte onverdiend want ik was bezig aan dek. 
Natuurlijk dadelijk de boel opgewonden en doorgezet S over een goede 
visserij moesten wij verlaten enfin toch hadden we al een vangst aan
boord.wij visten nog een paar dagen aan de zuid en dan keerden we
huiswaarts, op aanvraag ven. ROCHUS omdat hij geraporteerd wera zou het 
schip een andere naam en nummer krijgen en zo werd bet ie0268 tandanijk
Na nog een jaar op de EANGAN^KA te hebben gevaren zou ROCHUS stoppen.
Hij had mij al gepolst of ik v/el bekwaam was het schip over te nemen.- 
ais kapitein ik was à© jaar en men vond dat dit zou gaan.Maar de reder 
had niet veel vertrouwen in een jongen van 20 jaar en ile zou bet schip 
niet krijgen.Ik mocht stuurman blijven en zou £p/o opslag krijgen,noar 
dat wilde ik niet ik maakte namelijk zo mija rekening : de compagnie 
had maar een schip meer en de schipper dia aan boord zou komen v/as 
cas 40 jaar ais bet goed ging bleef hij natuurlijk schipper en ais 
het slecht ging moest de rederij er bet bijltje bij neerleggen een 
schip kon dit moeilijk houden,dus geen vooruitzichten en ik monsterde 
aft de rederij heeft nog een maand of irie bestaan ze moesten dan het 
snip verkopen.Toen kwam voor mij een sukkelperiode.IK monsterde aan 
met een motor 0,62.de eerste reis toen we uitvaarden v/ij gingen vissen 
in deRuischer, bet werd slecht v/eder en wij konden niet meer vissen 
wij legden bij en er. moet ergens een lek geweest zijn in de luchtketel 
de machinist had de motor stilgelegd en kon hem niet meer op gang 
krijgen en de storm v/erd altijd maar erger wij v/aren dus op drift.
Wij hadden toen de tijd nog een spekzeil en stagzeil daarmee trachten 
we wat in de wind te geraken met de hoop een. Belgisch schip te zien. 
Maar wij zagen niemand.en tot overmaat van ramp.vlogen snachts onze 
zeilen weg ,nu lagen wij daar helemaal hulpeloos.De schipperHenri 
Zonnekeijn gaf bevel het anker te laten vallen maar ui zi een zee zou 
dit niet veel helpen.V/at rond de middag stelden wij vast dat bet anuer 
eraf v/as de ketting was gebroken en weer v/aren wij pf> drift.
Stoomboten lieoen er ons genoeg voorbij maar ja wij waren nog nie^
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tv/eede vuurpijl af geschoten te hebben bemerkten we 
die op ons afkwam.Al het nodige werd gedaan en hij

c te zien.Ais we nogmaals een nacht zouden 
geluwd maar toch nog niet genoeg voor een

if te

Lowstoft 
de avond 
de reder

na een 
binnen

paar maal de lijnen 
in LOWSTOFT.Dadeli

om ons te laten opslepen., 
aven nog een Belgisch 

bij drijven de storm 
schip die half vol 

schieten en reeds na de 
een Engelse trav/ler 
zou ons optuien naar

-Î1;
gebroken te hebben kwamen v/ij tegen 
werd er een telegram gezonden naar 

gerucht deed de ronde dat v/ij weg 
van de storm niemand meer in 

oen de reder inLOWSTOFT.aankwam

ci.it v/as wel nodig want het 
v/aren.ER was namelijk van die eerste da 
zee en wij waren een ven de kleinsten.! 
was hij zeer kwaad tegen de schipper hijzei :ge moest u niet laten 
optuienvan een vreemde wij hebben een vereniging wat de omstandigheden 
ina acht genomen zeer dwaas geredeneerd was ik vas toen ook al doorvaren 
enweet zeker dat er niets anders opstond dan de rapst mogelijke hulp 
te aanvaarden?, wij hadden nu al allemaal een ziekte opgedaan^wij v/aren

een v/arm etenoof drinken bet logies
«.«o uxgerul

binnenkwamen

al vijf dagen zonder vuur dus ook
vas vooraan en de kachelpijp was afgerukt dek.Toen wij in LOWSTOFT

was men komen zien naar de toestand waarin wij verkeerden
en het kon niet aanvaard 
redding dus de prijs die 
ik niet meer maar vandaal 
vas trof die niet alleen

worden ais een gewone tuiing maar ais een 
men vroeg vas fantastiehh.Hoeveel bet vas v/eet 

■ de woede van de reder.Maar zeker ais er schuld 
de schipner maar de ganse bemmnninsdus ook

zonen en ook zijn schoon 
dit vas onze :

zoon die machinist va: 
Laatste kans want and<

zijn twee
onder elkaar beslist 
zonder gevaar dat we allen zouden verdrinken.Nij hebben 
kans gegrepen.'De reder had ongelijk zo tegen die schinpe 
gaan wij trachten dit met zijn allen bet hem wijs te mai 
doodeenvoudig dat hij met ons niet te maken had .Enfin g

v

goed afgelooeu 
jaar een 
om schipper te

ij hadden dit 
rs kon bet niet 
dus onze laatste 
r te keer te 
:en maar hij zei 
lies is nog

schip is teruz naar Oostende gekomen.Het heeft dat efe 
oen f. 

v/orden on een

.bet 
haringsei çemaaut. intussen v/as men mi.3 zomen vragen 

omgebouwde logger van MR Henri A3PESLAG
Ik moest hier op de kust vissen, dus alle gronden opnieuw aanleren.
Dat viel nog meelde verdiensten waren goed maar na een reis of vier 
moest ik om haring.Ik zat gedurig midden in de vloot die steeds volle 
vaggst hadden,ik had nooit meer dan vijf bennen,ens net en asm buiken 
v/aren niet te behandelen door bet vet van de haring ik liep binnen in GA 
CALAIS en vroeg aan de reder of ik daar een nieuw net mocht kopen.
Ik had ondervonden dat onze mazen te klein waren en ons net veel te kort 
vas bij ons v/oelde de haring terug dat wou de reder niet begrijpen.
Van toen af had ik lust om naar ïhuis te keren en de boel 00 te ge.gen

' ’ deed' "
boel .. .

Maar ik kreeg orders nog een dag of twee te proberen en dat_deed ik 
dan ook zonder resultaat. Alle schepen hadden al twee 01 ariemaal aan 
de*markt geweest in de tijd van ons ene reis.Toen we binnenkwamen . 
stonden ze voor bet schil) met een wagen met twee nieuwe netten op zoals 
ik gevraagd had ,maar ik zouze niet meer mogen proberen nij had een 
andere schipner genomen dus kreeg ik gedaan.Nadien ving het schip vee~ 
haring zoveel ais de anderen..Voor mij was dat een zware slag ais jonge 
schipper zo meteen gedaan krijgen door de schuld van de reder zelf.
Een reder kan niet opschieten met iemahd die niets verdiend,maar wanneer 
ze zelf schuldig zijn vind ik dat een groot onrecht in acht genomen 
dat hij mijn naam brak ais jonge schipper.Nu zo was het en

voor '~Jterughet aanvaarden.Ik ging 
een zeer brave man WIJ VERDIENDEN 
duren.Men kwam mij vragen voor Z i 
Odiel Cordenier.Ik aanvaarde ik 
het kanaal.Wij maakten drie grote 
ook weff naar bet kanaak . Ik zou niet

zo moest ik
matroos varen mst Theofiel Laplasse 
GOED ONS BROOD maar dit zou niet lang 
GOLFBREKER een omgebouwde logger van 

dus ais eerste van de matrozen naar
izen en opeens waren alle schepen 

veel genieten van wat ik ais eerst

ging



GBprobeerd had want ile motor een «abf-Duits werper van.140 PK be poa te .A 
mankeren.Ik had* al tweemaal moeten gebruik maken van de zeilen on niet 't@ 
moeten opgesleept worden-Haar de derde maal was het fataal we werden «pg 
opgesleept naarïTEWHYN en daar zou men ona naarPENZANC’E in de dok leggen 
Daar de reparatie weken zou in beslag nemen.Dit was ook zo wij lagen ' 
zes weken in PENZANCE en toen we terug in zee staken was het opnieuw 
hetzelfde .Spijtig voor deze reder die ook nog een geginneling was .zo kohi 
het niet meer.Dit schip moest een andere motor hebben, de man had het 
gela niet en zo werd bet schip aangeslagen en verkocht er wera een nieuwe 
motor ( benzine) van 2C0 PK ingezet voor Seghers.ïïa enkele maanden terug 
voor matroos gevaren te hebben kwam men mij vragen voor een nieuw schip 
de 0,142 de eigenaar zou nevaren voor machinist ook weer een horeloos
geva1 want dat is mo e il ijk. een schippe:
gaat niet g oed S Clmen Dit z ou niet lana
ÇT 0 p-Q st arai f~,17,'-’ V ~jf) EaD) en hadden ee:
wij zouden in Nuru’ z r1 1'. yeri:open maar oni
verscheideng rp;p -L en e zegd legeri de mec'
stencl 11.!. f\ Zr e i ait ex bet ruii; is lens
yri ■. ca "p looit wou hi fi *7 a an ki jken.Tcen we
van onze vis a j- ftp i fo xi rd alies was wit e:
kwam bij mi j en 2 0 i uJlat ik die stuurna:
CI ci o dit onrechtvaarCl i Vv cio dat bet zi j:
3 "U Ul XXrman niet aan V.’ai SOU zetten.Toen
moes t aftrappen y Ci cr ingen terug naar (:

on ;ich laten wachten , we hadden 
>i vangstje in een korte tijd. 
ie reis had de stuurman al 
;t dat er v.T 
.e bet toch

ter in bet visruira 
wel aan mijn pompeii

nu binnenkwamen werd de meeste
eder k 
hem

rl -

. jld van bet water DE
even,ik

i gev
i moest gsda.n
i eigen schuld was en dat in die 
;ei hij dat ik liei zelf ook maar 
IRSYGRE HEAD)en kwamen binnen 

met een schone vangst tongen en de ganse bemanning trok eruit.
Zo is bet met die man nóg geweest met vier andere schippers tot ook 
dit schip werd aangeslagene en verder zou varen voor M3 Seghers.
Nu kreeg ile er zo stilaan genoeg van en zou ik terug uitzien naar grot er fe 
schepen. Na nog enkele reizen met 0,67 gedaan te hebben trok ik terug in 
zee met de Duchesse de Brabant onder de enelse piloot en ook toen ik 
leerde varen met Pierre Steenkiste aan boord voor zijn eerste manschap 
Toen ik enkele reizen gedaan had was bet tijd om op te liggen en terwijl 
wij oplagen kwam op zekere dag bet was een zondag men mij vragen ora met 
0,227 COR-.'DE JESUSnaar zea te gaan.Hij was teruggekeerd met de schipper 
ARTHUUR CHRISTI.,JOI zoon van de reder die ziek was .Ik nam bet aan na he tt 
eerst gevraagd te hebben aan onze walkapitein.Hij gaf zijn toestemming 
en ik trok naar zee wij zouden naar de witte bani: gaan, er was niets te 
vangen .EN korren en korren en on de avond van de derde dag toen we zo 
rondploeterden voor niets met de avondtrek drie bennen tongen wat rare 
vis en mooie platvis.Aanstonds smeten we een boei weg*Vervogens namen 
we de andere boel want we waren gescheurd enfin we zouden niei meer 
stonnen van scheuren zolang de reis nog zou duren.V/e hadden drie korren 
aan dek(gescheurd); en we hadden geen genoeg tijd om ze te herstellen 
maar bet eindresitóaat was goed,we hadden een zeer goede vangst en maakte*n

ervan.Resultaat ile mocht voor goed aan boorder ook een mooie oesommm
blijven daar de zoon niet meer ging varen en mevrouw had dit gevraagd 
Ik ging Beurens de walkapitein vragen hoever ik stond en hij wist me te 
zeggen-dat ik bet eerste schip zou krijgen zodra ze een kapitein nodig 
hadden. Uiteraard aas ik tevreden doch ik aanvaarde de0,_-27 niei.
Iii zou‘meezoeken naar een schipper voor dit schip dit werd Edward Be .upr 
die nog jarenlang voor deze rederij zou varen dit was zeker de .beste 
rederij waar ik ooit voor gevaren had(de reder was zelf altijd visser 
geweest)en wist daardoor iemands werk te waarderen.Dit schip was dan 
steeds goed uitgerust en geld moest je verdienen met zo een schip.
Enfin ik bleef bij de P.V.en zou daar blijven tot bet einde van mijn 
looobaan.



y Ik was dus stuurman op Ie ^DUCHESSE DE 23A3ANS)'eiï de schipper vau deO,89 
rr edày, Le on Ali ary was gekwetst aan de vinrer en hij kon dus niet mee naar 
zeee en Beumen vroeg of ik zou naar Ysland gaan met het schip.Ik nam dit
natuurlijk aaJj.Dit sou dus het begin zijn tot bet einde,er 
vangen opYsand.DE schepen uit de westkwamen zuid san en je 
den weg en weer stomen van schepen die niet tevreden waren 
gingen;ik dacht zo weg en weer varen en zo vissen dat ging

baten samen nemende liep ik 
4' met de log overstuur wij

zowel een plekje zoeken de risken met de 
een mijl van ENGELS HOFTE STW over voor '
toen nog geen dieptemeter of radar ais we onze lengte gelop 
wij de boei weg en dan beginnen vissen,vastslaan en scheuren 
te kort maar altijd een mooie zak vis schelvis en platvis.We 
zoeken tot we na lang genoeg scheuren een plekje vonden waar

was niets te 
zag nietsl 
en op zoek 
niet wij- kunne rç.

vanaf 
hadden 

n hadden smeten 
hadden we niet 
bleven maar 
we veilig

ikken enfin het 
storm we moesten

doorgeraakte en ais we veilig waren was dat twee of drie zt 
zou niet lang duren'nog 24U goed gevist te hebben werd het 
bijleggen.Onze Doei liep onder en we moesten daar weg .
Na de storm v/as de visserij wat verbeterd onder de kant maar het was allemaa 
koolvis wat in die tijd nog niet erg gewild wad op onze markt zodoende 
trachten wij nogmaals hetzelfde plekje terug te vinden maar hebben niet 
anders meer gedaan dan gescheurd en vastgelopen en zo kwamen v/ij aan het 
einde van onze reis.Was We zetten door naar Oostende v/e hadden een mooie 
vangst er was niemand op de markt met schelvis en v/ij maakten een schone 
reis.Die schipper v/as genezen en zou zelf weer in zee gaan en ik .ging 
terug mee ais stuurman met Pierre Steenkiste maar niei voor lang nog een 
paar korte reisjes en ik kreeg de G,98i-larie LOUISE ais schipper.Bet v/as 
nog in bet haringseizoen ik ving veel haring en we waren vier weken na 
elkaar de zcterdag op de markt enfin bet ging opperbest.ais bet harig 
haringseizoen afgelopen' was ging uk met 0,98 naar YSLAND het v/as natuurlijk 
nog in de tijd van de stoomschepen v/e moesten veel kolen aan boord doen 
en de schepen v/aren altijd zwaar geladen en alsg je dan slecht weder kreeg 
waren bet gev/oon breekwaters bet water liep er zo overheen ik geloof dat ik 
met dat schip zeven of acht reddingsboten verloren heb.
Eens was bet zoo erg geweest wij hadden die boot zeer goed gesjord niets 
v/ou begeven zoo was hij uit bet dek gerukt met de staander waarop hij sto 
nd en deze had twee planken uit bet dek mede gerukt, het v/as zeer slecht 
weder wij hadden al onze beide wanden afgerukt, gans de b.b zijde van de 
brug lag in de top van de bezaanmast gebroken antennes afgerukt en een 
scheur in de enveloppe, getracht met een eind in ons lenden om die plan
ken in dek te dichten en de enveloppe te dichten wat gezien bet geweldige 
slechte weder zeer moeilijk ging nu in nooi kan men zeer veel wat anders 
niet gaat, wij kregen het voor elkaar en wij moesten nog drie dagen op de 
zee liggen vooraleer er sprake kon zijn vau eenige vooruitgang te .maken 
toen v/ij konden doorzetten v/as de wind aan het NO gekomen 6 tot 7 en v/ij 
stoomden naar RIKJAVIS, toen v/ij in ze aan boord
van de verzekering van de LOYD en er v/erd een zeer goede job gemaakt van 
onze averij, job die 4 weken in beslag zou nemen, het is dan ook in die 4 
weken dat ik RIEJAYÏK bezocht heb met alle bezienswaardigheden ik ben ond 
erandêren naar de grote GEYSER gaan zien op 80km van RIKJA7IK dat is iets 
wonderbaars, iedere uur blaast hij af zooals een stoomschip die boven zijn 
druk komt, dit is kokende water die uit de grond komt gespoten met een gew 
edige druk hij spuit 15 tot 20 meter hoog en dat is altijd geregeld op de 
zelfde tijd je zou wel zeggen dat het mecanisch is en toch is bet natuur
lijk,voor een ganse omtrek heb je er overal van die opborrelende grond 
vroeger zoo werd ons gezegd v/erd er brood gebakken in die grond en over

al in RIKJA7IK is de verwarming en het warme water afkomstig van de GEYSER 
in den omtrek ervan zijn nogal veel serren die ook verwarmt worden van de 
GEYSER enfin bet is een van de grote bezienswaardigheden van IJSLAND 
RIEJAVIKzelf was nog zeer primitief winkels waren er wel maar zeer klei 

ne met weinig te koop het beste wat je er kon kopen v/aren schaapvellen 
schaapvlees gezouten vis bioscoop was er wel maar dan een zeer kleine het 

v/as echt nog primitief, toen onze job klaar was, woei er weer een zware 
storm en konden wij niet uitvaren en daar het nog in de tijd was dat erzmsr 
nog veel vis opgekocht werd, besloot de rederij het schip te laden met 
opgekochte vas te dien tijde werd dat veel gedaan ais je door bet slechte 
weder niet kon vissen wat er voor betaald werd daar wedden 
ouden x wij buiten geh-
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/ Alleen weten wij dit ais wij verkocht hadden v/erden wij afbetaald van 65000

wat je ook besomde, dat leventje was wel wat gemakkelijker je moest de via 
maar"wegen wassen en wegste;ken geen storm weder op uw gemak werken al aan 
de kaai liggende ofwel voor ankeri ging namelijk zoo,die kleine bootjes, 
die in het opper visten kearnei!*s avonds lags zij met 40 a 5Q boten, en zoo v/er 
ineens gans uw dek vol gesmeten die vis was gegut dus ook geen levers of tran

en ais je zelf niet gevist had besomming 65000fr dit heeft niet'te lang ged
uurd ons bemanningeö hadden liever het harde vissersleven dan het resultaat 
vau die opgekochte vis, het was ook niet altijd zoo rooskleurig om vis op te 
kopen, soms moest je hier en dan daar naartoe volgens de richting van de st
orm moest ÿis je al de oost kant of langs de west kant gaan, fis. te zeggen 
v/aar ze konden vissen, en ais je dan zooals in ons geval nog niets van je 
lading kolen kwijt bent en je steekt zoo uw schip vol met vis dan is dat een 

dubbele lading, en dan maar den alantic over met een schip die zinken aanlag 
moest men hier alle narigheden beschrijveven wat je in dergelijke gevallen 
allemaal medemaakt fis soms ongelooflijk nu zoolang alles veilig afloopt 
en een paar dagen thuis en alles is vergeten, maar toch vroeg ik de baas om 
met een ander schip ijsland te mogen doen, bij bet binnen komen te Oostende 
waren wij weer he:lemaal afgetakeld, boot verloren, half de brug ingeslagen 
enz... nu ik kreeg de 0.75 ALBERT die toch een ietsje beter was dan de 0*98 
MARIS LOUISE maar ik zou niei lang op de 0.75 blijven wij hadden namelijk 
intussen een nieuw schip gekregen de 0.83 JOHN die onder bevel stond van 
schipper LEOI! ALLARY om zekere reden kon schipper ALLARY niet meer naar zea 
gaan en de walkapitein vroeg mij of ik dat schip wou nemen wat ik natuurlijk 
aanvaarde, en toen is het begonnen en ben ik zoowat de avonturier geworden 
vau de rederij.
Om te beginnen dit schip had een Formidabel haring seizoen gemaakt het sei& 
zoen geraakte op zijn einde en de baas vroeg mij om nog voort te gaan om h 
haring wat ik dan ook deed, net haring seizoen begon zoowat in juni in de 
FLADDER dan gaande weg afzakken naar de GUTT om naderhand rond de DOGGER- 
BÀNK te belanden, daar werd er gewoonlijk gestopt maar dat heb ik dan niet 
gedaan, ik ben nog naar de SAÎTDETTIE geweest ,ELYST0NE? KAAP E&AILLIE de 
laatste reis die ik deed moet zoowat rond Maart geweest zijn toen vingen v/ij 
nog veel haring maar v/ij konden ze nooit A.B krijgen door het slechte weder 
wij verloren ze altijd, en toen wij binnen kwamen vroeg de baas mij of ik 
dierf naar de EARROKO gaan, en ik moest mij niet lang overdenken dit akkoord 
was rap gesloten ik zou naar de MARROKKEN gaan/.
Alles in orde gebracht en weg waren wij naar de MARROKKEN ik geloof dat v/ij 
5 en een halve dag gestoomd hebben juist weet ik bet niet meer toen wij met 
val avond recht voor MAGADOR aankwamen en zooals dat bij iedere visser gaat 
die avond trek is nogal dikwijls zelfs nogal veel de beste trek, dus op goed 
valle bet uit ingelopen tot op 5 mijl en korre v/eg in het onbekende want voor 

ons had nog geen enkele belg aan MAGADOR gevist, nu toen we aan bet net lagen 
was het etens tijd en zooals alle schippers doen die naar achteren gaan ging 
ik eens aan de touwen voelen, die touwen rammelden te veel naar mijn goest
ing en de boel was wat nauwer gekomen ik dierf het niet te betrouwen verder 
te korren en wij zouden eerst de boel opdraaien, v/ij kregen bijna de boel 
niet A.B. en toen wij daar toch in gelukten zaten daar twee grote zakken met 
schilpadden in en geen enkel visje trek in van die wingsen en doorgezet ZW 
over. Tegen de morgen waren wij aan AGADIR gestoomd er lag daar een PORTUGEES 
trawler aan de korre weer maar eens proberen die mens trachte ons bij middel 
van seinen op de stoomfluit duidelijk te maken waneer v/ij te naar van de 
koraal kwamen, en zoo konden v/ij onze teek veilig doen een paar uur getrokken 
en gewonden voor een paar manden kleine mooie meisjes zeer slecht begin moe
sten wij daarvoor naar de ÏÏARGKKEN komen nu wederom ingetrokken en terug ZW 
over gestoomd tot met de avond en korre weg ik heb de naam vergeten maar het 
moet zoowat een 30 of 40 mijl ten OOSTEN van KAAP JUBYI geweest zijn de eers 
te trek hadden wij reeds succes een paar uur getrokken voor een schone zak 
uiterst schone vis, keels ,roggen, roobaarts, zonnevis, arents,en een kilo 
of 5Q tongen nog maar wat verder ZW over gewerkt en altijd maar beteren 
beter gevonden tot wij bijna helemaal onder KAAP JUBY zaten dus die visserij
zag er naar nit zeer nitgebreid te zijn,wij zijn daar TOor de reet van de



RSIS gebleven tol dat wij nog twee bakken over hadden, en daar wij nog zo 
veel tijd over hadden zou ik eens in het diepe water proberen of er geen 
mooie melden waren wij hadden namelijk altijd gevist tussen 28 en 3ö vadem 
en zoyden nu eens proberen in 100 en 110 vadem maar de boel was nog maar 

goed op de grond of vast en de twee touwen af een ganse boel waren v/ijxkwx 
kwijt, ep. geen korre touw meer genoeg om in dat diepe water te vissen alis 
klaar gemaakt en i ntussen wat droger opgestoomd en korre weg in 60 vadem 
een half uur getrokken en vast en gans de korre was eraf, wij hadden tot 

dan toe niets tegen gekomen en in 12u verloren wij daar nu een boel en een 
korre en niets verdiend dan maar voor de rest terug weer op het droge nog 
24u gevist en ons schip zat vol met allerhande schone vis de terug tocht 
aangevat met volle moed op een mooie reis maar dit was een geweldige tegen 
valïer, toen wij op de markt kwamen werd al onze vis verkocht lis tweede 

kwaliteit wij waren 22 dagen in zee geweest en iedere dag was bet stik heet 
geweest een beetje dit en dan ook meschien het feit dat de stuurman oner
varen v/as in het weg steken van zulke vis nn ieder geval het was een Fias
co wij mi eken juist de nummer vau ons schip 88000fr, en toch moest ik terg 
ug gaan, de tweede reis deden wij er een paar dagen minder over daar v/ij 
meteen naar JTJBY gelopen waren, zondervtijdverlies ook hadden wij een tent 

A.B. gedaan, en van zoodra de kuil gelost was v/erd de tent dicht gelaten 
dus de vis lag niet meer in de bfandende zon, en het dek zelf werd nooit 
meer zoo verhit en toch was het wederom een Fiasco, er was in die tijd 
geen trek in die vis van MAROKKO konden ze nu maar zulk soort vis krijgen 
helaas te laat wij mieken 99000fr en toen kwamen de motoor boten binnen 
van SPANJE met 90 TOT lOO.OOOfr dan maar een reis naar SPANJE gedaan die 
zou al evenmin voor de wind lopen zooals je heb kunnen opmaken w s ik ee
rder opgebracht op IJsland en had nooit veel op Spanje gevist Spanje v/dS 
ook een visserij die wegens zijn vele koraalbanken goed wilde gekend zijn 
nu dat ging v/el ma~r de visserij w s juist erg karig en die v/at ving zweeg 
ais vermoord, ais niet goed bekende liep ik af in de diepen van BARRA NOVA 
in de 50 vadem en zette er meteen de boei weg en begon zoo van de boei af 
rond te zoeken en met succes wij kwamen goed aan ons brood en ook ik zweeg 
tbt Op een gegeven oogenblik wij een noodsein opvingen van 0.107 schipper 

BRY S SDY7ÂRD die met zijn schip ergens rond FINISTERE op de rotsen gelopen 
was en die om hulp riep meteen was iedereen in de v/eer en met 4 of 5 schep

en gingen v/ij onder stoom om te zien wat er nog kon gedaan worden toen wij 
daar aankwamen was alles reeds gedaan de bemanning was reds opgepikt en aan 
land gebracht dus verloren moeite intussen had ik uitgebracht dat mijn hoi 

in de diepen van BARRA NOVA. stond en tegen dat wij terug kwamen lagen er al 
10 schepen rond ons boei te vissen, met zooveel vaartuigen rond een boei 
t’v/as rap afgelopen, en wederom op den dool zoeken maar terug bij wat vis 
gekomen aan MONDISO kreeg ik s‘morgens bericht dat ik de bemanning van de 

0.107 moest mede brengen naar oostende en ik noest ze gaan halen aan den 
noord kant in CORUNA daar door moest ik mij n visserij 24u vroeger verl 
aten wij hadden nog niet te veel i.B. maar voor een goed werk w.-.s ik altij 
te vinden toen ik aan SI3ARRAG-A3 gelopen v/as zag ik dat ik nog veel tijd 
over h d en daar v/ij nog niet te veel A.B. hadden zou ik nog enkele trekk 
en doei! aan SI3ARRAG-A3 waar ik vroeger nog wel eens gevist had wij lagen 
nog maar goed aan de korre toen iemand mij liet weten dat Oostende radio 
mij opriep met een dringend bericht direct oostende opgeroepen en verbin
ding gekregen met de rederij de walkapitein gejaagd vroeg mij waar ik mij 
bevond en toen ik hem zegde dat ik aande korre lag tussen CORUNA eu SISA— 

RASAS riep hij mij toe gij moet dadelijk winden 1.0 mijl aflopen gij bevind 
U in een gevaarlijke zone de rest zeg ik U dadelijk wel loopt eerst af 
dadelijk afgelopen en ons gegprek erpakt zoo liet de walkapitein mij weten 
dat ik niet naar CORUNA mocht gaan dat gans de kust vol mijnen lag bet v/as 
namelijk in de Spaanse burgeroorlog dus een reis met hindernissen die gel- 
lukig goed afliep de reis w s maar karig 860Q0fr en afgelopen met spanje 
doet u eens een reis naar de Clyde zei de haas een paar reizen naar de 
Clyde gedaan en ik mocht niet meer terug gaan ik v/as geraporteert om bina 
en de limiten te vissen, na al deze avonturen besloot de baas dat ik zou

overst';ppen op de 0.89 FREDDY dit schip was meer geschikt voor ijsland en
hPnLr1;tSY 30U terus de 0,88 nemen intussen was de rederij al in onder
handeling offl een pair Engelse sehePen te Eopendesellde ais de 0.80



Duchesse de Brabant en zou ik niet lang op de FREDDY blijven ik deed dat 
zeer goed met de FREDDY op Ijsland en na een maand of -6. was de GRAAF van 
VLAANDEREN in oostende dit schip v/as voor mij uitgestoken maar mija Elachia 
ist GOBRGE den BNgelsman die mij niet gaarne zag weg gaan tracht e mij te 
overhalen zeggende blijft hier het schip word gans omgebouwd met een MEYER 
steven enfin gans gemodemizesrd ik zeg ja dat sal nog wel wat duren nu de 
laatste dag zeg ik tegen hem aan tafel meester ais we binnen komen loop ik 
met zijn steven tegen de muur dan zullen ze er meteea aan beginnen dat had 
ik natuurlijk niet gemeend, maar de FREDDY v/as een zeer moeilijk schip om 
te maneuvreren hij dierf stil vallen onder het maneuvreren en dat zou ook 
nu gebeuren, om roni de hoek te komen moest altijd wat vlucht ge ven dat
had ik ook nu gedaan en toen ik volle kracht achteruit vroeg viel het m
machien stil god wat zou er gebeurd zijn stond daar niet de v/achtsman die 

direct een hem toegeworpen lijn over een paal kon krijgen waarmede wij de 
meeste vlucht uit het schip konden stoppen het einde brak wel maar de mees 
ste vlucht was eruit en de schade w s gering moest het anders geweest zijn 
god mag weten wat er zou gebeurd zijn ik had het immers aan tafel gezegd
dat ik het zou doen, nu alles liep goed af en na een 14 tai dagen thuis
ging ile A.B. van 0.92 GRAAF van VÎAANDERSH dit was hetzelde schip ais de 
DUCHESSE DE BR VB '.NT ook een afgekocht engels schip die schepen waren nog 
meer dan voldoende voor oostende wij brachten veel vis met dae schepen en 
waren beter bestand tegen het slechte weder. Toen liet de Motoor visserij 
een groot schip maken de eerste RUBENS schipper TRATS.lERT EMiEL die ook op 
Ijsland zou varen Schipper TRATS.lERT was nog nooit op Ijsland geweest een 
zeer bekwame man en plicht beseffend maar ja ais onbekende op ijsland moe 
st ook hij hier van voor af aan beginnen ik wou zooals het altijd gegaan 

is mijn visserij niet vsraden ik viste namelijk aan de snow en ik ving veel 
vis hij viste samen met de FREDDY schipper FONTSYNE HENRj. aan bet gente- 
kot het weder w s zeer kalm en het w s zeer moeilijk om uw net van de zij 
de af te krijgen, door de eene of andere omstandigheidhad schipper TRAT8— 
:IERT zijn net in de schroef gekregen en moest opgetuid worden door de FRE 
DDY die dichts bij was naar RÏKJ IIIK daar schipper FÛITTEY NS ook nog nooit 
in RIKJ ‘_7IK geweest was vroeg hij mij enkele inlichtingen door de eene of 

andere omstandigheid moet hij zich van vuur vergist hebben en is hij op de 
rotsen gelopen de RUBENS zag het aankomen en TRATS.IERT liet direct zijn 
anker vallen na lang over en weer draaien met de motoor kon TRAS BET zijn 
net uit de schroef krijgen eu kop. op eigen kracht binnen vareh slechter 
wr’s het gesteld met de FRBDDY' die 4 maanden in RÏKJ VIX heeft moeten lig
gen voor reparatie een paar reizen later visten wij aan T0R1ÀC de RUBENS. 
EDMOND VAN SEVERER schipper ISÏDOOR BE1RAEKE er zat veel vis maar erg spo 
ttig wij bgonnen om 10u 12 zakken vis enz.... tot dat ons dek vol lag teg- 
3upm lag ons dek vol van voor tot achteren alles was gegut maar wij hadden 
geen tijd gezien om vis naar beneden te steken en lagen wij daar met een 
hoop aan dek je kon er niet over zien, en toen kwam BElFnEME mij vragen of 

ik zijn rederij wou waarschuwen dat hij op weg w~s naar huis met een volle 
lading zijn vis lag ook nog allemaal aandek en zijn zender was stuk zoo

doende kwam hij mij vragen dit bericht door te sturen bij het binnen zetta 
van de vis was ik helemaal nat geweest en ik zou mij gaan verschonen terwij 
zet ik de radio open op het weerbericht van RIKJAValv en hoor hem nog juist 
zeggen SEVIRB GA.LE rap aan dek gegaan en medegeh&lpen in het vis ruim om 
dat alles v/at rap zou gaan maar het mocht niet baten na een 15 tai minuten 
werd ik aan dek geroepen het was orkaan die vis begon te spoelen de Ios— 
pooreten konden wij niet meer bij geraken het schip miek slagzij wij von— 
tussen al die vis geen luiken meer om bet visruim te dichten zoo lagen w j 
daar weerloos alles wat ik kon doen was mijn schip op de zee houden en 
smeken dat die vis zou weg spoelen alles spoelde gedurig naar beneden via 
water de bemanning kon daar natuurlijk niet blijven staan zij zouden mede 
gespoeld v/orden met de vis dat heeft zoowel een paar uur geduurd tot wij 
toch tussen de vis ons luiken ontdekten de stuurman met twee matrozen met 
een einde in de lenden vastgemaakt hebben bet dan gewaagt om de luiken te 
dichtent‘was een gevaarlijk werk maar bet moest om de redding van het schp



Toen zij erin gelukt waren de luiken te dichten waren wij gered, nu was al

leen nog hopen dat zoorap mogelijk de rest van die vis van dek wegspoelde 
alles is goed afgelopen maar ik kan jullie verzekeren dat wij zeer kritiek 
Gogenblikken hebben doorgemaakt en ik op dat moment gezworen heb nooit mes 
mijn schip zoo te laden zonder ze eerst weg te werken en altijd gedurende 
mijn loopbaan heb ik mij daar aan gehouden en heb ik dikwijls dit verhaal^ 
tje aangehaald ais er soms colegas waren die ook hun schip maar vol legden 
de beste die deze dans ontsprongen is was TRATSAERT met de RUBENS hij had 
zeer weinig gevangen in verhouding van ons en BELPAEME en had ze geregeld 
kunnen wegwerken hij had nog niei? de helft van ons gevan^n maar hij had 

iets wij hadden niets dan een hoop schrikken die je niet meer zoo rap ver
geet twee dagen later toen het wedr wat bedaarde zag ik een schip op ons 
afkomen het was de EDMOND van BVERSN die ook zooals wij al zijn vis verl 

lorea had en dae mij kwam vragen ofik zaijn rederij wcu verwittigen dat hij 
niet kon komen en dus de visserij terug moest beginnen al ons zware werk 

had tot niets gediend en bovendien ais wij binnen kwamen gans ons vangst 
afgekeurd, door bet vele water dat wij in het visruim gekregen hadden was 
al ons vis slecht en was bet een tlotaal verloren reis verder hebben wij 
altijd goed ons brood verdiend tot op eon gegeven moment de baas vroeg 
om naar de BEAR EILANDEN te gaan de RUBENS had een reis naar BEAR EILaND 
gedaan en had zijn reis moeten onderbreken met defect aan de winch hij 
was nu aan zijn tweede reis dat maakt tegen dat wij daa.r aankwamen dat hij 
op zijn terug reis was wij pseerden elkaar ter hoogte van de LOEOTEN ik 
sprak met traësaert en hij zei mij goed gevangen te hebben aan de ZW kant 
van het eiland wij gingen er recht op af maar toen wij daar aankwamen was 

de visserij afg elopen wij visten toen tertijde nog met die grote netten 
12C tot 130 voet pezie en in dat die .pe water wat schommelde tussen 170 en 

x±Sx 210 vadem waren onze netten niet aangepast iedere trk lag de rug erutt 
tlot Y/ij zelf een kleiner net gemaakt hebben dit ging veel beter maar er 
was nergens vis te vangen vele engelsen waren wegestoomd naar spitsberge n 
en er waren er die ons voorbij stoomden op de terugweg die nog bezig v/aren 
in de vis dat was zeer verleidelijk en wij liepen samen met de CrLILGSDONIE 
een engelsman die later een vriend vau mij zou worden en door vele osten— 
denaars gekend wed namelijk ERNIE HALL toen wij daar nu gelopen waren kreg 
en wij bericht van de engelsen dat zij bericht gekregen hadden van hun 

rederij de visserij op spitsbergen te staken daar alle vis van die kanten 
geweigerd werd op de markt in engeland bet v/as een en al stank naar LAVA 
dat zich dermate ontwikkelde dat het de stank van drk had zoodoende moesta 
wij daar opkramen niets verdiend veel tijd verspeeld en terug naar BEAR 
eiland, en nog nergens geen vis voor die engelsen die op bear island door 

varen v/aren v/asdat nog niet zoo erg maar voor mij die er zoogezegd onbekend 
v/as kon men natuurlijk zeggen gij kende bet niei en degrootste fout die 
mij kon ten laste gelegd worden was dat ik geen pilot had gewild men had 
mij voorgesteld een pilot te nemen en ik wilde er niet van v/eten ik had 
te veel ondervinding va n een pilot ais alles goed gaat is het pluimtje 
voor de pilot en ais het dtegen loopt is het toch de schipper die het ge 
daan heeft nu dit is mijn slechtste reis geweest in gans mijn loopbaan de 
schepen mieken schone reizen van Ijsland en ik moest niet terug gaan wedr 
erom had ik een a vo tuurt je achter de rug verder zijn v/ij blijven op Ijs
land varen .



Dat wig met ons groot gezin nog slechter waren ais een nest soldaten dat 
zei van deze beter zou betaald worden en haar huis beter zou verzorgd zijn 
Deze harteloze vrouw vergat dat ons moeder en zusters werksters waren die 
de properheid in het huis liefhadden ais hun eigen zelf en nooit stopten 
te kuisen en te werkeru-dach men moet leven en vergeten.
Wij allen hadden gezegd -dat'wij na deze oorlopg deae harteloze vrouw zouden 
bekend maken doch vader v/as niet van deze slag mensen en die wou niet dat 
daar verder ooit een woord zou over gesproken worden, zijn leus v/as altijd 
er bestaat een rechter die het kwaad weet te straffen hoe geheimzinnig dit 
kwaad ook geschied is en zo kwam het dat wij voor verdere duur van de 
oorlog altijd het stene en harteloze gezicht van deze vrouw te verduren 
hadden en nooit een v/oord moÆen tegen zeggen ais zij soms kwam grollen. 
Maar de oorlog had nog meer verdriet voor ons weggelegd dit zou ons 
huisgezin algauw in de diepste ellende storten die wij gedurende de 4 
Jaren lange oorlog beleefd hebben in weerwil van :..lles die wij reeds 
beleefd hadden v/as de grootste smart voor het ganse huisgezin gekomen bij 
bet naderen van bet einde van de oorlog.
Op zekere dag wer d er gedurende de schooltijd een bevel uitgevaardigd 
dat gezien bet doorbreken van de geallieerden de Duitsers verplichte de 
stad te ontruimen dat alle weerbare mannen zich moesten verzamelen in de 
St. Peterburgstraat om daar bet vertrek onder geleide van vijandelijke 
soldaten te aanvaarden. Ik was op school er werd alarm gegeven doch onze 
school v/as ver afgelegen wij hadden namelijk tweemaal in de './eek speciale 
vakschool in de zo goed gekende Germaine van Pastoor Pype die toen in de 
Velodroomstraat en dus ver afgelegen van ons huis. Het is aldaar dat zo 
velen onder de Oostendse visseri j onder de leiding van Pastoor Pype zelf 
hun bekwaamheid verworven hebben om later zoals ge ook van mijzelf zult 
zien verder in de geschiedenis ais bekwame zeelieden hun ambt uit te oefeé- 
nen ais kapitein op de Oostendse trawlers, nu om terug te komen tot het 
onderwerp zoals ik zegde was er een verwoede aanval van vliegers over de 
stad het bombardement v/as zo hevig dat wij in school moesten blijven tot 
bet verminderde toen wij naar huis mochten keren moesten v/ij de straat 
waar de weerbare mannen moesten verzamelen passeren daar trof ons een 
nooit te vergeten schouwspel daar stond een vader te v/enen met een kind op 
arm die hij weldra zou verlaten om met de vijand bet onbekende te gemoet 
te gaan verder stond een moeder te v/e nan die haar enige zoon zag optrekken 
met de vijand. Door al dat verdriet van anderen te zien wist ik nog niet 
wat er gaande was tot ik opeens mijn vader zag staan die ook met bekreten 
ogen een witte zak op de rug met wat brood en enig ondergoed erin toen ik 
hem zag vlogg ik hem al wenend om de hals en daar vernam ik de vreselijke 
waarheid vader zou ook weg gedaan v/orden met de v/eerbare mannen moeder 
zat thuis met het water in de benen en kon dus niet medekomen maar twee 
zusters van mij en een andere broer stonden daar om vader tot bet laatst 
moed in te spreken want 'noe staalhard zijn zenuwen ook geweest waren 
gedurende de tijd van de oorlog toch stond hij d.--.ar nu ais een gebroken 
man en gedenken a.-n moeder en ops allen miek bet niet zachter voor hem 
gezien hij wel wist dat hij nu moeder achterliet met 9 kinderen in 
hulpeloze toestand en zonder midelen van bestaan daar mijn oudste broer 
ook v/erd meegevoerd die de enige steun van bet huis was dóch die werd bij 
de jongere generatie gevoegd. Het sein werd gegeven en weg gingen zij. 
langs de vaart van Brugge trokken ze op tot aan Passendaele hebben ik en 
mijn andere broer hen vergezeld onder een hevig bombardement dan moesten 
wij achterblijven het afscheid v/as hard.



Vader wuifde nog eens en dan was het gedaan tot wederzien waar en wanneer? 
v/as nu een raadsel. De thuiskomst was al evenmin plezierig- moeder zat daar 
nog altijd te wenen haar verdriet was groot en zou s'anderendaags nog ver
groten bij het horen dat ons andere broer ook moest optrekken met een nog 
jongere groep die ook door de Duitsers werd opgeleid doch deze zou rap te
rug zijn. want nauwelijks esh in Guthave aangekomen bleef hij zich verschui
len en zodra de vijand voorbij was kwam hij terug naar Oostende doch van 
vader zou bet zo gemakkelijk niet gaan die is lang weggeweest.
Hij was een van de laatste die zijn thuisgekomen dit zal verder nog eens 
ter zake komen ik ga voort met bet huiselijke leven.
Gezien allen die een weinig konden meehelpen in bet gezin wegwaren en er 
absoluut niets meer inkwam vroeg moeder aan de wet om dia straf v/aarover 
reeds gesproken werd te mogen betalen wanneer er terug verdienste zou zijn 
daar zij dit nu op geen manier kon betalen gezien er geen inkomsten waren. 
Haar vraag wera aanhoord en ze kreeg voorlopige kwijtschelding van de straf 
maar wat zouden wij eten er v/as niets of niemand om ons te steunen ik had 
nog een andere zuster die kon werken maar om bet gewone werk hetv/elke aan 
de meisjes opgelegd wera v/as moeder te bang omdat de wereld te slecht en 
mijn zuster te onschuldig was daarom v/as bet moeilijk werk te vinden, 
öp zekere dag kwam ar een heer thuis die voorstekde mijn zuster te laten 
soep scheppen in de Katolieke Volksbond al de dames die dit deden, deden 
dit uit goedhartigheid maar mijn zuster sou betaald v/orden bet v/as niet veel 
maar toch iets en bet zou een kleine hulp zijn in bet huishouden nu zou 
het einde der oorlog rap aanbreken v/as vader maar terug doch dit zou nog
niet dadelijk gebeuren. Op zekere dag was ik met een zuster die een paar
jaar ouder v/as den ik aan bet houtkappen naast ons zat een kleinere broer 
van misschien vier jaar oud toen kwam uit bet St. Georg hotel een Duits 
soldaat buiten die goed bedronken was en zoals het gaat ik lachtte en zei 
tegen mijn zuster die heeft de keizer gezien niet denkende dat hij mij 
verstond opeens schoot hij op wij toe om mij te slaan doch ik was hem te 
glad en met mij te misgrijpen viel dit zwijn en ergerde zich daar zo over 
dat hij mijn kleine broertje vastnam en bet zo boven zijn hoofd zwaaide 
en dan in bet midden van de straat wierp de lafaard was sterk er was geen
enkele man meer in de ganse straat doch hoe klein en jong ik nog v/as hij
zou dit niet helemaal voor niets gedaan hebben want ik was rap al s v/ater 
en nog nooit van geen kleintje benauwd geweest door bet wegsmijten van 
mijn broertje verloor de man min of meer zijn evenwicht en ik v/as er ais 
de kat bij pakte een stuk hout en sloeg de barbaar vlak in bet gezicht en 
liep weg de lafaard trok zijn bajonet tegen een knaap van 11 jaar die ik 
toen was doch ik v/as veel rapper ais hij en was reeds een heel eind gelopen 
voor hij wist waar ik stond en bracht hem alle soorten lieve woordjes naar 
het hoofd waardoor de man zo danig kwaad v/erd en met zijn bajonet smeet 
doch zijn doei kon wel de maan gelden want ik stond reeds aan de andere kant 
intussen v/as moeder naar voren gekomen en had in een ommezien de situatie 
begrepen en ze schold de man ook lelijk uit doch deze bezeten omdat hij 
mij niet kon in handen krijgen vloog op haar toe en zou moeder zeker ver
moord hebben v/are zij niet rap binnengevlogen en de deur op slot gesmeten 
hij begon nu met zijn bajonet zijn woede uit te werken op deur en vensters 
grootvader stond in de gang met een grote bijl moest de deur begeven hebben 
zou hij zeker dood gev/eest zijn want de brave man v/as vast besloten toe te 
slaan ais hij de deur zou openbreken vermits hij zelf kwam met het doei te 
moorden was grootvader in staat van wettige zelfverdediging zover kwam bet 
niet een passerend officier die zag wat er gebeurde trok zijn revolver en 
gebood de man mede te gaan wat hij aanstonds deed doch bij bet weggaan riep 
hij ons toe deze nacht kom ik U allen vermoorden.
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Oostende,

Dit is het verloop vari de oorlogsjaren van Rycx Robert vertrokken 

uit Oostende met 0.92,Graaf van Vlaanderen, in maart 1940 en terug 

in 1945.

In I939 toen de toestand al wat verward begon te geraken moesten 
op zekere dag alle Engelse en Duitse schepen Ysland verlaten.
Enkele dagen laten was het oorlog tussen Engeland en Duitëland,
Begin van onze ellendeéToen wij binnenkwamen werd er bovenop de 
brug een grote Belgische vlag geschilderd alsook aan stuurboord 
en bakboord=boeg.Daar Belgïe neutraal bleef was dat ons herkennings- 
teken.Lang zou hot niet duren of we zouden gewaar worden wat het was,
In geen tijd was de Noordzee overrompeld door mijnen.Velen vaarden 
op haringélk moest op Ysland blijven varen met nog een paar andere 
schepen.Onze weg vas natuurlijk de Noordzee en die lag vol met 
mijnen,maar ja,we moesten erdoor.Er werd veel tijd verloren daa^f wij 
«s nachts niet durfden doorstomen.Dan lieten we het schip drijven,wat 
ook niet zeer veilig was,Het is nog gebeurd dat we met de bootshaak 
de mijnen moesten afsteken vau onze zijde.Toen kwam de baas op het 
idee een grote phare op de 'voorsteven te plaatsen.Dit werd getest 
aan de kaai en dit ging zeer goedjvanaf de plaats waar wij lagen 
voor de ijsfabriek tot aan de slipway konden wij alles goed onder
scheiden,Op zee was dat echter hetzelfde niet,Je kon wel op een afstand 
een schip onderscheiden maar we stelden vast dat.niettegenstaande onze 
phare door drie man bewaakt werd,wij toch de mijnen niet zagen voor
aleer het telaat was.Dus niets gewonnen met die phare.Voor die reis 
dedeçi we nog voort,maar de volgende reis stelde ik voor aan de baas 
om langs het Kanaal naar Ysland te gaan,Dit werd aanvaard niettegen
staande het grote tijdsverlies^Dit ging tamelijk goed.Er was niet 
zoveel mijnengevaar.Wel zagen wij nu en dan een mijn maar dit was 
niet te vergelijken met wat eu ein de Noordzee ronddreef.Wij waren 
dus meer op ons gemak en hoefden ook de overtocht niet zo dikwijls 
te maken daar we veel in Fleetwood markten,Dit was twee dagen 
gewo en op een reis naar Ysland.
lefts iepen wij samen met de 0.299(schipper Albert Vanneuville)
Toen zagen we een vloot Engeise trawlers.Allen stuurden dezelfde 
koeus,Naderbij gekomen gaven ze het sein»"Gij stuurt een gevaarlijke 
koers”.Aan geen gevaar denkende en ook wetende dat wij zeker waren 
van onze positie bleven wij maar doorlopenlwij waren zowat 20 mijl 
N.N.W.van Barra Haed eiland.ER gebeurde ona niets want België vas 
nog neutraal»Bij het binnenkomen vernamen we dat er twee Engelse 
trawlers gekelderd waren door onderzeeboten die ons nog gerust lieten.



U)t dit -\ôxh emu iÀi 0r> • ÜL ds t&tÀ cAxUM
vj&\kLoci*.t daas er geei* Engelse Schepen mèfet- Op ysland vaarden,öp ï&lanci 

zelf vas alles rustig,Van de admiraliteit kregen we een enveloppe 
mede en alla twee dagen mochten wij er een kleine enveloppe uithalen. 
Deze bevatte de seinen voor twee dagen in geval wij gepraaid werden 
door Engelse schepen,Dit kwam veelvuldig voor,Eens wou ik niet stoppen 
maar dat was stom van mij,Het schip seinde dat ik moest stoppen en 
ik bleef doorvaren,Hij lag gestopt en vas bezig zijn boot uit te 
zetten,Toen hij zag dat wij doorvaarden schoot hij boven ons door.
Ik stopte nog niet dadelijk en weer schoot hij recht voor ons steven. 
Toen legde ik het schip stil en kwamen ze aan boord,Het schip kwam 
mij zo verdacht voor en die bemanning in de boot stond mij niet aan.
Ik dacht dat het Duitsers waren,Ik gaf de papieren van de admiraliteit 
aan één van mijn bemanningsleden en zei dat hij naast de kachel moest 
plaatsnemen,Ais ik floot moest hij de papieren vernietigen,Zo gezegd 
zo gedaan.Op de brug kon niemand met zekerheid zeggen wie zewwaren,
11 Ging van:"'tzijn Duitsers,nee 't zijn Engelsen",Ik wou geen risico 
nemen en floot waarop de papieren en de kachel verdwenen,Toen ze aan 
boord kwamen zagen we natuurlijk dat het Engelsen waren,Daar stond 
ik nu zonder papieren.Het eerste wat de luitenant vroeg was:"Geef 
uw sein van de dag,"Ik kon dit niet uit mijn hoofd en zo heb ik een 
hoop last gekregen.Gelukkig was er een Engels vissersschipper aan 
boorduïleetwood.Die stelde mij enkele vragen die ik zoals hij zei 
zo nauwkeurig mogelijk moest beantwoorden.Ook haddan wij nog het 
wapenschild van Lord Louis Mountbatten in mijn kamer staan.
Dit was de naam van het schip toen het nog in Engeland voer en het 
wapenschild was er ingebleven toen wij het schip in Huil kochten.
Deze naam vas ook nog ingewerkt in de achterspiegel van onze reddings
boot,Zo konden wij er ons nog uit redden,Gelukkig maar want hun gedacht 
was van ons op te slepen naar een Engelse haven,De reis verliep verder 
zonder noemenswaardigheden en toen we verkochten in Fleetwood maakten 
wij een prachtreis,Ik moest op de admiraliteit komen op verslag uit 
te brengen,Ik kreeg een flinke uitbrander omdat ik de eerste keer 
niet gestopt was,Dit zou mij zeker niet meer overkomen.
Toen we onze vis verkocht hadden en het drinkgeld werd verdeeld kreeg 
ik last met mijn bemanning,Het zat namelijk zo in mekaarïWij mochten 
onze traan niet in Engeland verkopen,daar Belglö gebrek had aan traan 
om chemische producten te maken,De waarheid lag echter anders,De 
traan in Engeland was driemaal zo duur ais in Oostende,In Oostende 
werd de traan toch verkocht aan Engeland.Dus wij waren de verliezers.
Ik vroeg of men dit kon bewijzen.De man die onze traan wou kopen 
bracht mij naar het station en inderdaad op een platte wagen stonden 
de vaten traan die wij en andere makkers in Oostende gelost hadden.
Dit bracht met zich pes dat de bemanning weigerde uit te varen en 
daarin betrokken ze nog twee andere schepen,(0,298 Michel Vermeersch 
en 0,l60 Frans Baert).Wij konden ons daar niet in bemoeien,Orders 
zijn orders.Toch zei ik tegen de agent:"geef maar op &afc geld van 
de traan",Ik verdeelde het maar de anderen volgden niet en zo bleef 
de bemanning solidair met de anderen en we konden niet uitvaren,
Degone die er het slechts zou vailaf komen vas onze kok,alhoewel hij 
er absoluut niet bij betrokken was,Hij deed nogal veel aan politiek,
Hoe dit daar geweten was wist ik ook niet maar hij werd door de Britse 
"Security" voor onderhoor weggehaald,Later heb ik vernomen dat dit 
in verband was met briefwisseling,Hij kon de mannen opgeruid hebben 

om later te varen omdat één of andere inlichting nog niet op tijd 
was en nog meer van die narigheden beweerden ze,De volgende dag 
brachten ze hem terug aan boord,Ze vroegen mij of ik ooit iets onder
vonden had,Ik zei dadelijk dat hij graag een pint dronk en wat hij 
aan politiek doet is onbelangrijk,En allen was voor elkaar.



*s Anderendaags voeren wij uit en toen we zowat 15 mijl voorbij 
ChikkenRRock waren voelden wij plots een slag achteraan en gans 
het schip begon geweldig te schuHHen.De machinist kwam zeggen 
dat we met het schroef* ergens opgeslagen waren,Na onderzoek 
bleek dat twee bladen van de schroef waren zodat we terug moesten 
naar Fleetwood.Dit zou de reden zijn dat ik niet meer in Oostende 
zou geraken,Onze reserverschroef paste niet en er moest een schroef 
uit Oostende komen,Het duurde veertien dagen voor we konden uit
varen, Pas waren we in zee of het begon te roeren in België.OP IO 
mei werden ook wij in de oorlog betrokken,Wij waren juist 24 uur 
op de visserij en hoorden dat de meesten die op weg waren naar 
Ysland terugkeerden om hun families af te halen en met hen naar 
Engeland te vluchten.Ik kwam tot de conclusie dat ook wij onze 
visserij moesten staken en proberen in Oostende te geraken.Ile 
maakte akkoord met de beide schippers die nog op Ysland waren.
Dit waren Louis Dedrie met de 0.88 "John" en Alfons Eroucke met de 
0.9S "Marie Louise",Wij zouden alle drie samen naar Oostende gaan.
Toen wij echter 24 uur op weg waren had ile een gesprek met de 
walkapitein Henri Beuren die ons orders gaf terug te keren naar 
Fleetwood.Hij verklaarde dat het ónmogelijk was Oostende binnen te 
lopen daar gans de haven geblokkeerd was door magnetische mijnen. 
Vooraleer naar Fleetwood.tevaren had ik nog een radiogesprek met 
schipper Fr. Vanderwal (van de 0,252 Edward van Vlaanderen).Ik 
vroeg hem of hij mijn vrouw en kinderen kon meebrengen naar Engeland, 
Hij lag namelijk in Oostende te wachten op een gunstig ogenblikop 
om de haven te verlaten.Frederick beloofde mij alles te doen wat 
hij kon en dat heeft hij dan ook gedaan.Benevens mijn vrouw en 
kinderen heeft hij ook nog haar biede zusters met hun kinderen 
en mijn schoonmoeder meegebracht,feit,waarvoor ik hera steeds dank
baar gebleven ben.
Toen wij in Fleetwood aankwamen kregen we orders van de admiraliteit 
dat mijn schip de 0.92"Graaf van Vlaanderen"en de 0,98"Marie Louise" 
in Fleetwood moesten blijven.De 0,S8 "John" en de 0.297 moesten zich 
naar Frankrijk begeven en zich daar melden bij de admiraliteit.
Deze schepen zijn daar echter niet meer geraakt en zijn naar Engeland 
teruggekeerd.Toen we enkele dagen in Fleetwood lagen kwam reeds het 
eerste Belgishe schip met vluchtelingen binnen.Het was de 0,299 met 
aan boord Rochus Legein.Deze was de eerste geweest om Oostende te 
verlaten.Hij had zowat 120 vluchtelingen aan boord.Deze werden door 
de Engelse overheid goed opgenomen en voor de eerste nacht onderge
bracht in de Marine Hall.Later werden ze zo goed en zo kwaad ais het 
ging geplaatst in Fleetwood,Preston en omliggende gemeenten.De 0,299 
was het eerste van een hele reeks schepen die vluchtelingen naar 
Engeland zou brengen.Toen alle vluchtelingen van boord waren kregen 
alle schepen het bevel zich te verzamelen op de rivier van Dartmouth. 
Het is op weg naar Dartmouth dat ik terug in verbinding kwam met 
Frederick Vanderwal,hij zei dat hij gans mijn familie had meegebracht. 
Hij was één der laatste grote schepen die Oostende had verlaten.Hij 
had geen stokers aan boord.Ze hadden hun plan moeten trekken om het 
schip onder stoom te brengen,*s Avonds zijn zij voor Duinkerke voor 
anker gegaan,Wegens het grote aantal mijnen wilde hij het risico niet 
lopen om *s nachts te varen met al dat volk aan boord.Wat ze daar be
leefd hebben op de reede van Duinkerken is onbeschrijfelijk,Ze werden 
gemiJfcraileerd,gebombardeerd.Het is ongelooflijkhoe zij er *s morgens 
zeer vroeg in geslaagd zijn om weg te geraken,
Hij heeft de Engelse wal bereikt en is binnengeslopen in Pool.Daar



heeft hij ook het bevel naar Dartmouth te komen.Het is daar dat ik 
hem gesproken heb en hij mij alles in detail verteld heeft,Intussen 
waren allen die hij aan boord had naar Londen getransporteerd en ge
plaatst àn en op Londen.Mijn familie werd ondergebracht in Kingsbnry 
waar zij zeer goed onthaald werden.Deze mensen zijn zeer goed voor 
hen geweest.0
Ondertussen ging het van langzaam slechter op het vasteland.De Duitsers 
braken overal door en bet Engels leger zat omsingeld met ais enige 
uitweg de zee,Zoals vroeger reeds gezegd vas bijna de ganse Oostendse v 
vloot verzameld in Dartmouth,Op een voormiddag kwam er langs ieder 
schip een boot vandde Engelse marine met aan boord,een Engelse luiten— 
ant,een Belgische luitenant en een Belgische inspecteur,gewezen 
commandant Aspeslagh die vrijwilligers zochten om naar Duinkerken te 
varen.Dit om de omsingelde troepen en vluchtelingen te evacueren.Ik 
gaf mij onmâddelijk op zonder te beseffen welke verantwoordelijkheid 
ik op mij nam.Ik ondertekende een brief en direct zou ons schip met de 
benodigheden uitgerust worden om te vertrekken.Ik had gedacht dat de 
meeste van mijn collegas hetzelfde gedaan hadden maar daarin had ik mij 
vergist.Zij hadden zich wat beter bedacht dan ik.Ik had namelijk geen 
rekening gehouden met volgende feiten»ten eerste dat dit schip niet 
mijn eigendom was maar toebehoorde aan een maatschappij,ten tweede dat 
ik verantwoordelijk was voor mijn bemanning,die zo maar niet direct 
bereid gevonden werden om dit gevaarlijk werkje op te knappen.Dit was 
hetgeen mijn vrienden mij vertelden.Enfin, ik had nu getekend ep durfde 
mijn gegeven woord niet meer terugnemen,dus ik zou gaan.Van al mijn 
machinepersoneel was nog geen enkel familielid in Engeland aangekomen 
waardoor zij zeker zouden meegaan.Daar dé overheid ontdekte dat er 
maar wèànig vrijwilligers waren voor Duinkerken kregen alle schippers 
bevel om een vergadering bij te wonen op het stadhuis.Deze zou voor
gezeten worden door een Belgisch officier.Een grote blunder was om een 
Vaals officier aan rasechte Vlamingen te vragen hun leven te riskeren. 
Hij begon heel brutaal zonder de vergadering te begroeten,wat hij 
misschien niet kon,maar de manier waarop die persoon tewerk ging was 
op dat ogenblik beslist niet verantwoord,Op zeker ogenblik heeft hij 
geroepenj"Stijfhoofdige Vlamingen,bende lafaards,"Toen heb ik terug
geroepen t"Nu kan je zelf gaan".Eén van onze schippers is toen op het 
podium gestapt en heeft hem gezegd:"Goed,ik zalggaan,jij zult comanderei 
ik zal de navigatie doen".Zijn antwoord was»"Ik kan niet,mijn werk 
wacht op mij in Londen."Zodoende was hij gedekt.Maar van ons had hij 
verwacht dat wij op eigen verantwoordelijkheid andermans kapitaal(schip] 
en bemanning Bpude@exziskeren.Toch durf ik te beweren moest daar een 
Vlaming gekomen zijn en een klein beerje naar ona hart gesproken hebben 
dat ze zeker bijna allemaal zouden gegaan zijn.Toch zijn er nog heelwat 
gegaan en hebben goed hun steentje bijgedragen bij het overbrengen van 
geallieërde soldaten.Dit is echter niet van een leien dakje gegaan.Eén 
van de gebroeders Lusyne was met de 0,27k gegaan,Toen hij voor de twee
de maal teruggekomen is met een volle lading soldaten werd hij in de m 
mist in tweë en doorgelopen door een Engelse destroyer.De meesten, 
allemaal doodvermoeide soldaten,hebben er de dood gevonden,Zo zijn er 
nog veel van die dingen gebeurd,Drie dagen later werden alle Belgische 
schepen teruggestuurd naar Fleetwood,Milford,Swansea,Newlyn,De kleinere 
vaartuigen kregen Newl^me en Brixham,de grotere Fleetwood of Milford, 
Mijn schip was vertrokken met een luitenant van de marine met soldaten 
en een loods met name Chad.es Vermeersch.Dit was het enige grote ijzeren 
schip van onze vloot die naar Duinkerken ging,Dat kwam omdat ons schip 
kont en klaar geladen lag.Dit was het begin van een ellendige tijd voor 
mij en mijn beraannidgg.Toen ik losgelaten werd uit het stadhuis,waar ik 
opgesloten geweest was,had ik geen schip meer.Mijn schip was niet in



ff

Duinkerken geraakt maar vas naar Cherbourg gegaan.
Er lag^n nog een paar schepen in Dartmouth,de Z.I5 en de B.2.Ik moest 
een schip kiezen om met mijn bemanning te logeren,Ik koos de B.2,
Toen wij een paar dagen aan boord van de B.2 waren kwam men vragen of 
we wilden helpen bij de evacuering van Cherbourg.Ik zei tegen de be
manning t"Laten we gaan."Daar zij niet gemonsterd waren op de B.2 kon 
ik hen niet verplichten en weigerden ze.Dit schip vas binnengetuid met 
gebarsten cilinders.De bemanning was ondertussen vervangen door leden 
van de Engelse marine.Zij kregen natuurlijk de motor niet op gang en on
middellijk viel het woord "sabotage".Gelukkig konden wij bewijzen dat 
het schip in die toestand binnengetuid was.Maar dit betekende nog niet 
het einde van onze ellende.De B.2 werd naar een herstellingswerf gebracb 
en wij moesten op de Z.I5 gaan logeren.Dit schip was binnengekomen met 
aan boord de reder en zijn broer die beiden bekend stonden ais Rescisten 
Zij werden aangehouden en naar het eiland Mam gebradht.Daar zaten wij 
nu op een motorschip.Ons schip was een stoomschip en niemand van de 
bemanning had ooit op een motorschip gevaren.EnkoIe dagen later kwam 
René Lusÿne die met dat schip in Milford zou gaan varen,Tot overmaat; 
van ramp kreeg men ook die motor niet op gang.Ik had al wel gehoord dat 
ze veel last hadden met deze motor maar enkele dagen voordien had Gustaa 
van Waes hem doen draaien.Daar opnieuw van "sabotage" gesproken werd 
dacht ik dat ze nu ons zeker gingen aanhouden.Ik zei tegen de Engelse 
luitenant dat Gustaaf van Waes die motor op gang gekregen had, maar die 
was ondertussen met zijn eigen schip naar Brixham gevaren.Toch gingen 
ze hem daar halen maar hij kreeg hem ook weer niet op gang,Nadien zou 
hij mij vertellen dat,daar de reder van het schip een vriend van hem 
was,hij een onderdeel van de nokkepomp had weggenomen om te beletten 
dat met het schip zou gevaren worden in diens gedwongen afwezigheid.
Hij had ook niet gedacht dat de oorlog zo lang zou duren.Had hij dit 
maar niet gedaan want wij hebben daarvoor veel narigheid beleefd.Ik heb 
hem nooit willen veraden.Hij kon echter ook niet meer terug en daarvoor 
moest hij samen met ons alle last dragen.Met een autobus werden wij van 
Dartmouth naar een fort in Elymouth gebracht.Enkele dagen later zag ik 
vanop het fort mijn schip voor anker liggen in de baai van Plymouth,
Ik trachtte dit aan de wachters wijs te maken maar die wilden niet 
luisteren.Een paar dagen later werden wij weggevoerd naar een vluchte
lingenkamp in Londen.Daar zou ik voor het eerst mijn vader en mijn 
vrouw terug zien.Ik was in maart uit Oostende vertrokken en zou mijn 
familie pas eind augustus terug zien en dit dan nog heel toevallig.
Ik had in Londen namelijk kennis gemaakt met een politieman aan wij ik 
de ganse geschiedenis vertelde,Die man leefde met mij mee en bracht mij 
mee en zo kwam ik in contact, met zijn overste die beloofde mij te help
en bij het zoeken van mijn familie,Ik vertelde hem dat ik wist dat ze 
ergens in Engeland waren.Het enige dat vaststond was dat ze in Pool aan 
land waren gezet,Van daaruit is die man aan zijn opsporingen begonnen.
Na een paar dagen kwam hij mij zeggen dat hij mijn familie gevonden had. 
Ze waren in Kingsbury ondergebracht bij een lid van de gemeenteraad,Ik 
vroeg hem om voor mij een briefje te schrijven naar dit adres en zo 
kwam het dat mijn vrouw en mijn vader zich korte tijd nadien aanboden 
in het kamp.Zij werden zeer goed ontvangen.Nu konden wij elkaar onze 
lotgevallen vertellen.Zij waren ook niet zonder kleerscheuren in 
Engeland geraakt»In een regen van kanonvuur en bommen hadden zij een 
nacht voor de haven van Duinkerken gelegen.Mijn vader vas ook door het 
oog van een naald gekropen bij zijn vlucht uit Oostende,Het was de 
laatste maalboot die Oostende verlaten had en onderweg hadden zij het 
ook hard te verduren,Enkele dagen later kreeg ik opnieuw het bezoekwan 
mijn vrouw,ditmaal in gezelschap van het echtpaar waar zij opgenomen



waren.Dit waren zeer vriendelijke mensen die het hart op de rechte 
plaats droegen om een huisgezin met vier kleine kinderen op te 
nemen.De man ging wat praten met de leiding van het kamp en toen hij 
terugkwam had hij de toelating verkregen om mij méete nemen naar zijn 
huls.Hij stond namelijk borg voor mij,Ik bedankte hem zeer hartelijk 
maar kon op zijn voorstel niet ingaan zolang mijn bemanning daar achter
bleef. We waren nu al samen sedert maart en ik wilde hen niet aan hun 
lot overlaten.Ik bleef bij m*n standpunt.Van dan af liet ik opzoeking
en verrichten naar de familieleden van mijn bemanning,Stukjes bij 
beetjes kwam alles voor elkaar.Iedereen kwam bij z'n familie terecht, 
hetzij in Milford,Fleetwood of Swansea,Tot ik nog alleen overbleef met 
onze jongste matroos die geen familie in Engeland had,Zijn naam was 
Arthur Velthof.Ik vroeg of ik hem mocht meenemen bij ons en dat werd 
toegestaan.Hij is zowat een maand bij ons gebleven en toen heeft hij 
zich ais vrijwilliger bij de Navy aangemeld.Hij heeft gans de oorlog 
voor de Navy gevaren,Wij waren nu herenigd in Londen.De eerste acht 
dagen ging alles goed maar toen begonnen de luchtaanvallen.Geloof me 
vrij,dit was geen lachpartij.Londen had wel "shelters”,maar dit was 
gewoon een bescherming tegen rondvliegende stukken,Volledig veilige 
shelters waren er niet,vandaar dat de meesten ganse nachten doorbrachè 
ten in de "underground” of in de kelders- van kerken of grote gebouw
en.In elk geval de bombardementen waren zeer erg.Het is mij nog al
tijd een raadsel hoe het Engelse volk deze dagen zo moedig en met de 
glimlach doorstaan heeft.We hebben nochtans hachelijke momenten beleefd. 
Ik bracht m'n familie iedere avond naar de underground.We namen een 
plumjezak met dekens en hoofdkussens mede.Zelf bleef ik meestal thuis 
slapen.Dikwijls vond ik dan de volgende morgen de weg niet meer terug 
naar de underground om m*n familie terug thuis te brengen.De straten 
waren onderbroken door grote bomtrechters den soms lagen er nog tijd
bommen.Het is dikwijls erg geweest.Het gebeurde meermaals dat er geen 
voldoende aantal bussen waren om de talrijke gewonden naar de hospitalen 
te brengen.Het ergste is geweest toen ze de eersté maal bij dag kwam
en bombarderen.Er werden toen 188 vliegtuigen neergeschoten maar de 
aangerichte schade was enorm,De dag voordien had ik mijn vrouw wegge— 
bracht naar het hospitaal in Edmonton.Toen ik haar de vdgende dag kwam 
afhalen stond er geen hospitaal meer,Gelukkig waren de meesten nog ge
ëvacueerd geweest toen een stuk van de linkervleugel gebombardeerd 
was.Bij onze thuiskomst hebben we de toestand eens afgewogen en onze 
conclusie was onze overplaatsing te vragen naar Preston of Fleetwood 
waar het rustiger was.Dit liep echter Aiet van een leien dakje.Beide 
steden waren overbevolkt en konden vluchtelingen niet meer opnemen.
Wij deden ook onze aanvraag maar deze werd radicaal geweigerd met de 
mededeling dat hun eigen volk ook in Londen moest blijven en dit was 
ook ggen leugen,Wij legden ons daar niet bij neer,we hadden beslot
en naar Preston te gaan en dat zouden we doen ook.Wij wisten echter 
niet waar naartoe in Preston want woonst was er niet meer beschik
baar .Enfin, mi jn schoonmoeder met twee dochters waarvan de ene één en 
de andere twee kinderen had en wier man krijgsgevangen was in België 
zouden vertrekken naar Preston,Zelf wilde ik niet weg voordat ik mijn 
ouders bezocht had die in het N.W. van Londen woonden(willesdeen).
Wij waren ondertussen verplicht geweest om te verhuizen van Kingsbury 
naar het Z.W» van Londen namelijk in Wood Green daar er een groot 
vliegplein aangelegd was in Kingsbury.In die tijd vas het erg gesteld 
door de vele bombardementen.Er was watergebrek sedert dagen.Soldaten 
brachten water aan huis in vaten maar juist genoeg voor huiselijk
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mtoch niet aan hun lot overlaten.Zij hadden nog een jongere broer



van mij Dij zien ais ook een auster aie weuuwe nea me u twe» *uuuo»
Ook nog een schoonzuster met drie kleine kinderen wieas man ook 
krijgsgevangen was.Zij wilden natuurlijk ook allemaal mee naar 
Preston,maar zo eenvoudig ging dat niet«Iedereen werd ondersteund 
door de Labour exchange en ais je weg ging moest je alles op eigen 
kosten doen.Ook zouden ze zelf voor hun eigen onderhoud moeten 
voorzien.Mijn schoonzusters die gingen vertrekken wisten dat ook,ze 
konden in Preston gaan werken want er vas ginder veel werk en ze 
waren nog jong.Wij spraken af dat eehs~vij in Preston waren zouden 
zorgen dat ze ook konden komen.Zo vertrokken we in alis stilte uit 
Londen,zonder de overhdden in te lichten.Maar daarmee vas alles niet 
gedaan.Mijn vrouw had een tante wonen in Preston die het op zich nam 
gans de familie op te nomen tot wij onderdak gevonden hadden.Lang 
heeft dit niet geduurd.Wij vonden een klein uitgewoond barbiers— 
winkeltje.'t Was niet veel meer dan een krotwoning maar ja wij waren 
van de straat af en we konden een adres opgeven aan de autoriteiten. 
Wij hadden vier dagen met dertien man op de kosten van onze tante 
geleefd,Hadden wij ons opgegeven aan de overheid zonder een adres te 
hebben dan waren we zeker teruggezonden geweest naar Londen.De Schotse 
inspecteur waar wij ons opgegeven hadden schold onze huid vol en 
sprak van mij te laten aanhouden.Hij bedaarde pas toen ik hem be
leefd zegde naar Preston te zijn gekomen om te kunnen varen,wat niet 
gelogen was.'s Anderendaags ging ik naar Fleetwood om te zien ofi 
ik geen schip kon krijgen,Ik kwam daar op een slecht moment »De meeste 
schepen,waaronder ook het mijne,waren door de Navy aangeslagen.De 
meeste van de matrozen en de schippers gaven zich ais vrijwilliger 
op bij de marine en dit deed ik toen ook.Wanneer we opgeroepen werden 
bleek dat wij aanvaard werden ais lichtmatroos in de Navy,niettegen
staande wij getekend hadden ais skipper in ex Belgian trawlers.Toen 
wij dit aan de admiraal voorlegden zei hij dat we het volste recht 
hadden ora te weigeren»Hij kon ons niet aannemen ais skipper tenzij 
we eerst zes maanden opleiding volgden.De meeste schippers en ook ik 
weigerden en zo kwam het dat ile zou meegaan met een schim van een 0 
Oostendse rederij de 0.159 Transport,ais stuurman.Er waren maar twee 
schepen meer die nog visten en ze werden verdeeld onder de wchippers 
van de Oostenda» rederij.Op de 0.159 vas de vaste schipper R. Labeke 
en ais reserve Free Vanderwal.0.158 had ais vaste schipper Fr.
Belpaeme en ais reserve Arthur Zonnekein.Ik kreeg de kans om ais 
stuurman onder de twee schepen vier reizen te maken,wat voor mij 
zeer interressant was gezien het hoge percent die men hier uitbe— 
taalde aan een stuurman.Terwijl ik nog in Londen verbleef had men 
beslist dat de Belgische vissers zouden betaald worden aan de Engelse 
voorwaarden.Dit vas zeer gunstig voor de kapitein en de stuurman maar 
voor de machinisten was het niet zo goed.Zij,die in België meer hadden 
dan de stuurman kregen hier meer dan de helft minder dan de stuurman. 
Mijn eerste reis was met Free Walle.Alles verliep goed.We keerden 
huiswaarts met een volle lading en maakten een prachtreis.
Ondertussen was mijn familie al geplaatst in dat winkeltje en waren 
ze aan het uitkijken indien ze niets beters konden vinden.Ik had mijn 
ouders geschreven dat gezien hun ouderdom ze 's nachts best in hun 
bed zouden blijven want dat het wel een wonder zou zijn dat uit al 
die huizen juist het hunne zou gebombardeerd worden.Op zekere dag 
kregen we een brief waarin stond dat het wonder toch gebeurd was en 
dat ze nu niet alleen • s nachts maar ook tijdens de dag in de sketter 
moesten blijven.Dan hebben we natuurlijk alles in het werk gesteld 
om hen zo spoedig mogelijk naar Preston te doen komen,Zij kwamen in 
Preston op dezelfde manier ais wij gedaan hadden bij de tante van 
mijn vrouw.Die nacht sliepen wij met l6 in één kamer en toch was het



beter dan onder de bommen in Londen.Veel vrienden hielpen bij het 
zoeken naar een woonst.Heel vlug hadden we een oud huis gevonden.
Hét vas wel versleten maar het waren trouwens allemaal dergelijke 
huizen of sinds lang gesloten winkeltjes die nog leegstonden.Het 
was nog altijd beter dan Londen.Ze hebben hier gans de oorlog 
rustig geleefd zonder bommen want Preston is niet één keer gebom
bardeerd geweest»
Na die vier reizen gemaakt te hebben moest ik thuis blijven omeeen 
ander de kans te geven.Ondertussen was er van de rederij P.V* ook 
een schip naar Fleetwood gekomen,de 0*86 "George Eduard" met ais 
schipper Frans Allemeersch.Bij zijn eerste reis op Ysland liep hij 
vast op het lage land.Het schip was verloren en de bemanning in een 
vreselijke toestand gebracht«Twee man zijn verdronken en twee anderen 
zijn van ontbering omgekomen,Het moet verschrikkelijk zijn wat die 
mensen daar hebben meegemaqkt.Toen ze zagen dat het schip verloren 
was zijn ze aan land gegaan en in een huisje terecht gekomen zoals 
je er dan ginder veel ziet met voedsel en kleding voor schipbreuke
lingen,Het noodlot wilde dat er enkele dagen tevoren ook een schip
breuk was geweest zodat er niete meer aanwezig was in dat huisje.
Er werd besloten verder landinwaarts te trekken om hulp te zoeken.
Toen dit geen onmiddelijke resultaten opleverde besloten ze zich te 
splitsen in twee groepen,Eén onder de leiding vau de kapitein en een 
ander met de stuurman,Het is in de groep van de stuurman dat hei? 
eerste slachtoffer is gevallen.Cyril Coulier was zi\Jn naam.De man 
kon niet meer verder.Hij maakte een gat in het ijs,verborg er zijn 
hoofd in en is zo gestorven van kou en ontbering.De anderen konden 
niets anders dan hem achterlaten,De twee groepen ontmoettén elkaar 
bij een boerderij.Op enkele meters van de boerderij heeft de kapitein 
ook een man moeten achterlaten,Het was Raymond Dedrle.Hij werd 
dadelijk door de bewoners gehaald maar was reeds overleden.De ont
beringen die deze mensen hebben doorstaan grenzen aan het onge
loof lijke .Wanneer je deze mensen hoorde vertellen kreeg je de 
rillingen op je lijf.De meesten hebben er ook iets van overgehouden 
hetzij bevroren handen of voeten of ongeneeselijke bronchitis,Nu, 
het leven ging verder en door het verlies van de 0.86 mochten we een 
ander schip dat op Milford voer naar Fleetwood brengen.Dit schip was d 
was de 0.88 "John" onder het bevel van Louis Dedrie.Gezien het tekort 
aan schepen moest hij ook zijn bevel delen en zo kwam het dat na 
enkele reizen Louis zou thuis blijven en het schip onder het bevel 
kwam van Frans Allemeersch.Daar dit geen doorvaren Yslander was 
werd ik aan boord gezet ais piloot.Tweereizen vaarde ik aldus mee.
Het v/aren twee lonende reizen,De eerste reis maakten we 12.000 pond 
hetgeen in deze dagen een topreis was.De tweede reis was II.000 pond. 
Daar ik voor dezelfde maatschappij werkte vroeg ik de toelating om 
ook een paar reizen ais schipper te mogen doen.Dit werd mij toegestaan 
Vol goede moed vertrokken, geen noeinenswaardige moeilijkheden meege— 
maakt,de ganse reis goed gevist aan het lage land en aan Engolfs 
Hoofd en de dag brak aan om met volle lading,700 kit schelvis,200 
kit platvis en 400 kit kabeljou^,huiswaarts te keren.Tot nu toe 
hadden onze schepen nog geen last gehad van vliegers.Wij vingen de 
terugtocht aan op I-6&I94I om 22 uur.Reeds in de namiddag hadden wij 
het geronk van vliegers gehoord maar we zagen ze niet daar het mistig 
was,Dit was de eerste keer dat we vliegtuigen hoorden en direkt zoveel 
Later zouden we vernemen dat deze vliegtuigen daar waren om het slag
schip "Bismarck" te beschermen,Dit schip had het Engelse slagschip 
de "Hood" in de grond geboord en zocht nu zijn heil langs de Yslandse 
kustehoen het achtervolgd werd door de Engelse vloot,In eltt geval wij 
zouden daar het grote slachtoffer van worden,Ziehier dan het verslag



«-

van de gebeurèenissen zoals ik het opgemaakt heb,
wIk ondergetekende schipper aan boord van de 0,88 "John** verklaar bij 
deze de haven van Fleetwood verlaten te hebben den 22—5—1941 om 
I0uI5 A.M. Om l6u Maghould Haed dwars,om I7uI0 Point of Air dwars,
Den 23sten om Iu45 A.M» dwars Rathlin,om I8u25 St.Hilda dwars.Verder 
verliep alles normaal en zijn wij om X<?u den 25—5—41 aan de korre 
gekomen aan het lage land.Verder verliep de visserij normaal tot op 
1-6—1941.Om 22u zetten wij door naar Fleetwood.Na twee maal gestopt 
te zijn geweest door Engelse patrouilleschepen werden wij op 2-6—1942 
om 6u45 aangevallen door twee vijandelijke vliegtuigen.Volgens verslag 
van de stuurman (Leon Grünewald) die van wacht was,kwamen ze uit 
westelijke richting en begonnen ons onder geweldig snelvuur te nemen. 
Toen ze bij ons waren smeten ze drie bommen doch door het maneuver 
dat ik gaf misten deze hun doei,Ik had namelijk het roer hard bak
boord over gesmeten hem zodoende geen kans gevend de lengte van ons 
schip te overvliegen en dus minder trefzekerheid te geven.Na ons nog 
een paar maal gemitrailleerd te hebben vloog hij weg in westelijke 
richting.In dezelfde richting zagen we drie schepen roken,Bij nazicht 
van ons schip bleek dat wij deerlijk gehavend yaren,Alles was door
schoten aan stuurboordzijde.In de waterlijn hadden wij verschillende 
gaten.Hoe erg het was konden we niet uitmaken daar ons schip een volle 
lading vis meehad.Na een kwartier viel de motor uit.Na onderzoek 
stelden we vast dat de mazouttank aan stuurboordzijde doorschoten was 
en vol water stond.Het schip maakte slag-zij.Na alles overgeschakald 
te hebben op de andere tank zetten wij terug door,ondertussen de verdere 
schade opnemend,Volgende schade werd vastgesteld* gans de waterlijn 
aan stuurboordzijde was doorschoten,de brug doorzeefd,de mastwanden 
afgeschoten,de reddingsboten aan splinters,beide kompassen stukgeschot
en.Onze moraal was gebroken,bij sommigen zo erg dat er niets meer 
kon van bekomen worden.Nu,wij moesten verder en deden dit zo goed en 
zo kwaad ais het ging,’s nachts op de stejàfen en bij dag op de zon.
Op 3—6—I941 om 5u30 A.M. werden we opnieuw aangevallen langs achteren, 
ditmaal veel heviger dan de eerste maal.Daar ik in mijn kooi lag had 
de wachtsman hetzelfde maneuver uitgevoerd ais bij de eerste aanval 
daar ik hem dat goed in het hoofd geprent had.Ditmaal vielen de bommen 
zo dicht dat gans ons schip ontredderd was,We maakten veel water in het 
logies achteraan maar het ergët gehavend was het machien.Daar was alles 
door elkaar geslagen.De hulpmotor van stukken,de compressor kapot en 
de hoofdmotor was gebarsten van aan het vliegwiel tot aan de 3de 
cilinder.Veel hulp was daar nodig.We hielpen de machinist met olie af 
te scheppen die op het waiter dreef.Dit ging zolang tot het vliegwiel 
in het water draaide.Dan konden we er niet meer bij en zodoende hadden 
we geen olie meer.Ondertussen had ik bevel gegeven om achter alles uit 
te breken om te zien of daar nog iets kon gered worden,Daar er niets 
meer kon gedaan worden gaf ik opdracht een vlot te maken.Dit deden we 
met enkele bakplanken,eeiï paar kuils eronder gebonden en öp'"iedere 
hoek een ledig traanvat.Dit was vlug voor elkaar.Toen ging ik terug 
naar het machien om overleg te plegen met de machinist,De dekpomp 
was afgerukt aan dek, de pomp aan dek was ook afgerukt.Ais het
machien niet draaide konden we niet pompen.Hoelang zouden wij nog 
drijven?Toen kwam men me zeggen dat ze rook zagen.Ik wou alle stro
zakken op een hopp laten leggen en in brand steken om de aandacht te 
trekken.Vooraleer wij dit k konden doen kwam er nogmaals een vliegtuig, 
doch ditmaal van recht vooruit.Ik heb iedereen laten beneden duiken 
en ben zelf op de brug gebleven met het machinegeweer in de aanslag. 
Toen hij genaderd was ben ik zelf beginnen schieten,Wij Ingen toen 
reeds met de seinen bij van een zinkend vaartuig.I& en de machinist 
hebben elk twee salvo’s gelost en toen is het vliegtuig vertrokken.



Dan hebben we inderhaast alles op de bak in brand gestoken en we sagen 
dat de rook,dia we eerder opgemerkt hadden,ons naderde.Toen hij nader
bij kwam zagen we dat het een Noorse tanker was.Hij had 16 000 ton 
vliegtuig benzine aan boord.Xk vroeg de kapitein ona op te tuien maar 
hij zag dat we vooraan al begonnen te zinken en antwoordde dat hij 
een boot zou uitzetten om onze bemanning op te nemen.Alles moest zeer 
snel gaan want er was een U boot gesignaleerd in de buurt.Ik vroeg 
hera onze positie en deze vas 106° op 93° miles van St.-Hilda.Ziende 
dat het nutteloos was nog langer op mijn schip te blijven ben ik ook 
in de boot gestapt en overgegaan op dia tanker.Het was de "Torshavet" 
van Thorshaven.Wij werden daar* zeer goed ontvangen.Die mensen deden 
alles wat ze konden om ons te helpen,Tijdens de verdere reis zou de 
kapitein mij vertellen hoe hij in ons vaarwater terecht gekomen was.
Wij waren nog maar een kwartier aan boord of er werd alarm geblazen.
Een onderzeeër was gerapporteerd in onze nabijheid.U kunt zich wel 
voorstellen hoe wij ons voelden op dit moment.Nog maar pas zo iets 
beleefd en alweer een groot getaar.Gelukkig is het bij dit alarm 
gebleven.Er is verder niets gebeurd tot bij onze aankomst in Gavrock 
op de rivier Clyde in Schotland waar wij op 4-6-1941 om IOu A.M. aan
kwamen.Het schip werd voor anker gelegd en wij werden afgehaald door 
een boot van de irrigration.Toen we tegen de kant ktyamen stond daar 
een man in uniform die riepj"Waar is de kapitein".Daar die man zo 
geweldig beleefd was deed ik of ik hem niet gehoord had en stapte aan 
wal recht op een Engelse officier af en begon hem de zaak uit te lag- 
gen.Toen kwqm die man naderbij en vroeg mij botweg of ik hem niet ge
hoord had,Ik antwoordde hem dat ile dacht dat hij ergens op een dier 
of zoiets geroepen had.Dit beviel hem niet en hij vroeg mij mijn 
scheepspapieren doch daar die man zo bruut was wou ik die niet geven. 
"Ik zal jullie wel vinden",zftâ hij,"jullie gaan recht naar Liverpool 
ter koopvaardij",Ik vroeg de"*Ëngelse officier mij te begeleiden tot 
bij de admiraal.Ik had namelijk nog de geheime code bij mij en mocht 
deze nergens anders afgeven dan op de plaats van herkomst of aan de 
admiraal ter plaatse,Daar werden we zeer goed ontvangen.Daar maakte 
die Belg zich bekend ais Belgian Liaison officier.Het was Verbiest, 
commandant op de Oostendse paketboten.Hij kreeg het bevel zich om 
ons te bekommeren,ons goed te verzorgen en ons onder te brengen in 
het "Sailorshome" in Greenork.Bij onze aankomst aldaar hoorden we 
dat ze juist een luchtbombardement achter de rug hadden.Er wasnnamelijk 
een whiskyfabriek getroffen en daar die op het hoogste punt van de 
stad gelegen was liep er in bijna aide straten whisky.Door de brand
bommen kwam het dat bijna de ganse stad in lichterlaaie stond.Dat 
begon goed.Ook het Sailorshome was getroffen maar slechts de zijkant 
zodat we toch opgenomen konden worden,We gingen direct aan tafel.
Overal om ons heen lagen de scherven van de kapotgeslagen ruiten.De 
mensen hadden hun best gedaan om een maal voor ons te bereiden,dus 
lieten we het smaken.Na het eten kwam er een dame van de "Woman 
volontairy service" aan wie wij ons geval uiteendeden.Deze dame zegde 
mij "Wees maar gerust,morgen om 9u kom ik terug en alles zal in ordo 
zijn voor jullie vertrek".Verbiest had namelijk gezegd dat hij ons 
naar Liverpool zou sturen maar daar hadden wij niets verloren,wij waren 
vissers en geen koopvaardijmannen.Wij zorgden voor het aanbrengen van 
voedsel en geneesmiddelen.Deze nacht verbleven we in het home en de 
volgende morgen was de dame op haar afspraak met voor ieder vau ons 
een ticket om via Glasgow naar Fleetwood te reizen.Toen Verbiest een 
kwartier later bij on3 kwam zegde de dame hem dat hij ons moest verge
zellen tot in Glasgow.Dit was niet naar z'n zin,maar de orders kwamen 
van hogerhand,dus moest hij wel.Om IOu vertrokken we naar Glasgow.
Daar hadden we een compartiment speciaal voor ons voorbehouden.Terwijl 
we op het vertrek wachtten zagen we hèe de overlevenden van het Duitse



slagschip "Bismarck" dat ondertussen door de Engelsen gekelderd vas, 
op onze trein geplaatst werden.
Deze duitse soldaten staken reeds allen in een nieuw uniform.Zo ging 
de reis dan verder tot Fleetwood waar ze ook reeds van wedervaren op 
de hoogte waren.Nu moet ik U nog vertellen hoe de "Torshavet"' in ona 
vaarwater terecht gekomen was.Eerst en vooral lag ik door zonder kom
pas te moeten varen 6o mijl bewesten mijn route.Kapitein Attle Thange 
zei me dat hij in een konvooi van 18 schepen vaarde,meestal tankers.
Er werd een S.O.S. opgevangen van een geallieerd schip dat tot zinken 
vas gebracht.Het konvooi stevende erop Ios en toen ze in de opgegeven 
positie kwamen zagen ze daar enkele boten met bemanningsleden erin.
De eerste schepen van ons konvooi namen,de drenkelingen op,Ieder van 
hen hield een zak bij zich.Toen ze aan boord waren haalden ze er een 
mitrailette uit en overvielen de bemanning.Op die manier werden twee 
van onze schepen langs alle kanten aangevallen door U boten.Hoe het 
verder met het konvooi afgelopen is wist hij niet te vertellen want 
hij is kunnen ontsnappen en zo op ons gelopen wat ons geluk geweest 
is.Andora hadden wij hier niet terug in Fleetwood gezeten onder de 
makker3.In Fleetwood hadden natuurlijk allerlei geruchten de ronde 
gedaan,Er waren al twee schepen binnengekomen die de dag na ons Ysland 
verlaten hadden.Daar wij op dat ogenblik het snelste schip waren 
werd er al verteld,ze zijn weg en alleman is weg ena..«Enfin,wij 
hebben het er vanaf gabracht op mirakuleuae wijze.’t Is onbegrijpe
lijk dat er geen doden of gewonden gevallen zijn bij de aanvallen die 
wij doorstaan hebben,Er vas slechts één matroos die een schampschot 
had opgelopen aan zijn bil/Tijdens die aanvallen heb ik nooit de 
brug verlaten.Daar de brug helemaal doorzeefd vas kon ik onmoogelijk 
altijd op dezelfde plaats gestaan hebben anders was ik zhker getroffen 
geweest.U leunt U wel indenken hoe onze thuiskomst verliep.In Preston 
deden ook al de geruchten de ronde.Ik kwam thuis rond middernacht.
Mijn vrouw had natuurlijk wel angsten doorstaan.Men had, haar ook al 
verteld dat we weg waren,Dat vas ook ongeveer zo,het schip was weg 
maar wij waren gei-ed.Ik kon dat nog begrijpen ook en beijijzen|ik had 
namelijk nog mijn lijfgordel in mijn plunjezak.Nu eind goed,alles goed 
en we konden gaan slapen.*s Anderendaags gingen we naar Fleetwood om 
verslag uit te brengen op de rederij en bij de "Board of trade".
Op de rederij vroeg de baas me waarom ik niet geschoten had bij de twee 
eerste aanvallen.Daar beide machinegeweren op de buitenbrug vooraan 
gemonsterd waren kou men er bij een onverwachte aanval onmogelijk bij 
geraken zonder een ongelooflijk risico te lopen,Zou men er dan toch 
in slagen wat kon men dan aanvangen tegen twee vliegtuigen die voor
aan,achteraan en opzij schoten.Ile legde hen uit hoe het wel kon gaan 
wilde men een redelijkekans hebben,Er moest met twee schepen gevaren 
worden.Dan kan het ene schip terugschieten ais het andere aangevallen 
wordt.Na ons avontuur werd er opdde andere schepen nog een "Marlin 
gun" bi jgegjlaatst dia op de enveloppe rondom af gescheurd was met 
beton terwijl achteraan een z$are plaat geplaatst werd.Dit betekende 
een veel betere bescherming,Vanaf dan machtter ook niet meer alleen 
uitgevaren worden,Men moest minstens getweeën zijn,Ieder schip kreeg 
ook een man moe speciaal om het kanon te bedienen tijdens de dag.
Daar iedereen een bewijjs van gunner moest hebben werd er *s nachts 
ook de wacht bij gehouden.Dit om te vermijden dat we nog onverwacht 
aangevallen zouden worden,Sedertdien is er niets meer noemenswaardig 
gebeurd op de Yslandse schepen,Na een achttal dagen thuis te zijn 
geweest scheepte ik in ais piloot op de "Chrisine" van Ymuiden van de 
compagnie "Vem" met ais schipper Jacob Zwaan.Dit was een zeer eigen
wijs persoon en het zou niet lang duren of zijn wijsheid zou ons in 
een zeer hachelijke toestand brengen,Dit schip kon geen voldoende 
kolen bergen nodig voor een volle reis op Ysland.Daardoor stond gans



het dek vol met zakken kolen,Nu is het zo dat er aan "Oversaü*1 een 
zware "overfalls" is en ais het stroom is is dit zeer gevaarïijk.
Ik maakte hem attent op het feit dat gezien de lading van ons schip, 
hij beter zou doen met wat verder af te lopen van die "overfalls”.
Maar ja,ons schip kon er gemakkelijk tegen,het vas een goed zeeschip 
enzovoort.Enfin,ik liet hem betijen wel wetende dat hij dit zeker 
geen tweede keer zou deon»We geraakten in die overfalls en met een 
schip dat zo zwaar geladen la^ en dat door al die kolen aan dek 
moeilijk zijn water kon afgeven raakten wij aldra in een uiterst 
hachelijke situatie.Het schip maakte slagzij en iedereen was aan 
dek met de lijfgordels aan,Hij begon seinen tè geven aan onze makker 
waarmee we in konvooi vaarden.Dit was de "Cornelus",ook uit Ymuiden 
met kapitein Rinus Vinck en ais Belgische piloot Arthur Defer,Dae© 
mensen waren een paar mijl buiten ons en zagen natuurlijk water aan 
het gebeuren was.De meesten van ons stonden vastgemaakt op dek en 
wipten kolen overboord.Het is maar vanaf het ogenblik dat we water 
konden lossen dat we enig maneuver konden uitvoeren.Ais men eenmaal 
in zo'n overfalls geraakt is er geei! sprake van bet schip op de zee 
te leggen.De zee is dan ontketend,hij rammelt van alle kanten.Onze 
schipper gaf altijd maar noodseinen,maar voorlopig kon men niets 
doen voor ons,tenzij op de rand van de overfalls blijven liggen 
tot het ergste zou gebeuren.Dan kon natuudijk ingegrepen worden.
Vroeger ingrijpen zou slechts zijn eigen schip in gevaar brengen, 
daar hij evenals wij zeer zwaar geladen was.Van het ogenblik dat 
we konden water lossen konden we proberen het machine te gebruiken.
Er was veel water in de machinekamer gekomen en gedurig verstopten 
de pompen.Ik gafdde scipper de raad ;"Leg het schip deadslow recht op d 
de Cornelus aan en zodra hij recht ligt fullspeed,dan zijn we er 
4n 5 minuten uit.Zo verliep het ook,Nu dat we water loosden legden 
wij het schip over de andere boeg,het schip begon te rechten en weg 
waren wa.Daarmee was alles nog niet gedaan.Door bet water dat in de 
machinekamer terechtgekomen was,was de asse op het stookhol wegge
spoeld en alle pompen verstopten,De machinist zei dat dit \jötk niet 
kon geregeld worden in zee en zo waren we bermlicht binnen te lopen 
in Stomeway.Na een paar dagen konden we weg' en zetten koers naar 
Ysland.Na de ganse reis goed gevist te hebben liepen we na 15 dagen 
binnen met een voile lading,V© maakten slechts 6'500£,Ik zou nog een 
bewogen reis meemaken met de Christina.Koe het gekomen is weet 
niemand,Onze wachtsmannen noch die van de Cornelus hadden iets ge
hoord of gezien.We kregen plots een salvo machinegeweer en daarna 
was alles stil,Niets te horen of te zien.Ne vaarden verder naar Ysland, 
visten normaal,terug langs Engolfs Hofde en Portland en met een volle 
lading naar Fleetwood waar we 7Ü00£ maakten.Ik zou nu een poos thuis
blijven want die Hollanders wilden niet meer met dat schip naar 
Ysland gaan.Na een tweetal weken thuis te zijn geweest maakte ik 
nog enkele reizen met o.A. de Perseus,de Oostzee en de Amstelstroom.
Met dit laatste schip heb ile nog een dag of tien in Douglas gelegen 
op het eiland Man,Onze machinist had een reeds lang aanslependé 
verkoudheid.Toen we lekke tuben kregen was hij nogal vlug in die 
warme ketel gegaan,Een etmaal later begon hij te bloeden uit de 
neus en dit wilde maar niet ophouden.Toen dat verergerde probeer
den we het te doen stoppen achter- zijn oren.Nu kreeg hij een geweldige 
hoestbui waarbij hij een zware bloedspuwing deed,Direct hebben 
we ijs op zijn borstkas gft2.egd,We zetten koers naar Douglas dat, 
gezien we voor Maghould Haed visten,slechts een paar uur stomen was.
Met de vlaggeseinen hadden we om doktershulp gevraagd.Toen we binnen 
liepen stond hij ons reeds op te wachten,De zieke werd onmiddelijk 
naar het ziekenhuis gebracht.Tien dagen hebben we in Douglas zitten 
wachten op een andere machinist die uit Fleetwood moest komen,Na



nog verschillende moeilijkheden te hebben meegemaakt aan boord van 
die Hollandse schepen kwam ik terecht op de 0,303 "Ons Welzijn"'.
Daar zou ik gedurende twee volle jaren op varen,We visten nogal 
veel aan de Z.W. kust van Ierland.meestal rond Kinsoile.Bijna iedere 
dag waren er van onze schepen die beschoten werden door vijandelijke 
vliegtuigen.Daarom gingen we iedere avond ofwel in de baai liggen 
ofwel liepen we in Kinsoile binnen.De Ieren schepten er hun behagen 
in ais we beschoten werden.Ze zegdent"Jullie verdienen niet beter, 
ge moet maar niet met de Engelsen meedoen",We moeten dit maar van 
hen verdragen,want velen van onze makkers die alleen aan land gingen 
kwamen met een pak rammel terug.Meestal echter gingen we geaamenlijk 
aan land,want ais we daar binnensliepen profiteerden we er altijd 
van om onze proviand op te doen,In Ierland was er niets geration— 
eerd en de winkels lagen er vol met alles wat je maar kon denken.
Zo brachten we veel boter en eieren en dergelijke dingen mee.We 
kregen vlug last met de Engelse douane,maar je bent geen Belg ais 
je daar niets op vind.Ons spelletje bleef tamelijk lang duren tot 
er een schip gepakt werd met allerhande proviand aan boord,De 
schipper loochende in Ierland aan land te zijn geweest maar ze 
vonden verschillende brieven die in België gepost,over Portugal 
naar Kinsole gestuurd waren.Het was in feite niets bijzonders, 
maar in de ogen van de "Security" was dit een zeer zwaar misdrijf.
Alle schepen deden het en het zou op bet eind nog leiden tot mijn 
afdanking op de 0.303.In de streek van Kinsole,naar in,en veraf en 
rond Ballycotin kon men veel vis vingen.Meest grote mooie meiden.
We zetten soms 3 à4 zakken binnen.Deze slag schepen (l50 p.k.) 
hebben zeker nooit zoveel vis gevangen.We gingen meestal naar Fleet
wood met een volle lading.De reder Pier Steene heeft daar de beste 
tijd van zijn leven meegemaakt .We verdienden veel geld maar we 
moesten er zeer veel voor doen,Afgezien van de vijandelijke aanval
len hadden wij een zeer moeilijke route af te leggen om de mijn— 
velden te ver mijden,Ala het slecht weder was lag je daar niet op 
je gemak met zo een volgeladen klein schip.Tweemaal is het gebeurd 
dat we moesten planken uit de zijden slaan om het water vooraan te 
laten weglopen daar we? zo in zijn kop lagen en storm van de wind,
U kunt zich voorstellen.Dan mocht je ook niet dente aan de vele 
losgeslagen mijnen die je overal tegenkwam.Nu,het was oorlog en wij 
moesten erdoor.Dikwijls met de schrik op het lijf,maar je had niet 
te kiezen,het was oorlog voor iedereen.De een had het wat beter dan 
de andere maar dat moest ge er maar bijnemen.Van de dag dat de B.2. 
gepakt geweest is met die brieven in hun bezit was er een zeer scherpe 
kontrole.Meermaals is het gebeurd dat er ons tien tot twintig 
soldaten stonden op te wachten en dan gans het schip doorzochten.Ze 
hadden natuurlijk het volste recht om streng te zijn,ze wisten 
tenslotte niet wat wij naar België schreven.Het was enkel familie
nieuws,maar ja,dat konden zij niet veten?Eene kwamen ze aan boord 
eu toen had ik drie brieven op mij.Twee van de familie en één van 
mijn baas waarméde ik altijd in betrekking stond gedurende de tijd 
dat ik op Kinsole vaarde.Ze waren Ingelicht door een lid van de 
bemanning die op mijn job uit vas.Er werd niets gevonden maar op 
een blad uit een schrift waar de stuurman zijn reis optekende vonden 
ze een doordruk waarop stond "Yzerwegstraat 23 Oostende".Hij had 
een brief geschreven naar zijn ouders en dit vas doorgedrukt op de 
volgende bladzijde.We moesten allen mee voor een lijfonderzoek.
Ik zat er natuurlijk mee in maar ze hebben toch niets gevonden.Er 
zat éón in mijn kol en de andere- zaten in mijn manchetten.Bij de 
andere bemanningsleden vonden ze ook niets.De stuurman werd twee uur 
onderhoord en tenslotte bekende hij naar Oostende geschreven te heb—



ben maar nog geen antwoord te hebben ontvangen.Ik kreeg mijn eerste 
waarschuwing en ais ikftijdens de oorlog natuurlijk,nog in Kinsole 
binnenliep zou ik voor zlSmiHaanden geschorst worden.Ik hield daar 
natuurlijk rekening mee en voorlopig liep ile daar niet meer binnen. 
Intussen was het Kerstdag geworden.Er stale een storm op en daar 
iedereen binnen liep wilde ik niet alleen buiten blijven,Ik liep 
dus ook binnen en ging met de anderen aan wal,'s Avonds gingen we 
spek en eieren met friet eten.We waren daar goed gekend want het was 
daar dat onze brieven toekwamen.Er kwamen twee mannen binnen die 
gekleed waren zoals de rijke boeren daar gekleed gingen.We zagen dat 
ze een gesprek hadden met de bazin,Dan kwamen ze bij mij en vroegen 
of ik na eten eans met hen wilde praten.Ik zei natuurlijk vein ja, 
maar ik had ze direct door.Na de maaltijd ging ik bij hen?Ze stelden 
zich voor ais boeren en vroegen of ik met hen zaken wilde doen om 
in ’t groot boter naar Engeland te smokkelen,Ik deed mij voor ais de 
onschuldige eenvoud.Ik liet mij doorgaen ais een zeer domme kerel die 
wel wat in hpil kaarten speelde maar toch niet meer losliet dan in die 
omstandigheden verantwoord was.Het ware nutteloos geweest alles te 
ontkennen want zij wisten toch alles.Ik vertelde hen dat ik wel 
bereid was een kilo of tien te kopen,Verdeeld onder de bemanning 
vas dit twee kilo per man.Ik overdreef dus niet.Verder zei ile hen 
dat ik nooit iets zou ondernemen dat tegen Engeland gericht va£,daar 
wij daar zeer goed behandeld werden,wat waar was ook.Enfin,ze wilden 
voor tien kilo niet werken,het moest minstens 100 kilo zijn.Eindelijk 
lag het eruit :"Krijgen jullie nooit nieuws uit België?" Dat had ik 
al lang verwacht en was er dus op voorbereid.Ik zegde dadelijk:"Ja, 
maar dat mogen ze in Engeland niet weten.Ze zijn daar zeer streng op 
maar wat zou je al niet doen voor vat nieuws van je familie te krij — 
gen."Ik zei:"Moesten ze in Engeland weten wat er maar instaat,zouden 
ze zo streng niet zijn".Ik liet hen een brief zien van mijn broer 
uit België waarin hij mij liet weten dat mijn schoenus©? in de 
lucht gevlogen was met de 0.168 in La Rochelle.Er vas een doodsprentje 
bij met een foto van mijn schoonbroer.Hij deed of hij geen Vlaams 
kon lezen en vroeg mij dit te doen.Ik wist wel dat hij zo goed Vlaams 
sprak ais ik maar ik speelde het spei mee,wetende dat ze alles wisten 
en dat ontkennen niet baatte.Toen de brief uit vas vroe^ hij of hij 
het doodsprentje mocht hebben daar dit hem interesseerde.Ik weigerde 
en toen vroeg hij of hij er een foto mocht van maken.Ik stemde toe 
en hij zou mij 's anderendaags het prentje terug bezorgen.Moest ik 
ondertussen vertrokken zijn zou hij het aan de bazin overhandigen;
Hij betaalde ons nog een drinj£ en ze namen afscheid.De volgende dag 
stormde het nog altijd en • s avonds gingen we opnieuw aan land.Ze 
wisten genoeg en ik had zogezegd moegespeeld,fiet dat later in mijn 
voordeel zou pleiten.Ze waren op post en hadden het prentje bij.
Bij onze thuiskomst in Fleetwood moest ik me aanbieden op het bureau 
van de Sceurity in Londen,Daar zag ik die twee mannen terug,ditmaal 
in uniform.Ile had alles verwacht maai- dat niet,Ik werd ondervraagd 
en bekende natuurlijk alles zeggende dat ik nooit een woord verkeerd 
geschreven had en nooit gesproken had dat schadelijk kon zijn voor de 
goede afloop van de oorlog*Ik toonde hen ook de drie brieven van de 
vorige reis.Ze waren met mij akkoord dat ik niets verkeerds had ge
schreven maar ik had een grote misdaad begaan tegen de Security van 
het land en dat konden ze me niet vergeven.Ik zou de kans niet meer 
krijgen om het nog eens te deon. Geschorst werd ik niet maar ik mocht 
op geen schip meer varen dat de Z.W. kust van Ierland beW.ste.Ik werd 
op mijn schip ontslagen en mocht geen andere visserij meer bedrijven 
dan de Ysland.Mijn verrader werd schipper in mijn plaats maar het 
zou hem slecht bekomen,Hij werd geschuwd door de vrienden en op een



keer dat h.ij in de verboden zone viste werd ook hij aangeklaagd «Hij 
werd geschorst voor de duur van de oorlog,Het deed mij een groot 
plezier te horen dat zelfs diegenen aan wie hij mij veraden had 
rekening hebben gehouden met zijn verraad in het uitspreken van de 
straf «
Nu vertel ik ü een anekdote uit de tijd dat ik op de 0,303 voer*
"Op een goeie dag zouden we de visserij stoppen en de terugreis 
naar Fleetwood aanvatten,De planMen worden binnengezet,het dek in 
ordo gezet,Ais alles klaar is gaat de wacht op de brug?Ikzelf zit 
op mijn knieën in het logies bezig met de kaart te passen om de 
mijnvelden te ontlopen,Op de bank naast mij zit Hector Provoost,
Jan Dewulf ligt al te kooi en de machinist Lucien Vanhoeke is bezig 
alles na te zien in het machien,Er stond nogal wat z^el in het wat
er en wij maalden dwars door zee,zodoende was er nogal veel gesling— 
er,Opeens kling,klang poef,de twee wachtsmannen direct naar beneden 
door het gat om in het logies te geraken.Nu waren we zo Ingericht 
dat er een koord liep van de brug naar het logies naar de schake
laar vau de elektriciteitskast.Dit in geval er *s nachts iets voorviel, 
dan had ik maar een ruk aan het touw te geven en de hoofdschakelaar 
werd afgezet waardoor gans het schip in het duister kwam te zitten.
Nu dachten wij allemaal dat we aangevallen werden,temeer daar de 
wachtsmannen tijdens het naar beneden springen geroepen hadden :"We 
worden aangevallen,"Ik trok natuurlijk direct aan die koord en alle 
lichten uit.Xk kruip naar mijn kamer oni het machinegeweer te halen. 
Toen ile voorbij Desmit ging zei hij* "Ik ben getroffen" .Terwijl ik 
het machinegeweer nani en terug naar boven wilde gaan leweni Pincket 
opnieuw naar beneden gedonderd roepende *"Ze zitten aan boord,"
Hij was naar boven gegaan en had iets gezien door de gebroken 
ruit van de brug.Door bet maanlicht leek dit waarschijnlijk op het 
hoofd vau oen man.Alles wah we konden doen voor het ogenblik was 
wachten.Na vijf minuten,die voor ons een eeuwigheid duurden,besloot 
ik naar boven te ga.in.Het licht werd ontstoken en met de dood op het 
lijf kwam ik boven.Ik overzag de situatie en zag meteen dat dit 
alles een sanenhoop van omstandigheden moest geweest zijn,die zeker 
in vredestijd nooit zoveel herrie veroorzaakt zou hebben.Het zat 
namelijk zo in elkaar.Bij het binnenzetten van de planfi abhter hadden 
zij de talie niet goed dichtgezet.Met het slingeren van bet schip 
is die talie uitgepekt en door het venster van de brug geslagen. 
Denkende dat we aangevallen werden zijn beide wachtsmannen door het 
gat gesprongen.Desmit is met zijn zij op de kant van bet gat ge
vallen en moet zich daarbij bezeerd hebben,Achteraf dacht hij dat 
hij getroffen was,Toen Pincket terug naar boven gegaan was had hij 
in de schemering het losgeslagen talieblok gezien en dit voor een 
mannenhoofd gehouden.Vandaar zijn geroep;"Ze zitten aan boord."
Toen alles opgehelderd vas werd er koers gezet naar Fleetwood.In 
vredestijd zou aan dit voorval wéinig aandacht zijn geschonken 
maar nu had het ons allemaal de schrik op het lijf bezorgd,Bij zoverre 
datier één vau ona een ferme poos in zijn broek heeft van overge— 
houdenjDit is geen fabeltje,maar echt gebeurd."
Na mijn ontslag op de 0.303 werd er een andere schipper aan boord 
gezet(Georges Gonzales)«Die mons zou er met gans de bemanning,uitge
zonderd de machinist,zijn leven mee verliezen,Ze zijn namelijk op 
een mijn gevaren en in de lucht gevlogen.Enkel de machinist heeft 
zich drijvende gehouden met een stuk wrakhout en is gered geworden.
Ile werd op een Frans schip gestoken,de Jean Ribault van Dieppe,
François Milbas,de kapitein,vas afkomstig vau La Rochelle,Hij vas met 
zijn schip getorpedeerd geweest door een Duitse onderzeeër en met gans 
zijn bemanning opgenomen door een Engelse Destroyer,Daar do Jeean 
Ribault zonder kapitein lag,w©ï*d die man door de Franso overheid op 
ffeplaatsi. W J Y\ad échter of YslancJ ’jtva.ren e.a daarop



werd ik daar aan boord geplaatst ais piloot.'t Is te zeggen hij vas 
de kapitein in naam maar ik vas eigenlijk de kapitein,Dat ging zeer 
goed tussen ons.Wel hebben we samen veel narigheden beleefd maar we 
bleven toch zeer goede vrienden.We vaarden in konvooi met twee 
Belgische motorboten.Bet waren de O.87 "Gaby",met kapitein Emiel 
Trataert en de 0.292 "Van 3£ck" met ais kapitein mijn goede vriend 
Arthur Allary.Eens waren we aan het vissen aan Engolfs Hofïde.Het was 
zeer schoon weer.We zaten zo een mijl of 15 af van het land en de 
beide andere schepen zaten helemaal onder de kant,binnen het eilandje 
Tvisker.Plots werden we overvallen door een zware storm,Daar we nogal 
ver af waren hadden we ruimte ,Bmvfcnddli?jii juratennzons dek te klaren.
Daar de reis toch ten einde was gingen we doorzetten maar we moeiten 
wachten op de twee andere schepen,daar we in konvooi vaarden,Zo
doende waren we wat nader ingelopen en ik zag dat ze nog alle twee 
aan het vissen waren.Bij hen was het nog mooi weder.Dit gebeurt 
wel meer dat je op enkele mijlen afstand zulk een verschillend veder 
hebt.Maar nu zou het toch niet lang meer duren of ze zouden er alles 
van weten,Plotseling kregen zij dezlfde storm ais wij,maar daar zij 
zo droog waren was de zee nog veel geweldiger dan bij ons.Bovendien 
zaten ze tussen de rotsen en de wind was Z.Z.O.Als ze nu recht op 
de zee zouden gaan zouden ze op de rotsen terecht gekomen zijn.Eu 
moesten ze me.ar trachten hun schip te redden.Wij konden hen niet 
meer zien.De huizenhoge zee lag ais een muur tussen ons.Later heb 
ik vau de kapiteins vernomen dat ze daar 36 uuren hebben liggen 
dobberen.ïratsaert had zelfs geen kans meer gezien zijn net behoor
lijk vast te maken,Hij had nog een grote zak vis in zijn kuil en 
die heeft hij aan de mast moeten vastporren.Zo geweldig vas bet 
opeens geworden.Koe ze er beiden heelhuids zijn vanaf gekomen hebben 
ze later zelf niet kunnen verklaren.Svaar wij lagen vas het niet zo 
erg en na een uur of 5 gewacht te hebben besloten we maar alleen 
door te zetten.Wanneer we zowat een mijl of 50 weg waren was het 
weder veel beter en konden we op volle kracht draaien,Vierentwintig 
uur nadat we vertrokken waren kwam er tegen de ochtend een Engels 
vliegtuig terug en beval ons opnieuw te stoppen.Tot driemaal toe 
gebeurde dit.Dan liet hij ons maar betijen.Eens terug in Fleetwood 
moesten de kapitein en ik op de admiraliteit komen,Dat vliegtuig 
had ons gerapporteerd dat we hem belet hadden een aldaar gesigna
leerde U—boot op te 3poren.Door de storing die onze schroef ver
oorzaakte kon hij hem met de "asdick" niet vinden.We kregen daar 
een flinke bolwassing.tfij konden dat niet weten maar we beloofden 
dit niet meer te doen.Ve waren reeds drie dagen binnen vooraleer 
onze twee makkers binnenliepen dia mij hun wedervaren vertelden.
Eerst hebben ze 'j6 uur liggen dobberen tussen die rotsen,zonder 
zicht en voortdurend in onzekerheid .Toon zo dan eigdnli^jk wat 
zicht kregen hebben ze nog 36 uur slow moeten draaien op hun koers 
naar Fleetwood,Zo erg was het geweest.Beide kapiteinen waren be
kwame en doorvaren zeemannen en hadden dit nog nooit meegemaakt.
Tot nu toe kunnen ze nog altijd niet begrijpen hoe ze er veilig 
uitgeraakt zijn.Maar eind goed al goed.Volgens de reder hadden wij 
op hen moeten wachten maar dat was onmogelijk,We hadden een goeie 
vijf uren gewacht,maar we kregen hen niet in zicht,Ik heb dan nog 
een paar maanden met de "Jean Ribault" gevaren en bet was op de laatste 
reis dat ik op zekere morgen toen ik van wacht vas,toevallig iaès 
hoorde op de radio dia ik aangezet had dat klonk ais "débarqué".
Het was rond vier uur en ik riep vlug de Franse kapitàân op. Hij zeii" 
Gij hebt zeker mis verstaan?"Boch ik vas overtuigd dat ik bet woord 
gehoord had,Het vas rond II u. dat hij mij met een van vreugde 
stralend gezicht k^am zeggem"Oui,vous avez raison,les alliés ont 
débarqués en Normandie.HU kunt zich voorstellen hoe overgelukkig en



tegelijkertijd angstig wij het verloop van de gebeurtenissen bleven 
vogen.De reis kon niei vlug genoeg gedaan zijn,we wilden zo vlug 
mogelijk alles in detail weten.Wanneer we binnen kwamen,moesten vier 
of vijf van onze matrozen direct dienst nemen in de Franse marine, 
life heb ze nog één of twéémaal gezien en daarna heb ik tot heden ten 
dage nooit meer iets gehoord van die jongens.Enkele jaren na de 
oorlog heb ik wel nog nieuws gekregen van de kapitein.Die -woonde 
opnieuw in La Rochelle en voerde daar een sleepboot.Bij aankomst in 
Fleetwood werd ik op het Belgisch bureau geroepen en er ^erd mij 
gezegd dat ik op het Belgische schip 0.87 ”Gaby" moest gaan.Kapitein 
Tratsaert zou overgaan op het Boolse schip ‘'Podole*' oni die Polen op 
te leiden in de visserij op Ysland.Ik zou nog een paar reizen doen 
met de 0,87 eu dan moesten wij ons klaar maken ora naar Oostende 
terug te keren.Op onze laatste reis hebben we nog een hachelijk 
avontuur beleefd.Kapitein Allary met de 0.292 had zijn net in de 
schroef gekregen en hij vroeg mij hem op te tuien naai’ Westmanayer.
Het was mooi weer toen we de sleep aanvingen en tegen de valavond 
kwamen we aan Westmanayer.De wind begon aan te wqkkeren uit Z.O., 
en ais je weet dat de haven van Westmanayer aan de Z.O, kant ligt 
zal je meteen weten wat ons te wachten stond.We moesten nog drie uur 
wachten vooraleer we de haven konden binnenvaren,Ondertussen was 
het storm geworden uit het Z.O.Daar lagen we nu met de twee schepen, 
met de 0,292,zonder verweer.Ik riep naar Allary dat ik zou tussen 
de rotsen door varen eu aan de andere kant in hot opper gaan ankeren. 
Hij stelde voor oni op de zea te gaan daar hij mijn gedacht te 
gevaarlijk vond ,gezien het zeer slecht weder werd.Ik dacht er echter 
anders over en vas bang dat rnoest de sleep breken of iets dergelijks, 
bij op de rotsen zou te pletter slaan.Daarom voerde ik toch mijn 
gedachte uit en liep met hem voor de wind tussen de rotsen.Het was 
kwestie van een kwartiertje schrik,Want Wie weet wat er anders die 
nacht kon gebeuren,Na een half uurtje lagen we veilig voor anker en 
was ik zeer tevreden dat ik mijn gedacnt had gedaan,We lagen daar 
gerust voor anker en konden er op ons gemak het pder af wachten.
's Anderendaags was het wöder bedaard. Rond de middag vaarden we 
terug door de rotsen naar de Z.O. kant om de haven binnen te varan.
We zijn dan veilig binnengevaren en de duikers hebben het net uit 
zijn schroef gehaald.De volgende dag zijn we opnieuw uitgevaren.
Dit zou voor lange tijd onze laatste reis op Ysland zijn.Het was 
in elk geval de laatste reis tijdens de oorlog want toen we onze 
vis verkocht hadden in Fleetwood werd het schip helemaal in gereedheid 
gebracht om terug naar Oostende te gaan.Na vijf jaar in Engeland 
doorgebracht té hebben was eindelijk de tijd aangebroken om naar 
ons geliefd België terug te keren.We zouden samen vertrekken,ik 
met de 0.&7 en de 0.292.De bemanning mocht haar hebben en houden 
aan boord brengen en het schip werd opgestapeld met allerhande 
huisgerief.De grote stukken moesten natuurlijk achtergelaten 
worden daar er daarvoor geen plaats was aan boord,We deden ons best 
om iedereen tevreden te stellen.ïerwijl ve ons vertrek voorbereid— 
den werden we thuis nog door een groot ongeluk getroffen,De zuster 
van mijn vrouw,Georgette Ostin,was schielijk overleden.Na vijf jaar 
van alles meegemaakt te hebben moest ons dat nu nog overkómen.
Daar was nu echter niets aan te doen, Ive hebben haar plechtig 
begraven en hebben haar twee kinderen bij ons genomen.Enkele dagen 
later moest de familie vertrekken met een troepentransportschip 
vanuit Dover.Zij vertrokken dus voor mij,Mijn ouders vaten daags 
te voren met een vliegtuig vertrokken.Ikzelf rnoest nog eerst naar 
Liverpool om het schip te laten "demagnetiseren",of het schip "sweepen" 
zoals ze dat toen noemden.De 0.292 moest dit ook doen.Daarom vertrok 
hij een uur of drie voor ons.Toen we daar aankwamen vas hij bijna 
kloLcir eA dödr wij harder liepen den de. Q-202. zou h-lj voor ons welaan.
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In Fleetwood hadden we op de admiraliteit onze route gekregen tot 
Dover,Daar zouden we de rest van de route krijgen,dit cm de wrak
ken en mijnen te ontlopen,want er was nog niet voldoende gesleept 
geweest.Nu dacht ik mijn collega daar te zien daar hij daar normaal 
moest blijven wachten,Hij was echter daar niet geweest.Nadien zou 
ik vernemen dat ze in Liverpool een grote partij muskaatnoten 
aan boord hadden gedaan,In Fleetwood hadden ze het kunnen klaren, 
maar of het hier in Dover zou gaan,dat was iets anders.Daarom 
had hij geen risico genomen en zo doorgevaren.Toch moet mijn collega 
ergens aan die route gekomen zijn want het was nog zeer gevaarlijk 
om zo in het onbekende te varen.Hij was een goedfe 12 uren voor ons 
in Oostende gekomen.Toen wij daar aan kwamen stond mijn gezin mij 
reeds op te wachten op het staketsel.We moesten eerst allemaal naar 
de muziekschool in de leperstraat oni ondervraagd te worden over de 
hoeveelheid geld die we meegebracht hadden enz,Onze families had
den dit enkele dagen vroeger ook moeten doen»Na de ondervraging 
en het onderzoek mochten we naar huis gaan.Daar stelde ik vast dat 
alle ruiten uitgeslagen waren.Onze meubels had mija broer uitge
leend aan familie van ons die er geen meer hadden,daar zij gebom
bardeerd waren geweest.Deze waren dus in goede handen,Nu,dat zou 
wel in orde komen.Het weerziens met de bekenden was natuurlijk 
fantastisch na vijf jaar gescheiden te zijn geweest.Iedereen ver
telde zijn belevenissen en zo zijn menige uurtjes verlopen.



Toîn het wederzien ’"°.t afgekoeld eris rossten mj er een -edaclrt ven maken 
en beginnen net bet aller"noodzakelijkste t* is te zeggen eerst zien dat 
er ruiten in kwamen en alles nat lij gewerkt werd zodat vrij toch iets 
bewponb^ars hadden maar al onze miserie was noe niet ten einde,mijn vrouw 
dae een nnaglijdster was noest dadelijk opgenomen v/orden met een ga
bars te n maagzweer nii zou bet wederom mijn broeder en zijn vrouw zijn die 
zouden anstum ngen voor mijn huisgezin terwijl mijn vrouw in de kliniek lag 
en dit onaevd' zou ook meteen mijn verdere loopbaan vastleggen, zoals je

verder sal kunnen zien, wij vaarden uit noar de .bankjes en vingen vis 
zoals noa nooit te voren in Irie of vier davei! waren wij binnen met volle 
Izdipv en dat was zowat een 7C0 bennen platvis, 1.000 tot 2000 kilo tongen. 
en vérder no~ wa.t tarbot enfin formidabele vangsten, mijn colega was een 
d.z~ of drie voor mij zeveren hij miek zowat oüö.OOORR ile verkocht een paar
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of vervuld, zij op bet vlot werden helemaal verkleumd opgevist maar hebben 
bet er toch levend afigebracht, na dit on "evai zijn er noa vers olie ind ene 
scheren door mijn ontploffingen verloren gegaan en veel mensen zi in er toon 
nog gekomen voor de visserij was bet oorloge gevaar zeker nog niet voorbij 
eu dat zou zeker nog in jaren niet zijn. In Fleetwood had ik op aandringen 
van Cndt julii? EEalRR mijn a-nvraag gedaan voor loods nu wera ik opgeroepen 
om in dienst te gaan alsloodsleerling, daar ik iii Enge land mij bezit niet

gedeclareerd had moest ile hier alles af geven aan de zogenaamde wet vau GUII1. 
Via EFGBLAin had ik bijna niets mede gebracht daar men ons benauwd had ge
maakt dat fle controle zeer scherp was zodoende kon ile met mijn pree van 
loodsleerlinpe de zware kosten niet dragen waarvoor ik nu stond mijn vrouw 
een zware operatie die veel geld gekost had en die helemaal uitgeflauwd uit 
de kliniek kwam ik moest alles in de zwarte markt kopen om haar wat op te 
kikkeren , met mijn pree van loodsleerling zou ik dat niet aangekunnen 
hebben, zodoende ging ile bij Cmdt Roets vragen of - het niet moselijk was om 
een maand of drie uitstel te krijgen, die man verstond mijn positie eu zei, 
ja u kunt dit maa® ile leai U geen garantie geven, dat waneer bet loodsen leader 

voledig is IJ nog sal kunnen binnen komen met uw diploma van schipper 1e klas 
na ” maanden ging ile mij aanbieden ,het kader was Toledia- ik kon*nu maar binn
en geraken ais matroos en ile zou dat natuurlijk niet meeT doen ik vaagde nu al 

vele voor schipper dae hier het best -evaren dP ga
rnot name ROBERT HilJddESOH ° ~ n ~-e xt t7as een colega vau mij



Die had s amen met mii zijn aanvraag gedaan in Fleetwood maar die is rechtstr 
eeks binnen gegaan ais ze hem opgeroepen hebben nu is hij reeds superloods nu 
nu zooals het spreekwoord zegt, de mens wikt maar god beschikt en wederom maar 
tevreden zijn in ons lot wat ik trouwens altijd gedaan heb het zou niet lang 
meer duren of er kwamen schepen van ons vrij die gediend hadden onder de ad— 
miralitijt de eerste was de 0.80 DUCH ESSB deBRABANT die kreeg zijn vroegere 
schipper PIERRE STEENKTSTE en verdiende er zeer veel geld mede toen gingen'wij 
nog vee;l op haring vissen en waren intussen veel schepen vrij gekomen en ik 
was ook reeds terug op de (0.92 GRAAF van VLAANDEREN) toen wij op de haring 
grond waren het weder- was goed en er werd veel haring gevangen maar ook nu en 
dan werden er drijvende mijnen geraporteert, tegen de avond zou de (0.304 de 
LAERMANS) van bij ons weg gaan schipper George Verburgh die zijn reis uit was 
de wind schoot uit van het nnw met zware storm alle schepen lagen op öe zee 
en bleven op de zee gaan daar het weder zoogeweldig was en ook om weg te gera 
vari: ken uit die positie waar wij die mijnen gezien hadden, na 48u op de zea 
gelegen te hebben begon het wedEW' te beteren en ieder begon zich klaar te ma 
ken om terug te beginnen te vissen, wij hadden nog v/at werk te doen zoodoende 

was ik zelf nog op de brug, toen ik almeteen de (LAERMANS ) Hoorde roepen 
achter de 0.80 daar ik zag dat de 0.80 bezig v/as met korre uit te zetten en 
de schipper niei van zijn werk weg kon antwoorde ik zelf naar de (LAERMANS) 
maar ik kreeg geen antwoord, en ik waarschuwde de sc hipper van 08O dat GEORGE 

OPhem geroepen had hij had het in zijn werk niet gehoord intussen had een au 
der schip ook de (LAERMANS) horen roepen de (0.232) schipper MAURICE ALLEMBERS 
hij ook kreeg geen antwoord meer toen dachten wij dat deÖ.304 ons had opgeroe 
pen van tegen de haven en intussen binnen gevaren was, daar hij toch reeds 

moest binnen geweest zijn, maar s*avonds werd een schip van dezelfde rederij 
opg ereepen door de rederij die vroeg of er geen nieuws was van de (LAER/MANS) 
daar hij nog niet binnen was, toen begonnen wij slechte gedachten te krijgen 
en bet slechtste zou ook gebeurd zijn, nooit hebben wij nog ietsgehoord of ge
zien van de (LAERMANS )0F zijn bemanning, het schip is verdwenen hoe weet nie
mand in ieder geval heeft hij zeker het zwaarste van de storm doorgemaaktwant 
het was geen gevaarlijk weder meer toen ik en Maurice Allemeesch hem hebben 
horen roepen op de 0.80 dat hebben wij trouwens allebeiden verklaart op de 
onderzoeksraad voor scheepvaart, hoe is het schip gebleven niemand kan het we 
ten wij allen denken dat hij na het slechte weder op een mijn gevareh is dit 
is ten minsten het meest aanneembare fait, intussen was de vloot al met ver
schillende schepen vermeerdert en begonnen wij terug op Ijsland te varen onze 
sch epen 0.92 en 0.85 zouden verlengd worden ze kregen een MAYER steven en een 
rond gat dit had voor gevolg dat de schepen 20 voet uitgelangd werden maar dat 
er niets.van lijf bijkwam, een stuk voren die geen dracht had in het water en 
een stuk achter die geen dracht had in het water zoodoende had men van een 
schip waarmede ik overal geweest was , IJSLAND ? BEARISLE, SPITSBERGEN , en 
noem maar op, een wrack gemaakt die niet meer bestand was tegen een storm van 
zoodra bet slecht weder weód moest je al je zeemans kennis bij elkaar rapen om 
geen ongelukken tegen te komen, eens waren wij op bet o nverwachts verast er 
stak een storm op en wij moesten nog winden, ik had de stuurman gewaarschuwd 
goed op te passen daar ik reeds de kuren van het schip kende, wij gingen aan 
het winden wij lagen op de lij wij kregen een zee bet schip haalde over en 
met de kracht van het ’//inden erbij bleef hij maar gaan de stuurman was kunnen 
weglopen maar de wineh stond open en er koa niemand bij geraken ik riep de 
machinist de steam af te sluiten op de kete 1 wat hij dadelijk deed en daar 
er nog maar alleen op het voorste touw gewonden was trok het schip voor de 
wind om dank god of het was met ons gedaan, terwijl wij op de lij lagen was 
het water komen binnen lopen langs hét, openstaande venster met voor de windfjgte gaan lagen wij met de touwen in de loefzijde en na wat gewacht te heb 
én tot het meeste water weg was konden wij terug beginnen winden*"

Die grap was zooerg geweest dat bij het binnen varen de ganse bemanning af— 
m&nsterde; Eens waren wij op weg voor de maandag markt het was slecht weder 
van t’nw dus voor de wind wij kwamen nogal redelijk goed den alantie over 

maar ik moest nog door de Pentland Firth wij zouden wachten en voor anker 
gaan in TURSO, wat brood en vlees A.B. gedaan en na 36u kwam de BRBUGEL door 
de PENTLAND ik sprak met de schipper en hij zei het gaat redelijk maar hij



kwam erdoor op de wind en ik moest erdoor voor de wind, wij zouden het maar 
riskeren wij moesten zien binnen te geraken voor woensdag want na woensdag'" - 
was er geen markt meer voor ijslandse vïs alles in gereedheid gebracht vorjea 
hadden wkij een W.G. die buiten boord liep deze opgevuld met katoen engevuld 

met olie die druppels gewijze zou uitlopen achter de achterste galg hadden wij 
ook een W.C. waar v/ij hetzelfde deden en op de buiten brug stond aan de eeae 
zijde de stuurman en aan de andere zijde een matroos met een emmer vuile olie 
die zij ook druppels gewijze zouden laten lopenof naarmate het zou nodig blij 
ken en bij god onze voorzorgen waren zeker niet overbodig geweest want wat, 
wij in het volgende half uur zouden beleven had nog niemand van ons mede gem 
aakt. Pentland Pirth is gelegen tussen SCHOTLAÎÎD en de SH ETLAHD EILAhDEM' de 
tij is er zeer sterk met zeer vele overfalls, voorzichtigheid is er altijd 
geboden de beste uren om erdoor te lopen is, ais er een paar uur vloed loopt: 
en de wind van het nooded is, of ais er een paar uur ebb loopt en de win d 
van de zuid is t'is namelijk zoo de vloed loopt er zuid over en de ebb loopt 
er'noord over, de beste methode om erdoor te lopen is ils je de wind en de tij 
van de zelfde richting krijgt nu wij hadden de wind en de ij uit dezelfde ric 
hting maar het weder was van dien aard drat wij beter nog eenuur zouden gewacht 
hebben, dan word gewoonlijk door de sterkte van de stroom en de wind de zee
plat gelegd maar nu was dat nog het geval niet en heb ik in al de tmjd dat
ik door de Pentland gevareh heb nooit zulke geweldige zeeen gezien nu eindè 
goed alles goed, onze olie verichte goed werk en eens Stroma voorbij ging alis 
veel beter, Stroma is een eiland dat in het midden van de Peniland ligt je

bkan er eens en anders van varen maar de west kant is zeer nauw en t'is niet
gelijk van welke wind gij daar langs gaat b.v. voor ons nu zooals de wind' was 
zouden wij nog slechter gevaren hebben, w of zw winden zijn zeer goede winden 
om door het zoogenaamde kleine gat te gaan.
Mijn colega die op het andere schip was die ook zoo veranderd was had het ook 
hard te verduren gehad, hij was uitgevaren en moest zoowat rond de dogger— 
bank geweest zijn toen hij ook in de miserie geraakte. E IJ lag al 48u op de 

zee: en h ad gedurig van zijn lading kolen moeten wegwerpen om zijn schip veil 
ig te houden, daar hij reeds zooireel tijd verloren had en geen kolen meer ge 
noeg had om door te zetten naar ijsland zou hij zijn reis maken in de Mary— 
firth, reis die op een fiasco zou uitdraaien, toen ik in Oostende aankwam 
had dereder reeds bericht gekregen van mijn colega, en ik moest ook wederom 
een ganse bemanning hebben, toen werd de ingenieur die bet plan van deze 
schepen gemaakt had opgeroepen, h ij hield natuurlijk voet bij stuk dat deze 
schepen goed waren, maar zelf wou hij een reis naar ijsland niei mede maken 
het is toen dat ze zijn beginnen rekenen en dat zij tot de conclusie gekomen 

zijn moesten zij een motor in deze schepen steken dat de stabiliteit dermate 
zou verhogen dat wij ten minsten een zeeschip zouden hebben, er moest iets 
gebeuren, daar werd dan ook niet lang mede getalmd ik deed nog een reis met de 
stoom, en met de 0.83 werd er dadelijk begonnen ais hij binnen kwa:m de schep 

en gingen naar EMIXHEM en daar zouden ze omgebouv/d worde n tot mot.oorschepen. 
en zoyden wij nadien ondervinden dat het werkelijk zoo was en dat wij nu en 
dat wij nu een schip hadden waarmede v/ij nu ons werk behoorlijk konden doen 
zonder gedurig onder spanning te staan, t'is ook van dan af dat wij met ons 
makkers mede konden voor wat het vissen van slecht weder be:;treft, maar dat 
komt wel verder eerst zien hoe ik de duur van de herbouw heb doorgebracht ik 
moest namelijk over stappen op de 0.86 EDISON die toen intussen nieuwgebouwd 
v/as motoorschip van 450 P.K Kareis het ging niet naar wens met de toenmalige, 
schipper en ik moest het maar eens beter doen , het was juist haring seizoen 
ik ging om haring en dat ging goed maar mijns inzien kon dat veel betrer 
onze netten die toen nog allemaal veel te zwaar v/aren wij visten toen nog al 
tijd met urnula netten en ik was goed bevriehd met de hóllanders zookwam het 
dat ik te weten kwam da::t zij allemaal met veel lichtere netten visten en 
met veel grotere mazen in het voornet, zoodra ik binnen kwam bracht ik de re 
der daarvan op de hoogte en hij was dadelijk met mij akoord, en wij gingen 

dadelijk per auto met de walkapitein en Mr Devestele die zoogezegd onze tec- 
knias raadgever was naar IJMUIDEN wij brachten twee van die lichte netten mede 

en toe ik uitvaarde ging ik recht naar IJMÜIDEN en deed daar ook twee van die 
netten A.B. het was direct een succes het ving haring ais geen enkele andere 
belg en kwam zoo op dezelfde voet te staan ais de hollanders die vroeger 
altijd veel meer vingen dan wij, zoodoende waren die onkosten rap gedkt



Nu was het zoe dat er voor den oorlog veel haring gevangen wera aan de Smalls 
en ik ziende dat de haring in de Noordzee aan het minderen was vroeg aan de 
baas of ik niet eens naar de Smalls zou gaan, hij zei mij eerst inlichtingen 
tenemen in Frankrijk of zij s oms schepen daar varen hadden maar mijn tijd 
was om en ik moest varen en er was nog geen nieuws , zoo. zei de-walkapitein 
ga maar naar zee en stuurt West aan en voor U aan de Sandettie bent roep nog 
'eens op, sandettie is een lichtschip dat ü moet passeren öp weg naar het 
kanaal waar de Smalls gelegen is,Wij mieken akoord om niet meteen te veraden 
dat ik daar naartoe was,dat hij ais er nieuws was mij zou zeggen blijft maar 
doorlopen en ais ik niet mocht gaan zou hij zeggen stuurt maar Noord over 
dus toen ik hem opriep zei hij tegen mij zet maar door ik natuurlijk wetende 
dat hij wel wist dat wij West over lagen bleef zoo doorlopen zoodoende in 
het kanaal terecht komende, was alles nu goed afgelopen er zou natuurlijk 
geen vuiltje aan de lucht geweest zijn, maar er was sedert den oorlog nog 
niemand op de Smalls gronden geweest ik had nu het avontuurtje op mij gen
omen en dit zou zooals bet er nu aan toe ging een fiasco zijn op grote sch
aal, het v/as namelijk zoo wij hadden al3"dagen overal rond gekord en nergens 
was er een haring te bespeuren zoodoende dacht ik ik heb voor den oorlog nog 
haring gevangen aan Kinsale, SW kust Ierland ik zal maar eens daar naartoe 
lopen t’is niet te ver en je weet nooit, maar daar was het al even slecht 
dus maar terug naar de Smalls ik had nu zoov/at al de visgronden afgedaan in 
die omgeving, SMALLS, KINSALE? BALLICOTIN, LABADIE BANK? en nergens een ha
ring te bespeuren, nu was ik verplicht de rederij op de hoogte te stellen 
van mijn mislukking,hen tevens te vragen wat er verder te doen stondik riep 

de rederij op en kreeg verbinding met de walkapitein maar nu kwam ik voor 
de verassing van mijn leven te staan,toen ik hem zei nog geen kop van een 
haring gezien te hebben vroeg hij mij gev/oon v/at er haperde dat de andere 
schepen hoe slecht het ook ging toch aan een 150 hennen in de 24u kwamen 
ik zei hem dat hij toch wel wist dat ik niet hij die andere schepen was
maar toen zei hij dood eenvoudig waar zit U dan wel, ik dacht door de gr
ond te zakken ik kon niet meer spreken van aandoening ik smeet de telefoon 
toe en wilde niet meer antwoorden, wij waren aan het stomen en ik riep de 
machinist naar de brug en zei hem dat wij zouden blijven doorstomen en de 
reis zouden uitmaken» Al stomende begon mijn koleire wat af te koelen en 
begon ik v/at redelijker te denken, en kwam tot het idee dat de zaak toch
verloren v/as en dat ik het nu maar tot het uiterste moest door drijven en
dat zou ik doen ook, tot overmaat van ramp in een uur tijd was het vlieg
ende storm dat nog erbij, enfin ik hield voet bij stuk en bleef terplaats 

b ijliggen,mijn laatste hoop was het is te lang mooi weeder geweest en de 
. haring kau niet aan de grond geraken en mijn vermoeden zou nog juist zijn 

ook, ik was al verscheidene malen opgeroepen door Oostende rad .io maar ik 
wilde niei antwoorden de walkapitein had alles op mijn rug willen leggen 
en nu zou ik maar de volle verantwoordelijkheid opmij nemen wij lagen zoo 
een 24u bij en dan zouden wij maar hals over kraag beginnen vissen het was 
nog slecht weder maar ja ik was gejogen om te zien hoe het verder zou ver
lopen en bij godïrâl ik nog maar wat gewacht, want tien wij aan den haal 
gingen sprong ons net boven hij zat bom vol haring maarer stond nog te veel 
zwel na dat slechte weder alles duurde veel te lang ze sloegen in de grond 
en wij konden ze niet meer krijgen het eene brak en het andere brak en ik 
was nog kontent ook dat alles weg ging anders hadden wij meschien nog o n— 
gelukken gehad, nu wisten wij dat ze er waren en met volle moed een nieuw 
net aan geslagen intussen was het weder altijd maar gebeterd en zouden wij 
nu op ons gemak kunnen v/erken ais wij klaar waren gingen v/ij korre weg an 
na een half uurtje gingen wij aan den haal en hetzevlde spei net vol maar 
nu ging alles veel betrr het was schoon weeder de haring was veel ;levnder 
en bleef langer drijven wij legden ons dek vol en derest stopten wij bij 
langs de zijde wij moesten ze eerst weg werken dan de rest a»b» zetten en 
têrug korre weg wij moesten gedurig stil leggen om ae weg te werken nu de 
mannen v/aren goed uitgerust en het zou niet lang duren dus werd er gewerkt 

zoo hard ais ze maar konden des anderdaags s*morgens gingen wij om tlu - 
onder zeii met ons dek vol en toen wij bijna aan LANDS END gelopen waren 
moesten wij de rest nog laten lopen wij konden ze niet meer bergen dus 

hier was het spreekwoord wederom tot zijn recht gekomen zooals wij zeggen

een haring vaarder is in een nacht getroost



TTr wachte om met de rederij te spreken totdat ik aan de V/est Einder gelop— 
en was, je kan gaan denken koe verast zij waren te horen dat wij reeds daar 
gelopen waren en dan nog met een veile lading, onze haring was haring dat ze 
reeds van voor de n oorlog niet gezien hadden van die grote brede haringen' 
wij kregen een hoge prijs en mieken 58Q.Q0QEr een zeer mooie reis na al die. 
ontgoogelingen, er lag een schip klaar vanis.7» de BRELI GEI die direct orders 
kreeg daar naartoe te gaan, tegen dat ik moest varen lagen er ook al den . 
paar Hollandse vrienden op :mij te v/achten die daar ook nog nooit geweest 
waren, en die met mij mede zouden gaan tegen dat wij nog een reisje gedaan 
hadden was bijna gans de hollandse vloot daar, alsook enkele duitsers na 
het haringseizoen zou de zelfde schipper zijn schip terug nemen en moest ik 
voor een tijdje met de 0.85 PASTEDE mede gaan Pasteur was hetzelfde schip 
ais de EDISON maar die scheepjes hadden nog geen andere visserij gedaan dan 
de NOORDZEE nu zei ik tegen de baas ik ga a.b. van de PASTEUR maar ik ga 
naar Ijsland hij was dadelijk akoord, wij vertrokken naar ijsland alles 
ging zeer goed wij vingen veel vis, ik had na=melijk gans dat net veranderd 
waar zij vroeger met 10 voet ophangers visten , viste ik nu met 40 voet en 
waar zij vroeger 5 voet kaake hadden viste ik nu met 14 voet kaake die sch
ipper was zelf A .B. gebleven ais stuurman en hij was niet van mijn gedacht 
maar het duurde niet lang voor ik hem overtuigde nu die man was zeer tevred 
en hij heeft veel van mij geleerd hij was ook nog weinig op ijsland geweest 
hij was gedurende den oorlog bij mij A.B. geweest toen wij de 0. 88 JOHN 
verloren hebben nadien is hij moeten in de navy gaan en is terug A.B. bij 

ons gekomen ais kanonier dus hij was geen vreemde meer voor mij en hij was 
zeer blij dat ik bij hem aan boord was , want eens zei ik tegen hem deze 
reis zal ik thuis blijven, binnen kort zal mijn schip klaar zijn en ik zal 
nog geen verlof gehad hebben toen zei hij tegen mij och kom nog een paar 
reisjes en ik ben helemaal op de hoogte, en zoo is het gegaan hij is wel 

een zeer goed schipper geworden, die scheepjes mieken gewoonlijk uit de n 
Noordzee 150 tot 200.000Er ik miek mijn eerste reis van ijsland 540.000Er 
en zoo is het blijven vocrtgaan tot ik weg gegaan ben 480 000* 4-50.000 
500.000Fr mooie reizen in verhouding van hua vroegere opbrengst.

Wij hebben ook veel narigheden beleefd maar het verschil v/as die scheepjes 
pakten veel water van slecht weder maar er zat veel lijf in en er was geen 
voortdurendgevaarvan te blijven rijden of zelfs te capseizen enfin de tijd 
was daar ik bleef thuis eu die schipper heeft nadien altijd goed zijn brood 
verdiend, ik bleef nog een 14 tai dagen aan land en dan was het terug op de 
Graaf van Vlaanderen 0.92 waar er nu een motoor was in gezét 50QP.K Kanela 
opgedreven met turbo tot 750 P.K.
die waren ongebouwd van steamschip tot motoorschepm nu hadden wij tenmin— 
sten een schip en van slecht wedder moesten wij niet meer voortdurend met 
de schrik op je lijvf staan, ze konden goed een zware storm aan, mij eerste 
reis zou toch veel narigheiden mede brengen, wij waren nog op weg naar de 
visserij en de motoorist die nog niet gewoon was traan te smelten in spec 
iale ketels zou eens nagaan hoe dit eigenlijk moest gaan meegaande zouden 

die ketels die al een ganse tijd niet meer gebruikt waren eens goed uit kuis 
en wat er eigenlijk gebeurd is zullen wij wel nooit te v/eten komen maar een 
ding is zeker zij moeten de deksels van die ketels geopend hebben terwijl 
ze nog onder druk stonden, je kan gaan denken die stoom ontsnapte op een 
geweldige manier en beide motoristen werden zwaar verbrand de tweede motor
ist was nog niet zooerg maar de eerste motorist was er zeer erg aan toe hij 
was verbrand tot in de derde graad, gans zijn bovenlijf armen benen tot 
onder de knie zijn gezicht was nog niet te erg maar over het geheel was hij 
er erg aan toe, wij moesten nog 140 mijl maken vooraleer wij ergens konden 
binnen lopen om hem te laten verzorgen,dus hebben wij nog een goeie 12u met 
die man a.b; gelegen, hij lag daar natuurlijk almaar te kermen, wij hebben 
hera gans overgoten met MAIS olie dit was het eenige waarvan wij genoeg Â.B* 
hadden om hem over gans het lijf in te smeren en zoodoende de pijn wat af te 
remmen, de ekele pijnstillende middelen dewelke wij A. B. hadden waren rap 
op, nu het was mooi weder en het schip lag nogal stil en gans het machien 
werd open gezet om zoo vlug mogelijk binnen te geraken in(¥ESTMANAKER)



Wij kw "en daar in de nammidag binnen het weder was nog goed maar gedurende 
de^nacht was er stormii opgestoken van het SW ik had het schip laten verzekeren 
door ons korretouwen aan land te brengen en ook de landvasten lagen aan land 
ik zou voor een half uurtje weg gaan om te horen hoe het zat met mijn machin
ist, waarop ik geen de minste hoop meer had toen ik daar kwam werd mij gezgd 
dat hij een rustige nacht had gehad, en ik mocht,hem in de late nammidag eens 
bezoeken, zoodoende ging ik.terug a/b intussen was het weder verandert tot 
orkaan, toen ik voor mijn schip kwam lag hij te rijen op zijn beide achter 
einden de kopeinden waren allen gebroken maar ik kon n&g niet direct a/b gera 
ken, daarom riep ile van op de wal naar de stuurman dat hij het anker moest 1 
laten vallen wat hij dan ook deed, dan wat gevierd van de achter einden en he
schip draaide met zij kop in de wind en zookon ik a/b geraken met een motoor 

boot en een loods , deze zei dat wij daar niet mochten blijven liggen daar la
gen in YESTMA1TAY3R van die grote boeien met van die grote meer ringen aan 
wij moesten ons daar gaan leggen, de tweede motorist v/as na verzorging mogen 
terug a/b komen zoodoende kon hij zoogoed en zoo kwaad ais het ging de many— 
neuvers uitvoeren, wij legden ons dus vast aan deze boei goed verzekerd en 
ons eigen anker recht op en neer gevierd, aan de zuidelijke pier lagen er 
twee duitsers'f een ervan was de (WIESBADEN) die had een andere duitse trawler 
binnen getuid met zijn korretouw in de schroef, zij lagen alle beiden langs 
zij van elkaar de (YflESBADEN) was de buitenste, ik stond er zoo op te kijken 
zeggende tege n mijn stuurman zoo kunnen die toch ook niet blijven liggen 
toen alraeteens ook hun lijnen braken en bij bet maneuvreren kreeg ook de 
WIESBADEN zijn lijnen in de schroef, de andere bleef nog op een vooreinde rijf 
en en had zijn anker laten vallen de (Wiesbaden) had geen anker klaar en gel— 
uk vau god voor hem kwamm hij recht op ons af gedreven ik riep alle hands aan 

" dek en zoo konden wij hem langszij van ons houden, het weder was van dien aarc 
dat wij alles wat wij maar konden bemachtigen tussen de twee schepen moesten 
steken, zooals rubber banden,loodzeilen , manden met stukken garen erin enfin 
alles v/at wij maar konden bemachtigen om de geweldige stoten die de schepen 
tegen elkaar gaven v/at te milderen, toch heb ik en die d: itse kapitein gans de 
nacht de wacht gedaan allebeiden met een halve be-manning zoodat wij paraat w 
waren voor gebeurlijke narigheden, gans de nacht heeft onze motoor gedraaien 
en waren wij stand by niets is er gebeurd na middernacht begon het weder af 
te nemen en s*anderen daags kon men beginnen v/erken aan die duitser om zijn 
korre touw uit de schroef te halen, die man was mij geweldig dankbaar voor 
v/at ik die nacht voor hem gedaan had, en ik kreeg van hem alle geheimen nopenj 
het haring vissen zooals ze in zijn eigen boek stonden, alsook de code welke 
de duitse schepen onderling gebruikten die man wist niet wat gedaan om mij te 
danken hij had mij zelfs uitgenodigd hij hem thuis in (CUXKAVEN) lange jaren 
heb ik dat adres bijgehouden wij kwamen nadien nog veel in betrekking met elk 
aar tot ik op zekere dag vernam van een colega van hem dat hij overleden was 
hij was namei!jk 18 jaar ouder dan ik.
Om nu terug te komen op ons eigen wedervaren wij hebben nog 6 dagen in (VESTM 
MANAYER) gelegen te wachten achter een motorist, door het geweldig slechte 
weder kon er geen vliegtuig landen en dan moest hij nog per boot afkomen van 
(RIKJAVIC) nu voor de eerste reis met mijn schip had ik zeker geen geluk na 
al ons verlet toen wij konden uitvaren met een motorist die van oostende gekon
men was(POi JOLIET) ais v/ij op de visserij kwamen waren ze juist allemaal aan 
het winden om bij te liggen, storm van t'noord oosten ik wou toch eens zien 
hoe bet zou gaan aan de korre met mijn zoogezegde nieuwe boot en ik ging toch 
korre v/eg t'was wel een hopeloos geval maar toch hebben wij nog een paar uren 
gekord intussen kon ik al zien wat mijn schip zou waard zijn aande korre en 
dat viel mede wij moesten welzooals trouwens al de anderen bijliggen maar ik 
had toch in de gaten dat wij heel wat meer zouden kunnen doen dan vroeger met- 
de stoom, want dan hadden wij reeds lang voor de anderen moeten bijliggen 
ik wist nu wat mijn' schip kon van dan af was ik altijd op mijn gemak en kon 
ik met een gerust hart^ aan alle weder zooals de anderen het hoofd bieden zoo 
is dat dan blijven voortgaan tot ik over gegaan ben op de JOH N dat heeft 
wel nog een tijdje geduurd . Intussen heb ik met de(0.92) alle visserijen- 
gedaan vanaf de (NOORD KAAP) tot aan (ERGODES HOFDE) enfin ijsland rond 

wat ik vroeger niet durfde doen deed ik nu wel



wij gingen net die schepen ook veel op haring vissen ik zeer veel haring 
gevangen, ik hen dan nog over gegaan.van (092) naar (0.83) t’is ook met 083 
dat ik eens een gans jaar on haring geweest hen van juni tot juni wij waren 
in mei gaan opliggen en in juni waren wij klaar om te varen, en ik ging om 

haring in de FLADDER de eerste reis was niet zoo rooskleurig maar daar wij 
nogal wat vis erhij hadden mieken wij toch nog een mooie reis, en dan zijn 
wij begonnen wij vingen haring ais niet een v/ij verkochten veel in (GRIMSBY 

eens zijn wij uitgevaren uit Grimsbyom 7u p.m en s'ander daags waren v/ij ter 
ug binnen om 1'0u A.M met 1150 kit een kit is 63 kilo wij hadden een sleep ge 
gedaan van anderhalf uur en een van 2u het is zoogegaan wij waren afgelopen 

van Flmboroughaed ik ging te bed de stuurman kreeg de v/acht ik zegde hem goed 
op de diepte meter te letten om te zien of hij geen haring s meet na een uur 
kwam hij mij roepen dat hij haring smeet en veel ik zeg ja dan gaan wij visse; 
korre weg en alles aan dek in greedheid gebracht en dan zouden wij gaan e ten 
ik kom naar achteren omte eten en ik kijk eerst nog eens naar de lijnen en ik 
zie dat de lijnen abnormaal staan ik zeg roept maar om te v/inden ik dacht dat
er iets haperde aan de boel maar ais hij boven kwam ons net zat vol haring
ons dek vol gelegd en beginnen weg werken na 1u wegewerkt te hebbenterug der 
rest aan dek gelegd nog een half uurtje wegewerkt en dan terug korre weg

alles wegewerkt en terug gewonden er zat nog een mand of dertig in en wij zij:
direct terug gelopen naar Grimsby alwaar wij 1150 kit elost hebben dat was 
wel een van de kortste reizen die ik gemaakt heb ik heb dat nog eens voorgeha 
dat was aan de Sandettie v/ij waren s'middags gevaren en s'nachts om lu waren 
wij binnen met 1.000 bennen haring ook in een trek gevangen dat jaar konden v/i 
niets misdoen wij vingen overal waar v/ij naartoe gingen nering, Sandettie, 
Gris nez, Colbart, Yergoyer,Djeppe,t'vuurschip Le Havre,Kinsale, Edystone,
St L'arcouf, en dan zoo terug de noordzee in ik zeg v/ij vaarden om haring van 
juni tot jimi, en wij hadden een formidabel jaar van opbrengst, na nog een p 
paar jaar op de 0.83 geweest te zijn ben ik overgegaan op 0.81 de JOHN met 
dat schip konden v/ij ons man staan tegen de concurentie, en van dan af heeft 
de concurentie ook met ons moeten rekening houden Steenkiste op 0.80 ik op 
0.81 vroeger hadden zij het op hun gemak er was geen concurentie nu zojcdatzzE 
veranderen in de besommingen was weinig of geen verschil meer nu eens mieken 
zij wat meer dan mieken wij v/at meer er v/as meer gelijke strijd toen na een- 
ige tijd de limiten uitgebracht werden en v/ij allemaal naar andere oorden 
moesten zoeken waren ook wij paraat om gelijk welke visserij te doen ik beri 
zelfs de eerste gev/eest die in1958 naar de Witte Zee getrokken hen en van dan 
af tot in 1963 jaar dat ik gestopt ben van varen ben ik bijna altijd op de w 
7/itte zee blijven varen, doch eerst moet ik nog even vertellen wat ik met dej 
JGHÏT zooal mede gemaakt hebvan narigheden wat het weder betreft hadden wij 
zeker geen last de JOHN was een zeer goed zeeschip en nooit zoolang ik A.3. 
gev/eest béii heb ik moeten bet machien verminderen ingevolge slecht weder 
wel hebben wij eens moeten verminderen voor bet te veel aanvriezen wij-waren 
zoo geweldig aungevrozen dat wij geen stabiliteit meer hadden maar van slecht 
weder hebben wij nooit moeten verminderen. Bens waren wij gevaren uit Oostend 
en toen v/ij zoov/at ter hoogte van Aberdeen waren kregen wij machiene pech 
wat het juist v/as kan ik niet meer zeggen maar ik .geloof dat het bouten waren
van de battie die afgebroken waren binnen gelopen in Aberdeen daar 48u verlet
gemaakt en terug uitgev ren ter hoogte van de Faroé Eilanden hadden wij nog
maals dezelfde pech, toen zijn wij binnen gelopen in Torshaven en daar hebben 
ze dan de job gedaan zooals het hoorde, intussen had ik zoo een 4 dagen verle' 
gemaakt en kon ik nog moeilijk op de voor mij vastgestelde marktdag zijn nu 
na uitvaren gesproken met de walkapitein de zaak uitgelegd doch deze zei och 
kom gij zult wel weten hoe het te klaren maar gij moet absolut die markt ha
len ik zeg ja maar dan moet ik erg veel riskeren en zijn antwoord was ik kan
dat hier toch niet blootleggen ik wist wel wat hij bedoelde maar ja v/ij 
waren al niet vies van eens te missen van t of 2 mijl zooclat wij bijna altijd 
in verboden waters zaten maar nu hij zelf gezinspeeld had op wat wij toch al 
deden en ik zooveel op mijn colegas moest inhalen moest ik ook meer doen dan 
hen wij komen op de visserij aan Engolfs Rofdewij lopen recht door de binnen 
ste van allemaal en korre weg een uur en half getrokken voor 6 zakken totten

56U hadden ^ 7 bakken vis wegestoken en lag er nog wel een 
p r honderd bennen aan dek, doorgezet naar bet lage Land

op het gemak geopen



zoodat ze klaar waren metde vis tegen dat wij daar kwamen kosrreweg op een 
en een halve mijl éenl; HAlf uur getrokken 4 zaiken kabeljauw de tweede trek 
2 zakken maar er was iets onklaar geweest en ik v/as aandek gegaan om alles 
te helpen klaren, nu waren wij met 4 vaartuigen 2 duitsers 0.303 en wijzelf 
het was dikke mist, en toen ik van de brug ging zeg ik tegen de marconist 
zie daar zijn op het radar scherm 3 objectieven moest er een bij komen gij m 
mort mij direct roepen zij zaten alle drie zoowat een paar mijl buiten ons 
nu moest hij ook wel eens de radar verlaten hebben en niet gezien dat er een 
van die duitsers was weg gegaan en dat er een ander objectief was bijgekomen 
die andere kwam maar altijd op zijn gemak naar ons toe, ik kom op de brug en 
vraag aan de marconist of alles in orde is en hij zegt ja alles in orde zoo 
ik ga direct korre weg recht in, wij liggen juist aan de korre en de mar
conist zegt er is hier een van die duitsers helemaal tegen o ns, ik geef nog 
mist seinen almeteen een knal het was de Yslandse wachtboot (THOR) hij liet 
direct een boei vallen en zette zijn boot uit wij hadden geen verweer hij 
lag tenslotte langs zij v/eglopen had geen zin dat was ten eersten mij boel. 
kappen en het zou toch tot niets geholpen hebben want de (THOR) liep 20 mijl 
dan maar getracht een trucje te spelen, en ik denk dat het nog gedeeltelijk 
gelukt is ook, het was namelijk zoo, ik riep de stuurman op de brug en zei. 
tegen hem ais ze aan boord komen gij moet mij roepen ik ga in m ijn bed wij 
waren akoord gekomen dat ik alles op hem zou steken om zoodoende de straf 
wat te milderen, en dat is dan ook gedeeltelijk ge lukt het verliep namelijk 
zoo, zooals gezegd kroop ik in mijn bed en toen ze A.B. kwamen kwam die Luii 
enant van de THOR op de brug en vroeg naar de schipper toen mijn stuurman zo 
ais afgesproken mij kwam roepen,deed ik natuurlijk heel verwo nderd en vroeg 
al vagende in mijn oogen wie dat was en wat hij bij ons kwam doen, toen de 
stuurman mij zoogezegd alles uitlegde smeet ik mijn armen in de lucht en 

begon natuurlijk tegen hem te schelden, of ik nu gezegd heb moet je een 
poes cafe hebben of wat ik ook gezegd heb de andere verstond ons toch niet 
nu er werd over 'en weer gesproken en hij kreeg orders mij A/B van de THOR 
te brengen Toen ik A/B kwam bracht de Cmdt mij bij de radar en toonde mij de 
positiehij vroeg mij of ik akoord was dat ik binnen de limiten was Afliegen 
was al te dom wij waren op nog geen mijl af van de wal zoo ik gaf dadelijk 
toe maar zei lat het mijn schuld niet was, dat de stuurman orders had gekreg 
en om over de OOST te draaien met de lijnen mede en dat hij over de West 
gedraaien was tegen de lijnen in en dat dit de reden was dat hij zoonaar in 
gekomen was daar hij moeilijk dat schip kon gedraait krijgen tegen de lijnen 
in en met een stroomtij op zijn zijde en zoodoende altijd maar ingeschoten vs 
was die cmt begon eenig begrip voor mij te tonen daar ik hem uitlegde dat 
ik al zooveel verlet had gemaakt en om mijn verlet goed te maken altijd, nog
al naar van de boord had gevist doch goed oppasend om niet in de limiten te
geraken, dat ik daarom altijd zelf in de brug had gestaan en nu doodverm oei 
t te bed v/as gegaan en dat de stuurman de orders verkeerd had begrepen en 
een verkeerde visserij had gedaan, ik werd meteen gewaar dat hij voor mij zc 
zou spreken , daar hij de positie waar hij ons had opgepakt niet juist aanga

f maar zeker een en een alve mijl verder af dan waar hij ons had opgepakt
hij zei mij ook daar het dikke mist is bent U niet verplicht om mede te gaar 
gij moogt wachten tot de mist opklaart, maar ik zei direct dat ik met hem 
akoord ging, hij vroeg ook waar ik naartoe wilde RIKJaVIK of VESTMAïTAYER 
ik vroeg natuurlijk de dichts bijgelegen haven en om zoo rap mogelijk alles 
te regelen, ik mocht terug A/B gaan zoodra ik A/B kwam liet ik de hem— 
maning de vis die wij A/B hadden afdekken met vis planken en een dikke 
laag ijs erop. OM Hu s'morgens liepen wij bitpen en om 12u v/as er al een
(deurwaarder; A/B met twee mannen om alles op te schrijven toen wij gepakt
werden hadden wij zoo met.klikjes en beetjes een 13 bakken vis A/3 aan de

deurwaarder die er zelf niet veel van aantrok ,gaf ik drie bakken vis over
en een paar klikken en dat wedd aanvaard wij: hadden 4 luiken aan dek da 
voorlaatste naar voren was nog van de ijspit ik liet ze direct openslaan 
en toonde hem het ijs de laatste is dezelfde zeker zei hij en ik zei van 
ja zoodoende moesten wij hem niet meer open doen, dit was echter ons mag— 
gazijn waar al ons reserve tuig in opgeborgen zat moest hij daacin gekeken 
hebben t'zou een ramp geweest zijn wij hadden namelijk altijd veel 
reserve tuig A/B en ais je gepakt werd, word alles aangeslagen



dan vroeg hij waar mijn reserve was ik bracht hem onder de Wals Back en . 
toonde hem daar al ons reserve tuig dat in gebruik was, wij visten toen maar 

met een net op de zijde, maar er lag altijd een net voledig klaar onder de 
wale hack die ook in gebruik was een paar buiken en een paar wlngsen wat 
loodzeilen en nog wat andere rommel dat was zoogezegd al ona reserve de 
eigenlijke reserve was goed opgeborgen en werd dus niet opgeschreven wat. 
op onze straf een groot verschil miek, want ais je gepakt bent word alles 
wat je A/B hebt aangeslagen het word geschat en gij moet het terug inkopen 
dit is part van de straf, voor ona was het tribunaal dats'nachts om llu 
begon om 1u3G afgelopen, ik tekende voor akoord en ik mocht direct uit
varen, ik had veel hulp gekregen van de CMDT die op de kaart mijn ver

klaring uitlegde men was wel moeilijk te overuigen maar toch haalde het resp 
eet voor de bekwaamheid van die man de bovenhand, en werd ik bestraft met d 

deminimum straf met alles te samen kwam het op iets van 400.000Fr 5maandea 
voordien was de (EDISON) van onze rederij gepalet samen met de 0.294 van 
de motoor visserij en beiden waren voor een millioen gestraft dus was ik 
er tamelijk goed vanaf gekomen en ik had nog bijna al mijn vis waar ik niei 
had moeten op betalen zoodra wij uitvaarden stuurden wij terug naar dezelfd 
plaats ik had uit een gesprek tussen de CMDT en de LUITiMhaNT kunnen opmaken 
dat hij naar Rikjaviik zou gaan en van daaruit rond de kaap langs de oostku 
st zijn toer zou doen, ik zei bij mijn zelven waag je kans en dat deed ik 
ook en t'is ook daar door dat ik 3 dagen later naaroostende konden gaan 
met een zeer mooie vangst A/B wij hadden dus in al ons miserie nog geluk 

gehad en wij brachten het in de markt tot een zeer mooie reis en al ons 
miserie was achter de rug onder het thuisvaren was ik in gesprek gekomen 
met een van mijn Engelse vrienden die ook thuisstomende was van de v/itte 

zee hij had een zeer mooie vangst A/B en hij legde mij uit dat de visserij 
aldaar zeer goed was ik miek akbord met hem en ik zou mijn haas vragen om 
ook naar de witte zee te gaan maar ja ik miek ook een mooie reis van ijsl
and en ik moest terug naarijsland maar van dan af liet de gedachte mijxni 
niet meer Ios dat ik toch naar de witte zee zou gaan na nog eenpaar reizen 
op jisland gedaan te hebben ik zou nu toch naar de witte zee gaan dit was 
in juni van het jaar 1958 de reis op mjsland was wel goed geweest maar 
wederom was ik door bet oog van een naald gekropen, het was namelijk zoo 
erwas niet veel te vangen en zooals het gewoonlijk ging voetje voor voetje 
wat.naarder in tot de 0.316 FRANS A1LEME3SCH het waagde op een paar mijl 
hij had een mooie trek vis en natuurlijk nog een stepje nader en met z'en
allen binnen de limiten,nu moest de 0.316 van de wal geraceteerd zijn dat- 
hij ermede begonnen was want toen de THOR kwam v/as ik de~binnensfe van 
allemaal en hij liep mij voorbij en liep recht op de 0.316 af die op dat 
oogenblik wel een van de buitenste was 0.316 die ook een nieuw schip 
was en hard liep , liep weg dit moet omtrent I4u geweest zijn en de THOR 
erachter al schietend maar de 0.316 wilde niet stoppen en de THOR maar 
Altijd schieten doch ziende dat 0.316. toch niet wilde stoppen gaf hij 
hem een voltreffer op de brug, dan heeft de schipper geoordeeld maar 

liever te stoppen want het v/as menens s'anderdaagss'morgens zagen wij 
wij de THOR afkomen met achter hem aan de 0.316 een van de bemanning 
had de kans gezien om op.s vlug weg langs de radio in te lichten van het 
gebeurde, wamt de schipper was mede gedaan op de THOR daar ze verboden 
waren aan de radio te komen had die waehtsman vlug iets laten weten dat 

ze een voltreffer op de brug gekregen hadden, meer details kon hij niet 
geven, ik had dat natuurlijk opgevangen en was nu nog meer ongerust, 
want mijn zoon MI10 vaarde op dit schip ais matroos, rond den avond had 
die man nogmaals de kans gezien aan de radio te komen e n nu gaf hij 
meer uit:leg, onder anderen dat er niemand gewond was wat voor mij een 
gerust stelling was naderhand wa neer zij losgelaten werden vernam ik 
van mijn zoon zelf dat het wel juist hij was tNtzt die roerganger was op 
het moment dat ze die voltreffer kregen die achter de brug ingekomen was 

doch weinig schade had aangericht hij v/as rakelings langs hem gepaseerd 
dit was een ganse opluchting voor mij en meteen wou het er niet meer 

uit ik zou naar de witte, zee gaan,ik had^die^gps^veel^e^
van de zenuwen nog maar kori geleden zeii. gep nu 8



dat mede gemaakt, en alles goed overwogen er konden daar dioden gevallen zijn 
en dan die verantwoordelijkheid kortom ik zou de witte zee doen en dacht nu m 
maar dat alles daar ook op wieltjes zou lopen, nu zou ik al rap beseffen dat 
het nog niet alles zeggen ik ga naar de witte zee, ik had afgesproken met'de 
schipper van de (PRINCES ELISABETH) Johny Ferrings dat ik zou binnen door gaa: 
t'is te zeggen dat ik in Lodingen op de LOFOTEN eilanden een Loods zou nemen 
die mij door de Noord Fiorden zou brengen en Johny zou aan die mannen inlich
tingen geven waar ik moest beginnen. Nu door hier in Oostende te lang te blij 
ven liggen waren de inlichtingen die ik kreeg verleden tmjd en zou Johny tege; 
dat ik daar aankwam naar huis toegaan met een mooie vangst ons achterlatend 
i n de grootste miserie alle schepen die in den omtrek visten zetten door naa:

(BEAR ISLAND) de berichten v/aren goed daar ik wou niei mede gaan ik had vroe 
ger al eens gezegd dat ik nooit meer BEAR ISLAND zou zien dit was in 1938 

en toch was ik die beruchte reis niet vergeten dus ik zou maar nemen v/at er 
kwam en hier blijven, er was geen enkel schi p meer te zien ik liep v/at oost 
uit, en zag een schip die later de(StCHRISTOFFEL) bléek te zijn Schipper 

(BERNARD ïïARHEM) toen ik nader bij kwam zag ik dat hij lag te drijvenmet 
alles binnen boord gereed om te stomen, ik ging hera praaien dit was aan 

( NOORD ETN) ik fraaie met die man en legde mijn geval uit en vernam dat ookzki 
hij ten einde raad wachte om zich nog eens goed te over denken alvorens door 
te zetten naar (BEAR ISLAND) dit was immers een traverse van 380 mijlhij zei 
mij nog eens rustig alles te overdenken, enzou mij binnen een uurtje laten 
weten v/at hij beslist had dus een mens die zijn tijd na:m om een dergelijke 
beslising te nemen wat in mijn oogen wel een zeer goed idee is die al veel 
narigheden bespaart heeft ais men niet al te vlug een beslissing neemt dit 
zou nu ook v/eer eens bewaarheid worden, want na een uurtje fewam hij langs zij 
van ons en liet mij weten wat hij beslist had, en zijn beslissing was hij 
zou nu oost uit lopen tot aan (YARDO) daar zou hij vissen en ais er daar niet; 
was zou hij s*anderdaags ook doorzetten naar (BEARISLAND) maar hij had zeer 
goed geredeneerd, vanaf dat wij begonnen te vissen aan (YARDO) is alles mede 
gegaan maar ik moet hier zeggen dat ook BERNARD niet hang was om eens binnen 
de schreef te gaan, enfin nood breekt wetten zooredeneerde ik tenminsten ook 
en ik deed zooals hij tegen de morgen moes ten v/ij stil leggen met ons dek ze 
vol, gans de reis kreeg ik zeer veel hulp van BERNARD en onze reis was zoo 
wat dezelfde, en wij gingen na een dag of 3 samen stomen over de west route 
korten, wij stopten aan (NOORD KYN) de visserij was daar verbeterd wij visten 
daar de dag op en liepen verder v/est aan tot (FRUH. OLMEN) daar ©eest je goed 
bekend zijn, zookwam bet dat ik daar moest weglopen terwijl hij daar een goed 
bestaan had, nu hi gaf mij een visserij op met alle nodige merken dit was de 
(WESTBANK) aan den noord kant van (MAILANG-EN) het was ook een zeer delicate 
visserij want hij had er bij gezegd loopt tot in positie zoo en zoo en zet. 

meteen een boei weg, anders zal u veel tijd verliezen voor niets dat heb ik 
gedaan ik heb mijn boei weg gezét in de opgegeven positie de visserij was 
goed zeer schone vis maar toen hij bij ons kwam viste hij meer dan het dubbel 
vanons voor v/at betreft platvis en heilbot wij vingen zoo 50 a6ü bennen vis 
met 2tot 4bennen platvis en heilbot hij ving ook 50a60 bennen vis maar hij h 
had regelmatig IO a12 hennen platvis en heilbot herbij, ons tuig v/as niet 
aangepast voor deze visserij en om nu nog alles te veranderen v/as niet meer 
verantwoord v/ij konden geen profijt meer doen daar onze reis toch af was ■ 
toen wij doorgezèt zijn heb ik nog 1.2u gevist aan (MALLANGEN) daar vinge n 
wij nog een 300 bennen kleine koolvis, wij verkochten in (GRIMSBY) den 
dinsdag voor 7500pond BERNARD verkocht de maandag in H ULL voor IO.000 pond 
wij waren zeer tevreden met ons reisje wij hadden een schone reis gemaakt 
veel gezien veel geleerd en alles was goed afgelopen wij hadden zeer veel

gekregen van (BERNARD WARH EM) die mij om zoote zeggen bij mijn hand had 
rondgeleid ik heb in een reis bijna alle visserijen gedaan vanaf(FRUHOLMEN) 
tot (SKOLPEN BANKEN) en dan nog twee visserijen langs de (LOFOTEN) nu dit zou 
zoo verder gaan ik was zeer goed bevriend geraakt met BERNARD ik had hem naar 
Oostende gevraagder hij kwam met zijn vriend CH ARLIS.DREEYERS waar ik later 
ook zeer goed bevriend mede werd, zij hadden een hotel gehoekt in England



het was bet TERMEN HOTEI ik wilde natuurlijk dattzij bij ons thuis zouden lo
geren, en zoo gebeurde het ook wij hadden een paar prettige dagen ,en dan gin 
gen ik en mijn vrouw mede naar H UIL wij bleven ook maar een paar dagen in 
HULL daar benrard geboekt had voor MALLORCA, toen ik in oostende terug kwam 
waren wij klaar om te varen, en de reis ging terug naar.de WITTE zee en dit 
zou ik blijven doen gedurende 3 jaar waar de WITTE ZEE voor mij geen geheimen 
meer had * Ik ben in ieder geval de eerste Belg geweest die zoolang.op de 
WITTE ZEE gevaren heeft, men is er wel geweest lang zeer lang voor mijn tijd 
maar dat was alüijd maar voor 1 of 2 reisjes en afgelopen met de witte zee 
maar ik heb gedurende 3 jaar de WITTEZEE bevist van hoog in t’noorden tot aan 
de LOFOTEN t’is te zeggen vanaf (NOTA ZEMBLA GROND) in t’noorden tot aan de 
oost kust vau (NOORWEGEN) BAMMERFEST) MALLANGEN) ABLENNES) ROST) HALTEN BANK 
enz..enfin ik heb daar alle mogelijke visserijen bedreven zelfs ook op de 

RUBISCEE kust ik deed het graag en wat je met je gedacht doei mag nog zoo 
moeilijk zij het gaat goed wij hebben er altijd veel geld verdiend spijtig . 
dat er na mij zoo weinig liefhebbers geweest zijn oa daar naartoe te gaan bij 
zoover dat je er nu zelfs nooit meer over hoort spreken, veel narigheden heb 
ik er niet mede gemaakt bij zoover ik mij herinner hebben wij maar eens goed 
in de BLACK FROST en in het IJS gezeten, maar ja dat is (PARTof TEEJOB)op 
ijsland hebben wij dat ook wel mede gemaakt, eens heb ik wel een kwarad mom- 
ment beleefd, toen wij door de FlORDEN liepen had ik van een vau de loodsen 
de laatste berichten gekregen met de positie waar de RUSSEN maneuvers deden 
en dat wij daar niet mochten komen, maar wij hadden een boel verloren en 
terwijl zij een andere boel klaar mieken zouden wij stomen naar de (TIDiY0)

bank dit lag omtrent in de verboden zone maar wij zagen niets en altijd maar 
ee stapje verder en naar mate wij verder kwamen verbetrde de visserij tot wij 
zoo omtrent tussen de (TIDLY) bank en (IVERSONN BANK) waren dit v/as absolut v 
verboden zone tegen de morgen om zoowat 5u almeteen op een goeie halve mijl 
van ons komt er een duikboot boven, ik schrok me bijna een bult hij kwam rechi 
naar ons hij stond er meschien zelf versteld van daar een Belg te zien hij 
kwam ons praaien en zei dat wij daar weg moesten dat zij daar maneuvers aan 
het doen v/aren en in de verte zagen wij dan een ganse vloot en aan de andere 
kant een rookgordijn rap had ik hem begrepen wij gingen aan bet v/inden en s 

stoomden direct S over naar (TARDO) de visserij was niet zoogoed aan YARDO en 
v/ij lipen naar(’tSYPNAYALOK) russische kust, daar was de vissrerij goed maar 
ons net moesten wij aanpassen met de doef trap, want het was verschrikkelijk 
hoeveel doef je er ving soms in 10 minuten 5a 6. zakkendoef nu wij zi*jn daar 
niet lang gebleven wij kregen pech met de v/inch en wij miesten naar binnen in 
FINMARCK alles verliep goed en de reis was een succes 8.800 pond.
DE volgende reis kreeg ik een Dokter mede t’is te zeggen hij was afgestudeerd 
ais dokter maar had nog geen pracktijk, v/at ik daar mede beleefd heb is genoeg 
om nooit meer een passagier te willen mede nemen, dat meneertje kwam A/B 2 
valiezen,eu wij zooals altijd -'tegenover zulke mannen een beetje gevoel van 
minder v/aarde, altijd bereid zich te vernederen wat zeker een van de grootste 
fouten is die bijna alle vissers maken, wij zijn een volk die onze eigen 
bevoegdheden te veel onderschatten de tijd en de prestaties door ons vissErs 
verwezenlijkt heeft bewezen dat de belgische vissers zeker moeten gerekehd 
worden op het hoogste niveau, op alle gebieden op gebied vau navigatie moéten 
wij zeker niet onder doen voor gelijk welke natie, en op gebied vau vissrerij 
is er geen enkele natie waar de schippers zoo veelzijdig bedreven zijn 
want wij waren niet enkel schippers van een en de zelfde visserij maar wij 
waren schippers van alle visserijs nàem maar eens op de visserijs waar ons 
schippers niet geweest zijnvanaf /LABRADOR. MAURITANIE.MARROKO.SPANJE.
-ijsland.BEAR ISLAND.WITTE ZEE. SPITSBERBHN. en noem maar op k’zal maar niet 
verder gaan ik kau mij soms nog kwaad maken ais ik er aan denk hoe wij ais vol 
waardige personen ons soms vernederden voor zekere personen die zelfs nooit.
dooreigen initiatief ergens komen maar de hulp vau ons en van anderen nodig h 
hebben, in leder geval het ware te hopen dat de volgende generatie wat meer 

^gevoel van eigenwaarde toonen, zij moeten hun rechtmatige plaats krijgen in 
de maatsc hapij, geen ondergeschiktheid waar zij uitblinken t’gevoel van eig— 
enwaardexxkheb ik pas begrepen na verschillende belevenissen met personen 
iwISJ6-,Z0? opki^ken» nu zullen ze ma ar laten voor wat ze zijn, maar
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Ik durf het hen nu met overtuiging zeggen wat ik te zeggen heb, dit alles 
brengt me wel wat af vau onze belevenissen met die mr doctoor, maar die mr 

heeft er toch wat aan geholpen dat ik een afkeer gekregen heb vau de mentalité 
teit die wij tot dan toe gevolgcd hadden, om te beginnen wij kwamen in.zee 
en alles was goed hij was niet ziek, liep tussen de gasten op dek en alles 

kon maar zoo goed gaan maar na twee dagen vissen had hij er genoeg van zooals 
wij dat al zoo dikwijls hebben mele .cemaakt maar ja je laat ze zagen en de 
reis gaat verder maar Mr doctoor dacht slimmer te zijn dan die domme vissers 
schipper, hij zou eens zien of die domme schipper zou doen met hem wat hij v; 
wilde, en inderdaad die man heeft in mij een gevoel van opstand gewekt diexaxi 
niet meer kon geblust worden, hij had mij gekrenkt en dat zou hij nu wel onde: 
rvinden dat wij niei alleen lamme goedzakken kunnen zijn maar ook wel eens 

ons tanden kunnen tonen, achter twee dagen komt hij naar de brug, en zegt mij 
schipper die lichtmatroos is ziek,ik zeg ja dat komt wel meer voor ik zal S3; 
straks eens gaan zien jamaar zegt hij het is ernstig, ik zeg ja is dat nu al 
meteen zoo ernstig hij zegt ja in dat geval kan dat, ik zeg kruit U hem mes- 
chien eens onderzoeken hij zegt ja dat heb ik reeds gedaan, maar nu ga ik hem 
eens zeer ernstig onderzoeken na een kwartier komt hij terug en zegt hij heef 

^ sirênen aan de nieren, en schipper ik zou u aanraden met die man ergens binnen 
te lopen, wij zaten volop in de vis de dichts bij zijnde haven was 120 mijl 
ik zeg tegen hem ik moet hier blijven vissen zoolang ais ik kan want ik moet 
240 mijl maken om hier terug te komen, en dan kan allescreeds voorbij zijn g 

gezien het aantal schepen die daar waren, zoo zegt hij tegen mij schipper gij 
hebt niet te kiezen die man kan ieder oogzenblik sterven en dan zijn de gevol 

gen voor U ik ais docter heb U gewaarschuwd, voor mij is dat nu een grote ver
antwoordelijkheid gezien hij ais docter mij gewaarschuwd heeft, moest eu nu 
toch iets voorvallen, na een paar uur denken moest er nu eens dat of moest er 
nu eens dat bij zooverre dat ik het niet meer uithield van de zenuwen en ik 
riep wind maar de boel op wij gaan naar binnen.-,
Ais wij nu zoo een uur of vier stoomden werd het vliegende storm van het NW 
wij bleven doorlopen naar VARDO eu zouden daar binnen lopen toen wij daar 
aankwamen v/as bet weder van dien aard dat het zeer gevaarlijk was om op ei
gen krachten binnen te lopen de loods dienst was gestaakt wegens het slechte 

weder, de wind woei recht op de wui enfin ik moest iets riskeren daar ik met 
die man aan boord stond ik zou maar de kahs wagen en binnen lopen, maar ik 
draai mij om en ik zie Mr doctoor staan met zijn twee valiezen ik zeg tegen 
hem waar gaat U naartoe wel zegt hij terwijl U de lichtmatroos aan wal zet 
kunt U even goed ook mij aanwal zetten, ik roep naar de man aan het wiel hard 
over dat wiel en zoo draaiden wij van de wal weg ik had meteen door dat dit ei 
een doorgestoken kaart was en ik zei tegen hem Mr bent U niet beschaamd U 
laat mij een risico nemen van het verlies van schip en bemanning om aan uw 
grillen te voldoen bent IJ die intelectueel die zoo maar iets uitzoekt zonder 
te denken wat dit al voor narigheid kan teweeg brengen, in ieder geval wij g 
gingen niei naar binnen en legden het aan anker ach&er den hoek van VARDO 
toen wij aan anker lagen ging ik ter kooi, daar ik zeer vermoeid wasik v/as 
nog maar pas ter kooi of Mr dotoor trachte de Bootsman die van v/acht was om 
te kopen met geld om de boot uit te zetten en hem aan v/al te brengen toen ik 
opstond kwam de bootsman mij dat zeggen mij v/aarschuwende voor de andere wach 
ten die meschien voor de aanbod van geld zouden toegeven, nu bet duurde niet 
lang of ik had de bemanning op de hoogte gebracht van wat !r doctoor in het 
schild voerde en rap hadden ze allemaal genoeg van die zwatelaar zooals ze 
hem allemaal begonnen et noemen, na zoowat een 36u aan anker gelegen te hebbei 
werd het weder beter en wij gingen vissen onder de kant aan VaRDO, toen vroeg 
die man aan de stuurman hoever zou dat zijn om naar het land te zwemmen ik 
heb hem geroepen en gezegd Mr ik heb gee n volk om ü té bewaken, ais ü iets 
wilt uithalen dan moet U dat weten maar ik zeg U dit wanneer U 32-4 Minuten 
in het water bent dan bent U er geweest, nu moet ü v/eten wat U te doen staat 
wij hebben geen tijd om ons verder met U te bemoeien.
Nu liet die man mij geen oogenblik meer met rust bij zoover dat hij voor mij 
op de knieen kwam zitten mij smekend toch met he m binnen te lopen toen ik 
weigerde zei hij men doet nog niet met een hond wat U met mij doet toen zei
-k ziet U daar die mensen aan het werk, die mensen zijn in zea gekomen om
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Hun. brood te verdienen, ieder verlet die onodig gemaakt worg is een verlies op 
hun loon denkt daar eens goed over na U bent hier uit uw vrije wil gekomen 
en ik neem nu na al uw leugens de volle verantwoordelijkheid op mij en reken 
er nu maar op ik ga niet met ü naar binnen, toen begon hij het versje om te 
draaien en hij zei schipper ik heb dat niet durven zeggen, het is niet die 
lichtmatroos die ziek is het is ik zelf, toen zei ik mr U doet mij lachen en 

wilt U mij nu A.U .B. met rust laten of ik verzoek U de brug te verlaten en U 
komt er niet meer op, toen vroeg hij mij om een telegram te verzenden aan 
zijn familie en dat stond ik toe het telegram luide ais volgt.
SI le famille est en SUISü voulez vous dire au armement pecherie a vapeur 

q_eu j'ai des fistules dans la vesticule,.
Dit was om zijn leugens te staven wat later nog zal uitkomen, nu de familie 
had in betrekking geweest met de rederij, en zooals gewoonlijk de paraplui 
ging open en er werd mij gezegd U bent de schipper U moet zelf zien wat U te 

doen hebt, dat deed ik dan ook en ik bleef doorvissen, tot op een gegeven 
oogenblik wij vast sloegen en een ganse boel verloren je kan gaan denken hoe 
ik reageerde op hetzelfde oogenblik kreeg die mr de schuld ik zei dat hij met 

zijn gezaag mijn aandacht had afgeleid , dat was nu wel gedeeltelijk zoo maar 
ja ik kon het niet meer hebben , en daar wij toch maar een 6a7 mijl moesten sg; 
stomen naar VARDO had ik besloten terwijl zij een andere boel klaar mieken 
ik naar binnen zou lopen en die twee gasten nanae wal zou zetten daarmede 
was ik al dat gezaag en mede de verantwoordelijkheid kv/ij t doch vooraleer 
ik hen aan wal zette liet ik hua beiden een briefje tekenen door mij opgemaak 
Ziehier de inhoud van dat briefje
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Ik ondergeteekende verklaar hierbij alles te verstaan wat ik onderteken

t'is te zeggen dat ik bereid ben nile kosten en alle verantwoordelijkheid te 
dragen die voortspruiten uit hetgeen ik de schipper opdring'tês te zeggen mij 
gelijk waar in een hospitaal te brengen

R. LECOC zijn aanteken

Voor de andere was het briefje hetzelfde ik voe^hirr de beide originele brie 
fjes bij nu wij liepen binnen ik zetirè. die twee zwatelaars aan de wal en wij 
gingen terug visse n na drie of vier dagen vissen was onze reis af ik kreeg 
bericht dat ik hen moest gaan halen, dit was wedwrom verlet voor ons die niets 
opbracght,maar ja orders zijn orders ik ging dus terug naar VARDO nam die 
gasten A/Ben weg waren wij ik kreeg twee brieven van de man die hen aan boord 
bracht, de eene was het resultaat van het onderzoek ven mr doctoor waarin de 
ïloorse docter liet weten dat hij absolut niets mankeerde en kerngezond was 
de andere brief v/as over de lichtmatroos die wel degelijk heel l?Tchtjes dan 
aangetast was aan de nieren toen Mr doctoor A/B kwam riep hij naar de matrozer 
draag eens mijn valiezen naar de brug toen riep ik mr U hebt hier geen knechtje 
ten meer en met uw valiezen komt U zeker niet meer op de brug U kunt het bed 
delen met de persoon waarmede U dat trucje gespeeld hebt voor ons bent U nog 

v juist een lastpost waarvan wij zoorap mogelijk willen verlost zijn, ik wist 
dat hij gaarne vis at zoo ik zegde tegen hem MR U kunt hier alles eten en dri 
nken wat er A/B is maar ik mag niet weten dat u ook maar proeft aa n ons vis 
TT hebt ons voor de aap gehouden maar van ons zweet zult U zeker niet proeven 
nu zooals dat de mode is kwam er iedere avond eenxEtsivolle pina gebakken vis 
op tafel ik bleef er altijd bij tot iedereen gedaan had en nam de rest mede 
die er nadien nog luste moest maar bij mij komen, hij zou dit later ais ar
gument tegen mij gebruiken zeggendedât hij geen eten meer kreeg dit v/as een 
grove leugen hij kreeg alleenlijk geen vis, toen wij om éu s'morgens binnen 
kwa:men stond de waterschout voor het schip en kwamen dadelijk A/B van zoo 
wij aanle^efl. om een raport op te maken toen had Mr doctoor nog de lef om tegen 
de luitenant te zeggen ik heb dat briefje geteekend maar ik weet niet wat er

opstond, nu was het toch wat te erg ik kon mezelf niet meer bedwingen en ik 
gaf hem een finke mep in zijn gezicht, ik wist wel dat dit niet mocht maar ik



kon er niets aan doen zulke huichelaarij kon bij mij niet meer door de beugel 
ook gans de familie van mr stond voor het schip, ik heb-ze nooit willen bezie: 
zulke minachting had ik voor die mensen te meer daar ik reeds te weten gekom 
en was dat zij geprobeerd hadden de walkapitein om te kopen met enkele kistje, 
wijn des anderen daags werd er nog wat over gesproken op de bureau men zou 
hem betrekken en schade vergoeding vragen voor het verlet dat wij door he:m 
hadden opgelopen, maar daar hehben wij verder niets meer van gehoord en t*is 
te hopen dat ik nooit meer ddeze mr moet ontmoeten.
De volgende reis zouden wij terug gaan naar de w±±e zee en kwam men mij zeggen 
dat er drie pasagiers zouden mede gaan vau de televiside ik dacht dat ik zou 
omver vallen twee mannen en een vrouw, bij hoog en bji laag ik wild» er niet 
meer van weten, en ik kwam uit met de wet die sprak dat v/ij geen pasagiers mo 
gen mede nemen, maar rap waren zij daar met een document onderteekend door d 
directeur generaal Bertrand, en alles v/as in orde, ik had wel gezegd op de 
rederijik zal twee dagen uitkijken en zoodra ik gewaar zou worde n dat zij z 
zouden last veroorzaken ile hen dadelijk san v/al zou zetten zelfs voor ik zou 
gevist hebben, na enkele d-gen mosst ik vast stellen dat mijn vrees ongegrond
was, en v/as ik bi zonder tevrede n vast te stellen dat /Mme zelfs de beste
zeeman was vau de drie, zij is tenmins ten nooit zeeziek geweest en moest zei 
fs haar man helpen ais deze te ziek was ,aan deze drie mensen hebben wij gans 
de bemanning nóg veel plezier beleefd, last hebben v/ij met hen nooit gehad 
het waren zeer vriendelijke mensen ze hebben ons nadien nog verschillende fot 
os op gezonden, en de film die ze over onze reis gemaakt hebben was zeer goed 
geslaagd, en had de naam een reis naar de BÀREHDZSE, zooals gewoonlijk v/aren 
wij ook nu langs binnen door gegaan dit deed ik meest al om dat ertoch altiji
d iets te v/eten te komen was, en dat je bijna altijd wist waar ze vandaan
kwamen :met mooie vangsten dit werd tegen de loodsen verteld eu deze v/aren 
preuts het u te kunnen vertellen, zoodoende v/on ik dikwijls wel veel tijd uit 

daar ik bijna altijd rêchtstreeks wist waar naartoe, nu op een morgen v/asMS 
Yancoppenolle nogal vroeg opgestaan en liep zoov/at de brug rond met zijn 
foto aparaat op zeker oogenblik moet hij een zeker landschap ontwaard 
hebben dat hem intereseerde, en onbewust van v/at het was had hij een foto 
getrokken opeens vliegt die loods naar buiten eu neemt hem zijn foto apara 
at af ik vroeg wat er gaande was eu niet tegenstaande ik met die loodsen 
reeds op zeer goede voet stond was hij niet al te vriendeliju tegen mij, 
mij zeggende dat hij verdicht v/as ons in hunningsvaag aan-te geven dat 
er een militaire basis door ons gdfotografeerd v/erd, ik trachte hem te ov 
ertuigen dat dit onbewust gebeurd v/as eu dat was ook zoo want ik kau nu 
nog niet denken wat er mr Vau coppenolle op het gedacht bracht deze lampe 
rotsen te fotograferen er.was absolut niets bijzónders te zien maar de Io 
ods zei dat erachter deze rotsen een militaire basis verscholen lag en hoe 
mooi ik ook praatte hij gevoelde het zijn plicht ons aan te gev en en dat 
zou hij ook doen, bet heeft ons toch een paar uur verlet gekost in KUHNIN- 
gsvaag, zijn aparaat werd aangeslagen en wij zouden het na onderzoek ter
ug krijgen maar ik kon daar niet op wachten Mr Yancoppenolle had er ook 
niets tegen gezien er nog twee aparaten A/B waren ,en wij zouden ze terug 
krijgen bij onze terug keer dit is den ook naderhand geschied toen wij 
mochten uitvaren zijn wij meteen doorgelopen naar Yardo bet v/as zeEr mooi 
weder maar weinig te vangen er waren geen schepen aan Vardo ik kwam in 
verbinding met de MIRBELIA schipper CHARLES DRSBVSRS hij was vau KAABCAHIL 
af gekomen eu had nergens iets tegengekomen en viste nu op het oogenblik 
aan KILDIÎT voor een 50 manden per trek, ik liep naar hem toe eu onze eerst 

trek was een 80 manden daar ik nog niet veel aan RUDIS? gevist had smeet ik 
meteen de boei weg, de volgende trek hadden wij een 100 manden maar een 
uurtje later kregen wij een code bericht vau BERNARDI WARHEM die aan IVER
SON BAHR zat en die had 8 zakken binnen gezet allemaal grote kabeljauw en 
grote schelvis, maar vau waar wij zaten moesten wij 220 mijl maken naar 
IVERSOH BAHR nu CHARLIE die zijn reis ver uit was bedacht zich geen oogen
blik en zette direct door ik was een beetje bang 220 mijl maken eu ais je 
daar komt het kau gedaan zijn, en wij hadden tenslotte ook een goed bestaa m 

de vis was wel niet dezelfde kwaliteit maar ja ik zou maar blijven maardat
zou ook niet lan 
zetten werkten o 
en zetten wij oo



Aankwamen ik kon natuurlijk niet meer wachten tot wij hij hen waren en dit 
liep nog goed af ook want zij waren al met een schoon groepje schepen en 
vis begon°al te minderen wij hadden geluk de vis was aan het verplaatsen 
en wel' in onze richting de eerste trek legden wij ons dek vol ik denk wel 
een 500 manden wij moesten eerst wat opbergen voordat v/ij terug konden vi
ssen van zoodra wij werkruimte h adden gingen wij direct korre weg en teg
en dat wij s'anderdaags moesten stil leggen om ons dek. te klaren hadden 
wij om en bij de 1800 bennen vis gevangen in 20u dus een reuze dag eerst 
ons dek gek laard en dan ons mannen een uur of "3 laten slapen en dan ter

ug aan de slag intussen was de wind wat opgekomen en wij hadden nu al een 
é*24 TOT 2500 hennen vis A/B dit begon al wat te duwen in bet schip en 
met de wind die maar altijd aanwakkerde begon het schip al goed water te 
pakken onze pasagiers hadden nu al de reis gezien van de goede kant nu 
zouden zij ook eens de andere kant zien van ons harde beroep, gezien wij 
geen tijd te verliezen hadden werd er nog niet te rap gestopt anders ben 
ik er nogal rap bij wanneer de bemanning begint te sploeleâ. aandek om te 
stoppen, maar ja er was veel vis te vangen en wij zouden maar weer eens 
op ons tanden bijten, en wat te voorzien was gebeurde, aliae teens kregen 
wij een zee in de bak waar zij aan bet v/erken waren de man die in de acht- 
terste bak stond werd samen met de vis d'.e er lag omhoog geslingerd en 
kwam. teraght gelukkiglijk in de andere bak op de vis en het water dat er 
stond Lime die bij mij in de brug stond riep aliae teens gous que ce que ca 
en nadat de man een blik naar de brug sloeg en Mme zag staan lachte hij 
het was wel maar groen maar toch had zij het gezien en sprak (mais enfin 
et encore iii rire ik dacht bij mijn zelven moest ü hier niet staan hij 
zou niet lachen maar enkele schone woordjes die aan mijn adres zouden ger
icht zijn geuit hebben, dat is part of the joh in onze tmjd toen wij m 
matroos waren ging dat ook zoo en toch weten zij ais je iets wilt verdien- 
nen dat het zoo hoort, niet tegenstaande ik toch altijd wat aan de voor
zichtige kant geweest ben, ik heb in mijn 30 jarige loopbaan ais schipper 
nooit geen manschappen verloren ik heb er wel eens twee gehad die over 
boord gegaan zijn , en een tijdje nadien nog eens een maar gelukiïpLijk heb 
ik ze alle irie terug gekregen een wel met het risico van mijn eigen leven
en waar ik nu nog steeds de gevolgen van draag en wel onder de vorm van
BROCCHIT CRONIQUE, bet zat namelijk zoo. het was zeer slecht weder geweest 
en alle schepen v/aren gestopt met vissen, tegen de middag word bet wedefr 
betert en iedereen is er ais de kippen bjj om te vissen maar er is nog 
steeds hoogwagende zee nu gaan wij aan het winden en er zit een zak of 4 
vis in, ik stond in de brug met 39° koorts ik had namelijk griep, ik zag 

wat er ging gebeuren ik roep nog naar de stuurman slaat er het einde rond 
ü zult dat met de zee die er staat niet kunnen houden, hij roept terug het 
zal wel gaan , en ziedaarc de eerste zak word binnen gezét en met zen 
tweeen trachten zij het ovrige net binnen te houden het schip haalt over 
en met het gewacht van de nog resterende 3 zakken die nog in bet net z _tt
en rukt bet net buiten en allebei die getracht hadden het net tégen te
houden over boord den eenen hadden w ij rap terug a/b maar de andere zat 
onder het net eu kopden wij maar niet krijgen ik dacht zoo dat mag hier 
na et lang meer duren of hij is weg het v/as namelijk in maart en op ijs

land, ik heb mij niet lang bedacht ik heb een eind rond mija lenden ges
lagen en hen overboord gegaan t'heeft al te samen geen twee minuten gedund 
maar ja het feit dat ik daar stond met 39° koorts was voor mij fataal ik 
ben voor de rest van de reis ziek geweest bij het binnen komen voledig o 
onderzoek wat uitwees pneunomie van dan af krijg ik ieder jaar rond het
zelfde tijdstip jsen zv/are Bronchitis dat is nu reeds meer dan 20 jaar 
geleden maar toch heb ik het nog ieder jaar, nu met daarover te vertellen 
geraken wij de_draad kwijt van onze reis aan IVERSON bank, nadat wij gew
onden hadden en nog een zak of 4 binnen gezet zouden wij stoppen het weder 
was intussen veel verslechterd eu iedereen moest stoppen van vissen, daar 
wij daar nu toch moesten blijven liggen en wij nu reeds rond de 3000 berm 
en vis aan boord hadden beslootik door te zetten daar wij toch in england 
moesten markten en ik kon nog de vrijdag markt halen anders moest ik 
meschien v/achten tot de dinsdag of de woensdag daar al die schepen die 
daar visten voor maandag of dinsdag waren en dat wij in england geen beurt



kregen voor dat alle Engelse schepen relcst «'aren dus ais wij kenden de 
vrijdag markten zouden vr j toch weder een dag of y inwinnen op ons engelse 
vrienden, mar het weder was van dien aard dat wij het nooit zouden gehaald 
hebben moesten wij langs buiten om gegaan zijn, de wind was van recht voor 
uit en wij verloren rap ©ori mijl of J per-uur zoodoende heb ik de weg door 
de fiorden genomen en ben in plaats van u^t^de fiorden te komen zooals gaw 
woonlijk aan lodingen op de lofoten eilanden,"zijn wij' blijven lopen in de 
Fiorden toi aan CHRISTIASAND. In de Noordzee van daaruit hadden wij nog 36u 
te stomen tot Grimsby en whs de wind niei meer recht op de kop zoodat wij 
nog in tijds in G-RIMSBT kwamen voor de vrijdag markt wij mieken-:een zeer 
mooie reis maar wij hadden ook een zeer mooie vangstallemaal schone 
grote schelvis en .grote kabeljauw wij mieken van 3.300 bennen vis 8.9@o p 
pond in 17 dagen van de Witte zee dat was zeer kort en zeker daar er door 
gans weinig te vangen was apart van ons groepje aan IVERSON ba nk onze rei 
reis met deze pasagiers l/B was dus ditmaalzeer goed verlopen en wat ik er 
wel moet bivoegeh een vrouw A/B van het schip schijnt het werk veel lich
ter te maken, van gans die reis heb ik geen enkel gebrom gehoord bij eend
er welke comande v/at anders wel eens aanleiding gaf tot discusie bleek nu 
altaeteens geen bezwaar meer te zijn op de brug was er altijd een aangename 
geur van reukwater waar het anders wel eens rook naar de vis v/at onver
mijdelijk is gezien ze altijd in de vis werken, maar nu met Mme mieken 
ze wel tijd om zich iedere dag' t-e^ wassen, en wat in te smeren met reuk
water, wat een vrouw allemaal kan^verwezenlijken, toen v/ij binnen waren in 
Grimsby gingen wij allemaal naar een dancing Mme was natuurlijk ook van de 
partij en ik denk dat zij zeker wel zal kontent geweest zijn ais het tile 
please was want allen wilden zij graag met lime dansen nu aan alles komt 
een einde ook aan ons gezellig samen zijn toen wij in Oostende aankwamen 
hebben zij vriendelijk van ons afscheid genomen nadien hebben alle beman

ningsleden mooie fotos gekregen en heeft Lór Vancoppenolle mij laten weten 
dat zijn film (Een reis naar de barend zee) ter beschikking lag op het 
ministerie ik heb sedert dien die film al een paar maal laten afdraaien 
eerst voor de visserij school van Paster _T_-E en nadien op de vergader
ing van de federatie van de Belgische Zeelieden en steeds met veel succes, 
na nog enkele reizen zonder noemens waardigheden op de Witte zee gedaan 
te hebben werd het wat slack en zou ik terug naar Ijsland varen dit is dan 
ook zoo gebeurd en gezien iedere reis op de andere geleek zonder noemens— 
waardigheden zullen wij maar rap een jaar of drie laten voorbij lopen en 

beginnen denken aan onze la tste gerechten, fis te zeggen ik begon wat te 
sukkelen 3iet de .gezondheid zonder dat ik het wist was mijn hart dood op 
.vermoeit, zoè zei de docter dat ik moest thuis blijven, dat was een ander 
paar mouwen ik was nog maar 55 jaar en dat wilde er niet in dat ik. oud was 
en dat ik de plaats moest ruimen voor jongere élementen, maar ja v/at moest 

moest en in December 1963 zou ik mijn laatste reis maken, en wederom kreeg 
ik twee pasagiers mede de schoonzoon van mijn baas Mr J.P. DUQEUNNE en een 
directeur van een fabriek van artic zekere Mr ÏÏILLYCK die een grote fabri
ek had in LOT in de omgeving van Brussel, zooals gewoonlijk met pasagiers 
ging alles zeer goed in de beginne, maar eens het avontuur ervan af willen 

ze allemaal zoorap mogelijk van het schip en dat eentonig bestaan af op weg 
naar Ijsland had Mr WiLLYCK mij verteld hij v/as nu schatrijk maar v/as nit 
beschaamd te vertellen hoe hij begonnen was ijscreem te maken in zijn 
keuken in een grote soepketel en zoogaande weg het gebracht h.ad tot grote 
directeur van een der grootste ijscreem fabrieken ter wereld want hij had 

uitvoer over gans de wereld zelfs naar de states enfin een zelf made man 
waarvoor ik zeer veel respect voelde, het wedrer werd slecht en zelfs vau 
dien aard d?.t alla schepen gingen schuilen ik dacht bij mijn zelven onze 
reis is nog maar begonnen ais ik nu hier ga. schuilen en het weder beterd 
en er is hier geen vis dan moet ik toch verderop en dit zal ik nu maar 
meteen doen, zoodoende gingen wij nog niet schuilen en zouden wij door— 

lopen naar de (NOOPJD KAAP) het weder v/erd zeer slecht en ik geloof dat wij 
^ nog de eenige waren op de West die nog in zee waren nu ik legde weg af die 
1 ik nadien toch zou moeten maken, maar het lot beschikte er anders over 

wij w ren dus noe altijd aan het stomen NOORD over naar de (NOORD KM-J?) 
en wij moeten zoowat dwars geweest zijn vau (HNNUNDBR FIORD) kregen wij 

almeteens een zware zee die een paar ruiten insloeg vau de brug en nogal



'feei schade aanr' chte voor ons die dat natuurlijk al meer tegen gekomen

hadden was dat natuurlijk niet zoo erg ais voor ons pasagiers en zeker 
voor Mr Willi CK die op dat oogenblik zeker gedacht heeft t’is hier met . 
mij gedaan, en daar had hij zeker.alle reden voor, want toen ik hem zag 
op de brug komen kon ik niet meer zien van het lachen hij stond daar nam
elijk met" een zoo een beteuterd gezicht alsof hij in zen broek gedaan had 
hij was klets nat van onder tot boven hij was uit zijn kooi gesmeten he^ 
zat namelijk zoo in elkaar wij hadden onder de brug een kamer die zoogezgd 

voorbehouden was voor eventuele pasagiers die was gelegen aan Sï. zijde 
onder de brug, en het was juist daar dat wij die zware zee gekregen hadden 

die zelfs een ferme deuk in de platen nagelaten had maar het ergste was 
voor Mr Willyck hij lag in zijn kooi en recht voor zijn kooi was er een 
nogal grote patrijs poort en die was stuk geslagen met het gevolg dat Mr 
Willyck gans die golf water over zijn lichaam kreeg dit ging gepaard met 
een geweldige rolling die bet schip miek die voor gevolg had dat Mr Willyk 
met al zijn hebben en zen houden uit zijn kooi gesleten was stel je voor 
je ligt daar rusti~ te slapen ofwel te denken wat zal er hier gebeuren en 
aimei eens krijg je daar een koud bad, t'is wel iets om niei te vergeten 
nu ik -eloof wel dat het hem wreed moet gepakt hebben want toen ik zei 
trekt ü maar rap droge klederen aan wij sullen h ier maar binnen lopen in 
(ISA HORD)en ankeren was hij in tien minuten terug bij mij met een fles

wisky het deed ons allemaal goed een borreltje toen wij een uur of Elater 
in.de baai van (ISA FIErd) kwamen lagen daar zeker 100 schepen duitsers 

en engelsen er lagen ook een paar Belgen die hun reis uit was enfin na ons 
zijn er geen meer binnen gekomen toen wij da r reeds een paar dagen aan 

hégt anker lagen hadden zij allebeiden al een paar maal gevraagd of ik hen 
niet beter zou laten naar huis gaan, in de beginne wou ik daar niet van 
weten t’was wedrrom verlet em de haven aan te doen en kosten van haven
rechten enz... maar toen ik zag dat,dat Slechte weder bleef aanhouden en
dat ik mijn normale reis niet meer zou kunnen halen toen dacht ik bij mijn 
zelven ik zal hier weder om gans die reis die zagerij hebben,wanneer kunnen 
we naar huis enz ; „ ik zal hen maar allebei aan de. wal zetten, zoo gezeid
zoo gedaan wij wonden het anker op en vaarden naar binnen in (Isa Fiort ) 
dat is de Uoordelijkste fiort aan de west kust van island op een 15 mijl
vande(noord kaap) we vaarden dus binnen en je zag de vreugde op hua gezicht 
liggen het was zelfs zoo dat Mr Lowijck de ganse bemanning uitnodigde om 
samen met hem te gaan eten in een hotel ,allen gingen wij natuurlijk mede 
deden ons te goed aan de verschillende gerechten en toen ging ik methun
kijken hoe ze best zouden thuis geraken zij moesten wachten tot het mooi 
weder werd en dan met de boot naar (RIJ .VIX) varen en dan bet vliegtuig 
nemen voor Oostende. Alvorens ik van hen afscheid nam zei Mr Willyck mij 
schipper aihs ïï in Oostende komt zal ik mij door uw baas laten verwittigen 
en ik stuur een bus om U en uw bemanning te laten halen om met mij te diner
en in bet Métropole hotel te Brussel, ik bedankte hem en ging terug naar 
mijn schip ik was moe en ging te bed ik had geen gedacht gehad on de mannen 
een uur te geven om VB te komen zelfs niet denkende dat het weder zoo rap 
zou veranderen, dus toen ik wakker werd kwamn ik een kijkje nemen in de brug 
en zag dat bet weder gans gekalmeerd was ik wou natuurlijk direct weg maar 
toen ik ging kijken was meer dan de helft van de bemanning niet A/B dan 
maar blazen op de fluit en seinen geven maar ja waar zaten zij en ik was 
nog wel gerust ook want Ijsland is tenslotte droog t’is te zeggen geen 

alcolische drankenkaar een belg is geen belg ais hij niet zijn plan trekt 
dit hadden zij dus gedaan ook en zij hadden wel drank gekregen en dan nog 
gratis ook en ais zij s'avonds om 10u A/B kwamen waren zij nog juist goed 
voor hun bed,zoo u ziet dit was al ons eerste verlet de anderen waren al 
6u uitgevaren voor ik kon aanleg-en enfin de voorzienigheid was. nog met. mij 
te mede toen de bemanning A/B was gingen wij direct weg ik liet hen in bed 
gaan en wij stoomden voor 3u en dan gingen wij aan het vissen de anderan 

waren veel verder afgelopen maar ik was te veel gejogen om nog verder te '
lopen zoodoende was ik veel naarder van het land aan het net gekomen en toen



%

en toen wij een uurtje aan het net lagen waren wij verplicht van te winde n 
de diepte meter toonde zwart aan en ik dirf niet langer te vissen dus gingen 
wij aan het winden , en vau soodra de planken tegen de zijde kwamen sprong 

' het net boven en tegen dat alles A/B gezet was lag er wel een 400 bennen 
vis aan dek, dus een zeer mooie trek maar nu stonden zij daar nog half suf 
en daar zoo een zootje aan dek het was zeker hun beste dag niet maar ja eind 
Tffg resultaat was dat ik mijn schip moest stil leggen om hen rust te geven 
maar ja wij hadden dan al zoowat een 1200 bennen A/B dus niet slecht na nog 

een dag of 3 vissen stoomden wij huiswaarts met zoowat 28-00 bennen vis A/B 
en waren wij toch nog in oostende op de vastgestelde tijd dus alles was 
goed verlopen maar de markt was een geweldige tegenvaller de markt was in- 
elkaar gestort en het resultaat was bedroevend nu dat zijn dingen die Y/el 
meer voorkomen dan maar weer gezegd morgen gaat het beter maar voor mij 
was dat zoogezegd het einde vau mijn loopbaan ik v/as beginnen varen op de 
7-11-22 dit officieel dan want ik vaarde eigenlijk al van in 21 en ik ben 
afgemonstert op5-12-63 dus bijna 42 jaar had ik op zee gevaren en dit dan 
gevaren want van die 42 jaar heb ik zeker 35 jaar IJsland ,BEAR!3 LARI),
B RENDZBE, enkele tijd MAROKKO? SPANJE, en ook wel wat in de noordzee en het 
kanaal enfin hier werd nu zoogezegd mijn loopbaan afgesl oten en zou ik vau 
een welverdiende rust genieten, maar lang zouden ze mij niet gerust laten 
maar eerst moet ik nog eens Kr WILLYCKop het appel brengen zooals hij belo 
ofd had had hij mijn baas gevraagd heurni te laten weten waneer v/ij zouden 
binnen komen, en hij had woord gehouden hij had in Oostende een bus besteld 
die ons naar Brussel zou brengen, maar dat was een tegen valler wij moesten 
om 9u aan de bus zijn, en toen ik daar kwam stonden v/ij daar mrt z'en vieren 
de rest v/as niet afgekomen nu dadelijk hebben wij getelefoneerdnaar Mr WILL 
yek om alles af te lassen die man was zeer spijtig en vroeg mij ais ik 
eens goed uitgerust was ik eens wou af komen met mijn familie dat heb ik dan 
ook gedaan en de ontvangst was iets onvoorstelbaar, eerst hebben v/ij gans 

het fabriek rondgezien iets wonderbaars hoe eenstukje frisco of een ijstaart 
vervaardigd word met de meest moderne aparaten terwijl wij daar waren , war 

en zij juist bezig een machien binnen te brengen die volgens Mr V/ILLYCK 
17.000.0CO gekost had volgens zijn zeggen werd er maar van s’morgens öu 
gewerkt tot s’middags de rest van de dag v/erd gebruikt om alles te kuisen 
en terug klaar te maken voor s'anderdaags



f~z/t

Ile ben wat vooruit gelopen op de gang van zaken fis te zeggen zooals wij gez 
egd hadden zou dit mijn laatste reis zijn maar gezien wij voortijdig binnen ¥f 
waren was mijn gedacht nog een reis te doen, toen ile dit aan mijn baas zegde 
was hij natuurlijk verwoonderd en zegde hij mij gij hebt toch gezegd dat het 
uw laatste reis was ik zeg ja dat heb ik gezegd maar ik zou nog een reis willei 
doen dan is juist het jaar uit, nu kwam de verassing van mijn leven, ja zei 
hij wij hebben al een andere kapitein besteld en dat gaat nu niet meer ik zeg 

j?. die kapitein kan toch nog een reis doen met zijn schip, dan zijn wij volgen 
de reis toch samen binnen hij zei doodeenvoudig al die ambras het is nu zoo " 
beslist en het zal zoo blijven, dat was dus de beloning om 33 jaar voor de 
maatschanij te hebben gevaren waarvan 30 jaar in de hoedanigheid van kapitein 
altijd op alle gronden de maatsch'pij te hebben verdedigd met minderwaardig af
mat ori aal en waneer ik de kans kreeg om op een ultra modern schip te varen 

en meteen op dezelfde voet geplaatst te worden ais hun eigen kapiteins die 
reeds jaren in dienst waren heb ik geweigerd, omdat ik zei ik verdedig nu al 

zooveel jaren de maatschap!j, ais nu ik en mijn colega wegaan dan is de maats 
schapij veloren want het was natuurlijk de conçurentie die ons allebei gevraa 
gd had, nu wij bleven allebeiden, toen hebben wij zelf modern materiaal gek- 
1"regen eu de andere maatschapij heeft er het eerst het bijltje moeten bij nee- 
leggen, enae maatsch_apij heeft het nog jaren volgehouden ons moderna schepen 
waren veel economischer eh zoodoende hebben wij het veel langer uitgehouden 
dit alles om aan te tonen hoe ik en mijn colega ons voor de maatschapij hebbe 
ingezet, eu hoe ik beloond geweest ben na 33 jaar dienst is er zelfs nooit 
een afscheids glas geschonken geweest of niet de manste eerbetuiging ja wel 
de vernedering dat ik zelfs de reis die ik nog wilde doen niet meer heb mogen 
doen.Hu kan men wel zeggen heb gij hen gediend zij hebben u betaald dat is 

wel waar maar voor iemand ais ik die gediend heeft voor de maatschapij zooals 
bet voor mijn zelve zou geweest zijn en die voor de maatschapij alles zou 
gedaan hebben, ik durf zefs zeggen wat niemand zou gedaan hebben, om hier allq^ 
uit te leggen zou te veel tijd vragen maar ik kan je wel dit zeggen, dat zij 
nooit te vergeefs beroep op mij gedaan hebben, en dat ik dikwijls toeren heb 
uit-ehaald waarvoor velen zouden bedankt hebben en waarover ik zelf op som
mige momenten kon zitten piekeren eu zeggen nu is het gedaan met al die avon
tuurtjes, enfin alles is verleden tijd en altijd goed afgelopen nu kan je er 
nog wel eens over napraten, fis ook daarom dat het mij zoo diep heeft getr
offen en je kan wel zeggen vergeet dat -•aar , maar innerlijk vergeet je'dat 
niet dat is een stuk van je zelf dat je gegeven hebt en er nooit iets voorxis 
terug gekregen nu ik hoop maar dat ons nakomelingen wat meer eerbied voor hun 
z elven zullen hebben fis daarom dat ik mij sinsdien totaal heb ingezet 
om voor ons vissers de verdiende erkentelijkheid te bekomen dit zal u verder 
in mijn schrijven nog wel kunnen lezen, er hoeft voor ons geen standbeeld 
gezet te worden maar wat ons vissers gepresteert hebben moet erkend worden 
want vergeet maar niet dat wij in england aanzien waren ais de beste vissers 
en met recht en reden ons preuven hebben wij getoond, ons vissers kunnen ^eri
st gerekend wordenxxlsxds met de besten van"gans Europa onze vissers zijn niei 
zooals,de Hollanders, Fransen ,Engelsen, die zich op een visseri! soecialiser.. 
en, maar ons vissers moeten op alle gronden thuis zijn, daarom is het des te 
pijniiiker ais je ziet hoe, Hollanders ,Fransen, EHgelsen, duitsers, door hun 
reders gerespecteerd worden dan roept het toch oni wraak hoe men ons al die-# 
tijd oehandeld heeft, nu js dit hier ook al wat gêbeterd de grote rederijen 
zijn verdwenen nu zij het meest allemaal familie"bedrijven en daar deze ook 
meest allemaal gewezen visses zijn hebben zij ook veel meer respect voor hun 
bemanningen, de grote rederijen zijn weg zij hebben geoogst wat ze gezaaid 
hebben daar heb ik meermaals mijn baas op atent gemaakt dat het niet kon blii 
ven duren fresultaat is er. ' . J
Toen ik nu dacht van een welverdiende rust te genieten zou het niet lang duren 
of men kwam mii vragen om voor een vriend van mij die absorut moest thuis bli 
blijven een paar reizen te doen dit deed ik dan maar ik heb een paar mooie ^ 
reizen gemaakt en men vroeg mij om nog een paar reizen te doen maar ik heb dat 
geweigerd, een goeie 6 maand later kwam men mij terug vragen om met de 0202 
een reis te doen dit ging om haring , ik had in mijn loopbaan altijd een

primus geweest en ik zou die reis nog doenwat een tegenvaller die schipper 
had de vorige reis veel haring gevangen en ik wou aan zijn tuig niets veran—
t/ciU'CT'U



Temeer daar hij hij het thuisstomen alles verniev/d had en zooals hij mij 
zesde alles op dezelfde maat nauwkeurig had gemeten, ik ging vau het stand- ( 
punt uit wat goed was voor hem moest ook goed zijn voor mij, maar dat v/as 

mijn vergissing, iedere trek waren de jaaglijnen gebroken in de beginne dacht 
ik ,ik heb het verleerd en moet beter oppassen bij het uitzetten maar wat ik 

ook trachte te doen en hoe goed ik het ook trachte te doen met al mijn onder
vinding op dat gebied het ging niei, nu begon ik te twijfelen aan de maten en 
ik legde stil vau vissen om alles na te meten, en kwam tot de bevinding dat de 
jagers 18 voet te kort waren, ik had dus al die tijd met 18 voet jager te kori 

gevist vandaar dat iedere trek alles kapot was, ik paste dus het systeem toe 
zooals ik het altijd al had gedaan en alles v/as veilig maar geen haring wel 
veel weggooi, ik viste zoo 24u veilig maar daar ik geen haring ving begon ik 
san mijn eigen te twijfelen hoe dom ik had inziksi mijn loopbaan altijd een 
van de beste haringvangers geweest, nu zou ik nog maar eens proberen met het 
zelfde systeem van die andere schipper, maar niets te doen mijn afmetingen 

waren juist, en zijn jagers waren zooals ile ondervonden had 18 voet te kort 
ik was het van eerst af aan al zeker maar ja nu had ik toch mijn eigen bedrogen 
Daar ile nu al te veel tijd verloren had wilde ik niei meer voort sukkelen en 
ik zette door voer vis naar NüUP-HAED en langs de RISING— GROUND daar vingen 
wij nog rap een 400 bennen vis, maar ais wij binnen kwamen was de markt zeer 
slecht en de reis v/as een fiasco.
Toen heb ik gezegd het is gedaan maar ja, ik v/as ook een mens die nooit neen 
kon zeggen en nu was het toch een speciale vriend, Henri Devriend die mij k 
kwam vragen een paar reizen te doen, en hij had ook een speciale reden zij 
waren reeds vele jaren getrouwd en zij hadden nog geen kinderen nu had zijn 
vrouw een heelkundige be—erking ondergaan en was zwanger geworden en moest nu 
bevallenje kan denken achter zooveel jaren dat zij niet gerust waren en dat 
hij zelf ook wilde thius zijn bij de bevlling, dus wederom was ik de apostel 
en trok ik wederom op avontuur, wij vertrokken in januari en toen wij zoowat 
roni FAR0E-BA1IK gelopen waren hoorde ik die mannen die aan ENG0LF3 HORDE 
visten, spreken over een vuurspuwende berg eerst dacht ik dat ze bet ever de 
EFE hadden maar naderhand hoorde ik dat er aan V33TL1MTAYEK een vuurberg ont
sprongen was en de rookzuil was op löGmijl zichtbaar, en dit was op de weg 
die ik no est paseren, ik trachte met hen in verbinding te komen om te weten 

hover ik er vandamii moest passeren maar geen mens kon mij inlichten ik riep 
Oostende Radio OP ook zij konden mij niets vertellen RIKJAYIH was zoo druk 
bezet dat ik wel 12u moest wachten voor ik verbinding kreeg en ik kreeg beric 
ht dat ik gerust binnen door de VESTILALTAYER mocht varen bet was nacht toen wi: 
daar aankwamen wat een vuurgloed spoot daar naar omhoog dat is iets wonderi- 
baars dat er daar op een plaats waar wij in bet voorjaar altijd visten nu zoo 
een vuurgloed ontstaan was die wel 70a 80 meter hoog spoot echt ongelooflijk 
toen wij er goed voorbij waren heb ik het schip stil gelegd om dit wonder eenr 
dan zijn v/ij verder doorgezet naait SNÜNPOJOKEL daar hebben wij gans de reis 
gevist met goed resultaat en ais de reis uit v/as zijn v/ij nogmaals langs dat 
wonder geraseerd maar nu langs de buiten kant van VE3TL1AÎTAY3R, intussen had
den wij al bericht geler egei! dat de IJSLANDSE kustwachter op de boord lag vau 
waar men mocht paseren je kan denken dat wij zoo naar mogelijk gegaan zijn 
om d:t wonder nog eens goed te bekijken om dit verder te beschrijven isxMsxx 
moeilijk al wat je kan zeggen is t'is wonderbaar, toen wij binnen kwamen 
mieken v/ij een zeer mooie reis en ik zoumaar nogmaals een reis doen met de 
0517 BEUI AH LADY dit zou een reis met indernissen zijn en tevens mijn laatste 
reis op ijsland, wij waren dus recht naar de zelfde visserij gelopen maar er 
was niets te vangen toen zijn wij naar de blinders gelopen dit is een ganse 

RIFF met half onder water zittende rotsen zeer gevaarlijk wij hebben daar een 
paar dagen gevist er was zeer weinig te vangen en wij zij teruggelopen naar de 
snowjokel, er 'vas nog altijd zeer weinig te vangen, maar ik reskeerde zeer 
veel en ik had telkens een mooie trek, nu zou ik nog v/at meer riskeren en ik 
had geluk een reuze trek 450 hennen maar ik had wat te veel geriskeerd ais 
die vis al aan boord was zetten wij terug uit, en ais wij zoo eent/2u aan de 

korre lagen sloegen wij vast meteen was het achterste korretouw gebroken en 
wij wilden winden op het voorste touw en krak de klokkerol tegen dek en het 

voorste korretouw snijd af op de zijde, de klokkerol is waar je korretouw door— 
looptdaar laven wij nu een ganse boel verloren met 180 X2= 360 vadem korre 
touw dit alles was nu nog bet ergste niet maar er was geen reserve k&okke A/B 
en dxt zou .voor ons op een drama uitlopen, wij moesten dus naar binnen voor



Een nieuwe klokkerol, ais wij zoo een uur onder zeii zijn word het almeteen 
van zeer schoon weder vliegende stormik kom in verbinding met RIKJAVIK en ver 
neem daar dat de loodsdienst gestaakt is ik mag dus niei binnenvaren en moei 
wachten hoe lang? ik dacht hij mijn zelven wachten je weet niet voor hoelang 
en dan kan de visserij die toch ook veel van het weder afhangtgedaan zijn en 
dan heb je daar liggen wachten, ik dacht dus wij zetten maar door oost over 
t'is al route gekort en wij laten ons werk doen in VESTI,îANAYBR niet wetende 
dat er daar een feestdag was en dat er niet gewerkt werd nu wij lagen nu bina 
en, en moesten nu maar wachten, intussen was het slechte wear ook deze kanten 
opgekomen en tegen dat wij klaar warren hoorde ik de gasten aan ENG-OLES HOEDE 
spreken van bijliggen ik zat nu tussen twee vuren wat moest ik doen terug Iop 
en west over en ais ik daar kwam niets te vangen of oost over lopen op hoop 
van zegen dan maar het laatste proberen toen wij aan EHG0LE3 HOEDE kwamenxiax 
lagen de schepen bij wij natuurlijk ook na de storm was er totaal niets te va 
ngen nog een uur of 12 rondgezocht niets en doorgezèt naar de KIDNEY BANK 
E over voor 100 mijl nog steeds route kortend, aan de korre gekomen aan de 

KIDNEY niets te vangen nu begon ik dat toch wat verdacht te vinden en ik liei 
gans de boel aan dek leggen en begon alles na. te meten, het net was in orde 
alles was in orde nogmaals uitgezet en dezelfde weg afgelegd ais de 0286 die
een veel mindere klas; 
en nii had bet dubbel;

3 schip was dan wij zelf wij gingen samen aan bet winde..: 
van ons dat kon niet dat mocht niet er moest iets hap

eren, en ja bij nazicht van de planken zag ik dat wij met twee ongelijke 
planken visten t'verschil was niet zoo groot maar de planken zijn nu juist 
datgene die zoo precies moet zijn en er waren geen andere a/b dus gezocht en 
.gerammeld met de eene wat te verzwaren de brackecttewat te verzetten maar al 
:vat wij deden was niets gekort, in 5 dagen hadden wij 800 bennen vis gevangen 
en dit sopt ons eindresultaat zijn daar ik bet nutteloze van langer uitblijven 
inzag en er geen tijd meer was om ergens binnen te lopen miek ik de reis maar 

uit, en daarmede was ook mijn loopbaan ten einde spijtig dat dit op zulk een 
manier moest eindigen naar omstandigheden was de reis niet slecht maar volgens 

de kans die ik gehad had was dat zeer biskant d ar alles nu toch de fout was 
van die stomme klokkerol dia zij niet aan boord hadden wat toch op ieder ander 
A/B was nu t'was voorbijen ADIEU dit is wel demeliik mijn laatste reis geweest 
Hu moest ile leren —ennen aan san leven van zalig niets doen dat was niets voor 

mij om zoo ineens van zeer maresi.ef naar dat dagelijkse nietsdoen, maar lang 
zou bet niet duren of bet bestuur van de Eedratie van de belgische zeelieden 
vroeg mij eens bij hen te komen wat ik dan ook deed, na ons onderhoud was ik 
al cleveri en verkocht, men had mij gevraagd omia bet bestuur te komen wat 
ik dan ook gretig aanvaarde, dat was nu juist iets voor mij mijn leven had ik 
tenslotte ai altijd ten dienste gesteld, van mijn mede mensen ik had al altijd 
en overal iedereen geholpen wat ik kon of waar ik kon en zekerlijk in ons be
roep velen heb ik geholpen ik ben nooit geweest zooals velen die alles voor 
zich zelf hielden en er maar op Ios logen ais ze iets vingen, in tegendeel 
ais ik meer vinp- ais anderen was ik altijd bereid uitleg te geven hoe ik 

gewerkt had wat er van de meeste colegas niet kau gezegd worden, sommigen 
dj erven zelfs zeggen ik heb niets gevangen terwijl ze meer vingen ais een ander 
nu zij waren wel gekend maar toch kon ik zelf niet nalaten de waarheid te zegg- 
ik zei altijd bij mijn zelven diegenen die voor mij wegliggen zal een ander 
toch niet vangen en ik ns altijd gelukkig met een opgewekt gerust geweten en 
te weten dat ik iemand geholpen had of kon helpen was voor mij altijd een 

waar genoegen en ik was voldaan op mijn manier en nooit heb ik er ooit maar 
een oogenhlik spijt van gehad, want ik heb altijd veel plezier beleefd ais 
ik een van mijn stuurmannen kon voorstellen aan mijn baas ais bekwaam om hem 

een schip te geven ais schipper dat was voor de man in kwestie een waar genoe
gen te zien hoe zijn schipper bet met hem meende en voor mij het grootste pi 
plezier ais je dan irocht horen uw kandidaat doet het zeer goed, en zonder dat 
ik bet zelf zeg bij mij kregen zij zeker een goede opleiding ik was niet zoo— 
ais velen die alles voor zich zelf hielden alles wat ik wist of kende leerde 
ik hen aan en in mijn loopbaan heb ik zeven schippers gemaakt dus ook zeven 
nieuwe stuurmannen, dit zou later de doorslag geven ais wij moesten ons raport 
opmaken om ais eeredeken aanvaard te worden van de visserij, uit de verschil
lende sch ippers werd ik. uitgekozen ais eeredeken en later ook ais Emérites 
eeredeken dit heeft wel eenige afgunst verwekt en zeker bij een schipper die 
altijd zichzelf^veel te hoogwaande waar hijnog veel te kort kwam tegenover



Zijn colegas hij had wel veel geluk gehad en verdiende wel geld maar op het 
^bureel waar je moet je raport'indienen ais Laureaat van den arbeid en ook 
ais eeredeken, werd niei naar de verdienste gevraagd maar wel wat hebt gij 
verwezenlijkt in bet voordeel van uw beroep, wat hebt gij verwezenlijkt op 
sindicaal of wat hebt gij veraezenlijkt op sociaal gebied, hier had ik een 
hele lijst waar de persoon die mij het meest bekritiseerd had, tegenover mijn 
raporten een grote zero was, ten eersten ik had op alis gronden geexploiteert 
green aroni, kon men opsommen waar ik niet geweest was, die persoon had altijd 
de kat uit de boom geloerd en dan wou hij zeggen het eeredekenschap komt mij 
in den beginne kreeg hij nog wel van velen gelijk maar toen wisten de meesten 
nom niet hoe men zulk eereteken kon verwerven, maar nadien toen ze op de hoo- 
tV'gebracht werden dat niet het meeste geld verdienen telde maar wel wat U 
in het voordeel van het beroep gedaan had en ik kan zeggen ik heb zeer veel 
en ais ieder die mij gekend heeft eens diep in zijn geheugen terugblikt dan 
dan zullen aij allemaal eerlijkheidshalve moeten zeggen moeten zeggen Benten 
Rvcx heeft veel uitlev gegeven over verschuilende en op verschillende aan
gelegenheden en ook veel colegas geholpen die in een slechte periode waren 
en niet in het minst de middenslag visserij in den beginne dat ze naar ijs
land kwamen ais die mannen willen spreken moeten ze zeker bekennen wat ze 
vasa rw j geleerd hebben, ik w's altijd berijd uitleg te geven wat ik •■■•el dik— 
wi jls heb moeten horen van mijn colegas, dia mij dikwijls zegden gij zult
nog stank voor dank kri jgen , wat ile dan ook wel degelijk vau sommigeh heb
ondervonden ma°r men mag de gemeenschap niet laten vallen voor enkelingen 
eu d"t -vas ook mijn princiep, maar ik zeg voor die kleine reders heb ile zeker 
veel "eli geepa,art, want ais je op ijsland niet wekend zijt zouden ze je in 
een v'°~r reizen plat lemkei! dat heb ik hen besnaart door de goede uitleg 
die ik hen kon 'reven, velen hebben dit onenlijk durven erkennen, anderen 

dierven 'gel eens zeggen zonder die inlichtingen zou het ook wed hebben
en ik zea zeker zou dat ge'ren hebben , wij hebben het tenslotte ook moeten 
zoeken, maar het heeft ons veel geld,tijd , en bijzonder veel werk gekost,
kant in de beginne dat wij Ijsland deden was korre verlies en boel verlies
schering en Inslag, en t’is meer dan eens gebeurd dat wij voor twee of drie 
boelen visten on de vuile gronden af te boeien, tot wij de merken eo de wal 

gevonden hadden, dan later met de diepte meter ging da.t veel beter , en nog 
later net de radar ging bet noa beter, en den nog later on het laatste van 
mijn loopbaan hebben wij ook nog een (LAU33ÎTT) gekregen ile zea wel (L'JJItBïTT) 
dit w°s wel een hulpmiddel op de traversen, op de visserij konden wij dit 
instrument niet voor U Of gebruiken, nui dat is allemaal verleden tijd men kan 
er wel een s over praten maar over doen gaat niet meer, nu ik heb er altijd 
met bart en ziel voor geleefd en nooit heb ik een -evoel van minderwaarde 
-e had Integendeel ik ben altijd fier geweest Zeeman visser te zijn geweest 
en dit is nog altijd zoo, want nu moet ik terug 3:omen op bet feit dat men 
nii gevraagd had om In bet bestuur te komen van de Fedrâtie der Belgische 
Zeelieden van beide wereld oorlogen wat ik gretig heb -sngenonen dit was in

1963 dat ik in bet bestuur gekomen ben, dit was juist iets voor mij hier kree™ 
ik de gelegenheid mijn ervaringen en mijn kennis terzake , behulpzaamheid en 
noen naar opuit te spelen, wat ik dan ook in al de jaren dat ile bet tot nu 
doe, met alles gevende macht heb gedaan.

Ik heb maar korte tijd gelegenheid gehad van de ervaring en kennis ter zake 
van de beide voorzitters voor mij te genieten dit waren G-USTiJiF 1AU-.73R3INS 

en ARTHUR Z01Ur33T3Yl'T rap hadden zij in de gaten wat ze aan mij hadden en s 
stelden zij voor mij ais Voorzitter te kiezen, wat ik in de beginne weigerde 

1 zeggende ik ben nog niet gv.noeg op de hoogte om hier de leiding te nemen maar 
zij zegden dat ik dat wel was, en dat zij mij verder zouden bij staan en gezin

hVf U"S” t'ïu'efoeW¥e>nee<SI <fflfc mPWfe tecIrtiS Ja» nam ik a. job maar
aan . _sn ik m. zaap met hand en tand verdedigd



ÛO
In da~ ik voor -gelijk wie op mij beroep gedaan Beeft, altijd mijn best gedaan 

om Bun aângelegenheiden tot een goed einde te brengen, ik heb mij zeer veel 
werk op de schouders gehaald, maar ais ik nu achteruit kijk en zie wat ik 
tot nog toe verwezenlijkt heb dan voel ik mij gelukkig, en te zien hoe ons 
mensen dit aprecieren draagt er zeer veel toe bij mij de moed te geven de 
zaak steeds verder door te, ik heb zeer veel gedaan on ons beroep te laten 
kennen en waarderen, in Brussel ben ile geweest op de verschillende ministeri 
ben ik geweest om onze zaak te laten erkennen, met veel personaliteiten heb 
ik gesprekken gevoerd, op verschillende grote ver gaderingeh hebben wij ons 
sten laten horen, zooals in de SEBA®, dit is zoogezgd een militair orgaan 

van Generaals, Kolonels en noem maar op, om kort te gaan wij hebben hen in 
brassei in kennis gesteld met wat ona mannen in de oorlog beteekent hebben 
Hoe heldaftich onze ganse vissers vloot zich gedragen heeft op alle gebieden 
velen hebben hun naam in bet gulden boek geschreven, met onvergetelijke daden 

zooals de evacuatie van Duinkerke, Cherbourg, St Vallery Eli OAüX enz....; 
waar 48 Belgische Ssfegpsn Vissers schepen tot bet uiterste gegaan zijn om te 
helmen geallieerde troepen die ingesloten zaten en hun eenigste weg de zee was 
te ontk omen, Bij hun aankomst in england werden allen bewapend en mochten 
de visserij voortzetten, v/at zeker niet altijd van een leien d kje gelopen 
is. Eu vroeger heb ik daar reeds veel over uitgelegd maar nu moest ik dat in 
Brussel mebruiken om onze erkentelijkheid af te dwingen, tot nu toe zijn ’//ij 
noa n: et erkend, en v/ij zijn nu reeds 1979 ik weef hier de datum omdat ik toch 

wel denk dat wij binnen kort deze erkenning zullen bekomen wel heeft men ons 
nu. reeds een rente toegelcend dit vanaf 1970 die tenslotte nog niet ovreen 

stemt met andere catevorien van oudstrijders, wij krijgen namelijk 70fr Per 
Voor iedere maand efeetleve vaarten dit vanaf 15 juni 1940 tot 15 augustus 
1945 met een minimum vau 6ma?.nd vaart ais basis voor de man zelf en voor de 
’'reduve moet bet minimum 24 maanden efectieve vaart zijn ais basis de weduwen 
krn j gui bovendien nog maar 2/5 van die 70fr dus helemaal eep. almo es ik moet 
zeggen die 70fr moeten aangepast worden aan de endix eu worden vau kracht Van 
af 60 jaar. Hu hebben v/ij in 1978 een verbetring bekomen voor ons weduwen in 
plaats van 2/5 sullen zij met terugwerkende kracht tot 1976 in plaats van 2/5 
5Of- krijgen de basis word geleii inplaats van 24 maanden op 12 maanden eu dit 
vanaf 5 5 jaar inplaats van 60 jaar dat is wedrom al iets dat wij bekomen 
hebben, maar ons eind doei is nog niei bereikt, nog hebben wij geen erken
telijkheid bekomen t * zij ais zeestrijden fai? ais gewanende /veerstanders 
niet egenstaand e al ons protesten en de goede hulp die wij krijgen eu hier 
moot ik speciaal vermelden de mensen die mii geholpen hebben van bet eerste 
uur dat ik voorzitter was en dat waren, speciaal Minister Major, ROBERT Decor 

Secretaris Generaal vau bet A.O.V.en Henri DüMARAT Secretaris A.B.B.V. eu'Zeer 
j.n bet bijzonder kolonel ? IJL XYGEHBAAM, voorzitter van de Officieren bond 
vau Antwerpen die zeker voor mij hemel en aarde bewogen heeft en mij met alhg 
wat je maar kan denken in de hooge wereld in contact gebracht heeft vanff 
Lu?tenant Generaal CRICKI1LO hoogste bevelhebber in bet Belgisch leger tot 
bijna alle ministers cabinet chefs enz....en nog steeds bezig is onze zaak te 

verdedigen ook mzg ik hier zeker niet vergeten Vir JEAN VER1EYHH Docter in de 
rechten op bet ministerie van Justitie die ons ook nooit in de steek laat en
zeker ook zijn stem en zijn pen niet gespaart heeft om in ons voordeel te 
ple.ten ^ g Qns pot eerste uur altijd verdedigd heeft is Sénat er

ptt' Tam t.vm wv~E van deae mens hebben wij bet te danken dat ooi; wij bet niet op— 
rffin-çygri hebben want er zijn voor ons zeer veel kritieke momenten geweest mom
enten waar wij zelfs alleen naar HILAIRE LAH2AYE hadden die zich vau ons aantrok 
vewd ey h add entzii van niets of niemand iets te verwachten, dat was voor dat ik 
in ’ contact lav an met FOLOHEI EY GBHPJAAM, En Fr VERLEYI!'! nix krijgen wij meer hulp 

en vod er meer voor ons rechten omgekomen, men begint meer te begrijpen wat 
de visser? j betel/ent heeft gedurende de oorlog, ik heb hen zeer duidelijk be— 
wezn dat wij wel degelijk gewapende weerstanders waren, en dit met allerhande 
bewijzen gestaafd en die mannen umtvelegd hoe wij vooraleer wij mochten aan— 
monsteren wij een bewijs van gunner moesten hebben, en dit gelde voor de ganse 
bemanning van jongen tot kapitein, v/ij varen bewapend met 4 anti aircraft 
mach?.en geweren 2 LEVIS GILTS en 2ÖH5R1UK.U2TS deze laatste schoten met kleine
<eV) ol ] q 00 \dden wij hoven op de brag twee bakken staan net lichte wij ers
warman twee p° ra chut en verb ond en waren ais men a.an de handels trok ai msn
dae ""ara chut en delucht in en bleven zoo boven bet schin h • • nnen dit vas aemeend 
om vl? e^ers dm e Boven bet schin vl o ”"ên te laten ver nést ellen * ” "



TH4. oti Ag hadden wil zeker niet gekregen on vogels te vangen, vele van ons ^ t 
«schenen hebben sneciâle kanoniers mede gekregen dit waren soms Belgische marin 
Evei” enveise soldaten, t'is niet te begrijpen hoe men tegenover ons zoo onver- 
tidel? ik'is om onze diensten te erkennen nochtans hebben wij bewijzen genoeg_ . 
•eleverd vm woed en zelfopoffering en dit in vele gevallen waarvan ikzelf bijna 
-„n n-eden ministerie de des betreffende documentatie overgemaakt heb.
Tn En"lardeuren wij voor ons werk en ons gedrag gerekend ais de bestae en varen 
ViV aeker de meeste geachte natie van alle in England verblijvende vreemde 
nat? es hiér in Bei "ie schijnt men dat niet te vreten en ais men het toch weet 

er zeker ween rekening mede want tot nu toe strijden wij nog altijd 
voor'ons" rechten, er schijnt eenige deining te komen Volks vertegenwoordiger 
j)ri Sc« oiaves heeft nu een wetsvoorstel ingediend die door de verschillende 
noletieke"'oorti j en "esteund word honen wij nu mam dat men tenellus ten ook 

' //-n ons vis sers "denkt, want de tot nu toe stiefmoederlijke behandeling 
>v 0rj pis bet nu niet gort schrijf ik een onen brief aa.n de 

bevoerde instanties, hen zeggende dat wij zullen afzien no ■ aan gelijk welke 
vaderlandse plechtigheid deel te nemen, en dat zij dan ook mogen stoppen

eens wn 
roert om 'wp

?h? iii heilige lof tui.ringen waaronder wi j .^ebukt ?-■) 01O o *"] (-} Q rg 0w 0 -f;
mooi e''eerbetui "in"en zooals Zeelieden -'onumenten Zeeheldenplein en noa meer 
-ïro-p d^e echi inheil.ire doenwiizen terwijl zi.i di.e aan de voet vau deze uleanen 
of monumenten lirren hun toeroeuen reef recht aan onze 'geduven en aan onze 
mnWera die de vox’s or ikkinaen overleeft hebben zii en wij allen hebben onze 

■'licht redaan naast ieder andere wel erkende oudstrijder, eu dat kunnen zij 
wier leven door ons vissers gered werd slechts beamen en dat zijn er velen 

zie maar eens ons documentâti.e in.
wij zijn nu reeds October 1.980 noa hebben wij niets bekomen de 

onrusten in de politiek zi.in wel de oorzaak dat de commis ie die zoogezegd onze 
rpoi' noet onderzoeken nor steeds niet samen re1_omeu is. "rel bob ik '*eboord dat 
er i et" or komst is na-r 'rnssv. zullen nii nes chien wachten tot ze allemaal 
dood zijn de helden v~ n 1Ç i 4— ISIS eu dat er war enk e 1 in wen van 1940

, Ji-j-i- t :v..c cu en t * is zeker zoo, vont alles wat
zela aemetrek vn de bevoegde ?> ers o on 

remakkeliik malien °ls bet moeilijk ook raat 
hij geen enkele zeeman twijfel lm bestaan nocens zijn pres»

ziir c
rg-n 1 *] 0-«n OTT07 ■v. in i'l 7501? OI3ÎI0 r06 '621

"'1.'■ 9t 3011 noeten net 00*1 Q'
rod1-"-''!! -T-rQ-fOgl 01g riocy» ur rp0]-,l 116^

d ï'b 39.0* opelii
tatae de monster boeken en de oficiele monsterollen launnen er-niet om liegen 
alla? st-at er wit on waart a-vt van meen enkele .and e^s r~vo^ys<!‘.T5 n m k°r "eaeac1 
aw er- zelfs velen zijn dae onrechtmatig aanzien worden' ais"politieke gevan
genen hetzelfde geld voor 'veerstanders en vitte brigaden enz...die slechts
a Is de br'lans over "esl'gen eu de oorIo" hi

'lr
na "ewonnon w s 
zeker niet over

almeteens
Iedereentot oen van die groepen behoorden, ik s^ree

daarom zullen zij die de echte zijn mij'dit zeker niet kwalijk nemen want 
deze mensen weten bet ook v/el dat bet zoo gegaan is na al de ervaringen die

;.s feitelijk onze zaak niei 
die de verschrikkingen vrn1- tn ■

wij opgedaan hebben moest bet er eens eruit, dit 
v ar r' 1 s ie si et koe zulks /aa'"" o" pip .-rï -j . , .
een oorlog on zea hebben overleefd alt'.id n^--p
f-pfrp-.upp '*rord e" s -p ip
eu ka: kan ie ten,slott

-ebukt onder allerhande loftuitingen maar nationale erkentelijkheid voor de 
vissers zeelieden daat staat niet in hun '.voorden hoek.

_ Bewijzen noeten ze ons niet me or vragen bijna, on ieder nii niste
lint een berg documenta.tile É ~ . ...

920 70 O u 0 -f; cu cv rn^gi' -
niets ana doen, tot nu ;o.:

binnenste te ont^t' 
gun amii nog alt lid

weten ’.1 niei meer
dae moest dienen om onze eisen te staven meschi

gerust heren v/ij zullen er TJ noa wel 
geven tot ons recht zal

ul deze panieren zich bevinden, mua
en

we ei .4! I
. aan herinnerren nooit zullen wij het op

... , , ... 3C- hedeia, en aan onze opkomende generatie zullen
'kUVpÏ:C®r a°e<ve n^leS "even hoe ren ons bedrogen heeft , met al bun schone 
sloften ons on hot vuur j-vsnde on self hira Moke joh tl kunnen hokgn nu 
. .. ... voor 4a « Z net de ni.lito.ire ret die non one
heeit dit is zeker onze fout niet.
komen

niet voorveleza
onze ei.sen .. . . ■> k.a'ar nii gebruikt men dat ais ’reen te'-•cu

’Ile soorten onzinm~e redens zoeken ze uit om " r"-ua
e..^v.l. o._aea.d te kunnen afhouden, maar noesten zij die er iets kunnen aan doen 

?u....un nand op net bart de zaak der zeelieden eens goed overdenken dm " 
iii zichzelf voelen rood worden vn schvmte h? i clo''~wkf'iiio ,
-:f^,dene voorlopig zei ik dit hbofdste afsluiten dc 
........ nolens onze opkomende generatie te semen;

zouden 
schi 

Loch



à ‘2- .j. 3ûw.o1imvb mossiae terecht kont begaat niet dezel-
Tonmens maneer T7 ooit j.n een dea gelijke - ✓

ide forten ais vij vertrouwt seen enae! vau die grote mooipraters die je rnewi 
hnn schone woorden en mooie beloften iii het vuur japen om Iran eigen joh te 
"vrijvaaren julis moeten niet sooals al dat andere ongedierte vechten en slaan 

en allerhande vandalen spreken uithalen dat is niet mijn bedoeling naar veest 
niet de lamme goedzakken vat vij geveest zijn luister niet naar nooi gepraat 
naar laat alias vastleggen op pan:"er en. gehandt“keni alvorens hier te stoppen 
•"il ik nog h vide brengen aan de onbaatzuchtige die vij negen ontvangen, in de 
eerste plaats van Helene! Paul kygenraan voorzitter van de officieren hond 
vasa antvornen on J'r lean Yerleyen foeter in de rechten op het ministerie vau 
■iusta et ie on heiden oorloos ^eschied schriivers»

Pu zijn vij .reeds October 1932 dus neer dan j7 jani’ na het einde vau de 
oorlog on nog steeds vechten vij voor onze erkenning voel zijn vij een stenje 
-enaderd maar voer ons is nog altijd opassen geblazen, nationale erkenning is 

nv. toch. in. t*zicht naar zeker Irunnen v/ij .-een financiële voordelen vernachten 
voor iS'-c eu dit omdat vij niet in het protocol van 1S75 ongen omen verd.cn en
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■ 1 •'** 3
•egrepen dat ik er helemaal doorzat 
;e veel -e inkt van al de lof en toen3 fg 3 ? 33 o'3 3 'i —O " “r> jl

Pr Leme re ina een punt annhaald.e vo.arvan ik soms \io-r~ nm.ckt morris heb vas het 
helemaal met mij gedaan aan vloog alles in son flits term door mi in hoofd, en 

50lf s niet meer dat ik een snee eli in niki zak had zitten va. rin ik 
gans mijn bestuur vou de.nken voor do too^ov/iiclo >rl' iie ik altijd van hen 
:cb mogen ervaren on zeer int’bijzonder florimond scnno!:o'*n die zoMznl c.Ilea 
•et mij -:Ooft mede gemaakt on dae zoolo.ng; vij zonder secretaris '
.u da ’ires "Q sur on—en is 'vroon pk' florimond snoei aoi •••■ !■’ o g

me 'v uitbrengon. 
ais krans errak over het schin

rr m. *—■ . 3 !'* M elona*1 d 3f’!? 0 n ?•::on p;0 aM V’O '
M3 re'1 en die m -• n ■ 0 zo- .gaweldi — nuv-> "• ad *3.- -Jt~ -.-r' c-«
C1 ^ - -* mn rI nrrul O -r.o microu b.ad mi ‘Î visie i

r? 4 'o -~'0~n mod e mc.:;. . a. y dat je dat noe it 2213 /n ■r keni ire:
■ ' oio ter hl -• i Vf<j, - al is het nog ZO'" lang- ' , rieden,

tonden stooas 
nken maar ik

Lat er altijd vat vau 
gevangenen en krijgs

gevangenen en nog andere groepen oudstrijders krijgen zooveel jaren voor even
tuele late ziekten of dergelijke dae zij nog altijd ais gevolg vau hun gevan

ge schap of ongevallen kunnen aanrekenen alleen bij de zeoliedenOvorden onze t 
tegenkonsten luck taanva.lleu mijnonplofing schip verliezen alleen aanzien ais 
verkongevallon van oorlogsclia.de geen sprake hier stop ik voorlorig mijn ,-eklaag 
en vacht verdere gebeurtenissen af.
Pa mijn ontslag ais voorzitter van de federatie mag ik mij gerust gevoelen er i 
is niets veranderd mijn opvolger doet dit sooals ik van henMervachte zeer goec 
b-j jft seller ook niet b'j de pakken zitten en ik moet zeg-en hij houd mij 

op de hoogte vau zijn verkzaamheclen va.rvoor ila hem steeds dall
ii hen pk voorzitter uit al mijn .goda, ebt en z: j.n no-r

o '■!: 
•ant

uikbaar ben
_ . ^ te ada bai de werking

vau de federatie cu.zullen dat steeds blijven zo- lang ikMtij da r eenigzins toe
ana<,aao voel vas ?k niet zeker geveest van de va-wi© tr-u *-^ t- 
•e.:er gebleven zijn zoolang ais het -irm u--,- 
nad h eb ik r»r ’ w ^:et een

nivereins sou ik 
aen al: een v/aardige ouvolr-eu 

;ov:e ;en afscheid -enom«u ‘ w ~n zonaar ■./oardbugu’-' van
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Im niin afscheidsrede op de begrafenisplechtigheid van onze vroegere voor- 
sitter Ir C-ustaaf Lauwereins had ik gezegd zijn werk voort te zetten en mij 
tot het uiterste intezetten or dit tot een goed ei nde te krengen ik geloof 
te kunnen zeggen dat il: mijn belofte nagekomen hen.

Ik hen ook nog voorzitter van do oudleoriingen hond vau gaster lÿpe ais 
dusdanig zetel ik ook in de inr: eli'tende macht van do paster gure school en 
hen ik hovendien nog lid van de jurie in de onderzoeksraad voor zeevaart ook 

noar deae drie taken Ion ik aan het zoeken of er voor mij een goede vervanger 
is -.rant van nii af wil ik ook wel vat minder verantwoord eli ikheid en niet teg
enstaande 11: roods verscheidene malen on- mijn ontslag h eb gezinspeeld "blijft 
men in do vriendenkring mij ovcrhnlen voorzitter te blijven ik heb een zeer 
goed bostuur en int’hij zonder oen zeer goed secretaris Jlr hoger Decicer 
gepensioneerd Ioera:r van de paster gyre school die mij steeds zegt voorzitter 

IT blijft iT moet zich niet te voel neer aantrekken maar IT blijft en zoe is het 
tot nii too coi: gebleven naar zo o dra de kans zich voordoet neem il: ook daar or.t- 
cla'" ais voorzitter.

"fij zilli nu 2 \ februari t S34- vandaag krijg ile van mijn o"volger krans 
7 auveroins oen brief ik bevind mii namelijk on een driemaandelijks e vacant ie 
in 7 onidorn Tkann o die her'"lékke brief zal il: zeker niei rau vervaten het 
^wvn '—t de socium verhoonte uitslam —an. een strijd die be-^onuen is in 1234- 
7n sontembor on Ilo onder '■'orsckillonds voorzitters steeds voort "ezet is en 

vair enkel ui dn voormanner -irthur lonnekogn on ile zeii de rechte we o* hebben 
"G^ro”1'’ si u-i et t e "ere tarn'1'''e l”r fusina.f Lauwereins ' e"'01 en aarde bewonen, heeft 
'-I-' Cr) -paranea tinmen van do federatie te laten erkennen is hi * volvens mij nooi* 
os- het -cede spoor "ovoest we.t zijn voorgangers mogen gedaan hebben kan ik niei 
veel over zeggen ik vas nog actief zeeman en kon raii niet veroorloven mij met 
dergelijke zaken bezig te houden maar vema op mijn op rust stelling heb ik mij 
des te neer ingezet met ul wat iii mijn vermogen was ik heb documentatie ver
zameld speech en die il: in mijn bezit had enfin alles vat kon leiden naar oen 
dialoog met de verantwoordelijke personeh zoodoende miel: il: langs do pers 
propaganda voor ons vissers en Imum il: in betrekking; met " ora orion die zich ver— 
vaardigden die vissers te vordodrmen secale kolonel lari Ttvenraam voorzitter 

vari do officieren bond vau intvemen waarmede ik evorai "'oweest bori os ninis— 
tories, in militaire niddosn enfin wat die man gedaan hooft valt niet te boseli— 
uii ven eu zeker heeft h:j de waard erin'" vau die vissers va rvoor b-ii zooveel 

"edassi heeft meer dan verdiend o°k I r Jean Torlogen wa: mele il: in contact 
’mam en die doctor in do re euteia m.s on hot minis! er io vasa lust it ie deze beide 

■'orsonon heb"-©n mij steeds de boste amiichtingen hezor-’d eu mij met alis ver— 
antwoord eli jl.:o personen in c ontact gebracht en zo-eals ik hierboven zei kreeg 
Pk vandaag vasa mija o—vol —or een ’iriei die reelate erd is \ S—2.—84- on die sur eek 
ais “olgt waarde voorzitter en vriend de kogel is door de kerk het statut van 
nationale erkenning is hij do koning* tor o*?, d ori okenii, o* daar or noa veel moor 
■gc."vas mas pii deze bv’ef over zilli werkzaamheden “'ariel on en tookozast b^b ik 
die vricf wal 4- a 5 mani goi zon bet statut erdoor niet te geloven, en toch staat 
hot er vPt op zwart nii ideaal is "bereikt ik heb voor ons vissers verkregen 
wat ik beloofd ha.d zond er natuurlijk te weten waar of wanne er ar iets uit de 
bus zei' Immer maar toch had ik alt* jd in mija. lemen -elooft ik hield mij a 
alt*".jd vo-'-r onze za 1: is rechtvaardig onze vissers verdienen alle lof en er— 
kent eli j kho id zij h-eV-en zich op alle fronten ten volle irma zot wat niet van 

'.ode'oen kan gesgddat hc *:?t w*: j altijd post eu. nd is. mijn streven on ais ik soms 
zo'ais het meermaals "ohov.rcl is o en. dos ilvae ie o*'lisp dasi was il: or ran over eo— 
heen wanneer ik dach.t dat ik hot deed voor one vis s er sb er o sp wat ikzelf ged-d 
durende i-3 jaar mot liefde on zeker met grote fierheid heb bod: even dan begon 
ik zeker dadelijk na r andere mogelijkheden to zoeken on terug de strijd aan 
o binden mot nile middelen die ik ook naar in mijn gedachten kreeg veel nacht. .. 
eb ik lig'en donken hoe zou ik dit of hoe seu ik dat en paa dat mijn doei bereaƒ/! 
is bon. ik fier over wat ik gedaan heb ik heb het zeker niet genzkkelijk gehad 
naar ik hernia: g niets vm ai wat ik gedaan heb ik heb hot steeds met volle in
zet gedaan mijn beloning is d:t ik bereikt heb dat ons vissers de nationale 
erhorni r.g gekregen hebben on dat ilo viossorij dia steeds door zoo v/einigen 
'* okeni of gocerbiedigd word nu ira alle lemen van de bevolkinm -r*ekend en ueeer- 
biedigd wor den non it bob ih vau iemand kunnen verdragen, dat non over enervis- -, 
vers sprak ais overschot van do maatschap! j voir mij^hob’-en zin bet volste ree /T 
te prijken op de rooerste rijen, van de maats chani j ik denk dat "ik b. eu pp mii •na



~>1 •: c’vh - -dva.n hob 'ik bl'jf natuudw jk m'jn ^^7ol"or nog altijd steunen. on all‘- 
/••obieden hen v/ach ten och noe snare problemen nu v/ij het statut vau nationale 
erkentelijkh eid bekomen hebben nacht Er lauwereins Ie zware talk dit statut 

'ten feae te naken t*is te zeggen one te laten opnemen in h et protocol die 
zoogezegd in 1925 noct vernieuwt v/orden en v/aar v/ij on one statut in finaneie 
te laten omzetten moeten in oppenomen v/orden voormaar peon genakkelijke taak 

’ voor krans maar h era kennende vreet ik dat hij de zaak met dezelfde hardnekkig
heid ais ik zelf sal doordrijven ik vrens heia zeer veel succes en nogmaals op ni 

kan h ij rekenen laat ons hopendat hij ook de steun mag verwerven van gans ons 
bestuurden van al ons leden en zeker van nile personen die nii geholpen hebben 
krans vreet nu al arel vrie dat zijn en v/aar en waneer zij te vinden zijn.

Vandaag 1.0 mei 34 moet ik op het stadhuis zijn om een vergadering bij 
te wonen in verband met de dag der zeelieden die zou moeten plaats vinden op 
24-6-34 wat er sal besproken worden weet ik nog niet zeker maar wederom zullen 
wij ook daar ons beste boontje moeten voor zetten want t’is' al een jaar of 5 
dat er vrat meer luister aan de dag der zeelieden gegeven word daar men gevraag 
heeft de zoewijding te laten geschieden op do dag der zeelieden vrat bij zeker; 
personen niei in goede aarde gevallen is, zoe heeft minister vau state lenis 
lajor mij op mijn vergadering het woord gevraagd en niet tegenstaande er in 
onze statuten staat dat er geen politiekers mogen sproken op onze vergadering" 
was ik verplich t Louis te laten spreken, ais vrees van een op zoe gebleven v 

visser en dit loi de oorlog 14—42 is Louis bij ons een volwasr d i17 Iii en in die 
zin was ik verplich t Louis het woord te geven ook hadden vrij tegenover Louis 
zekere verplichtingen louis heeft tenslotte zoor veel gedaan voor de federatie 
en zeker toen vrij h elsmani alleen stonden t’is dan ooi: iii die zin dat iii toen 
louis ons zei dat men bozig was do dag der zeelieden vau ons af te nemen ik 
hen mijn woord gegeven heb dat ik nooit sou toelaten dat men onze dag sou af
nemer. h eelaas na afloop van deze hoger vernoemde vergadering wisten vrij al dat 
'wij inderdaad niets meer in de pan te brokken hadden niettegenstaande il; zoo- 
‘leai g mogelijk getracht heb de dag der zeelieden te behouden in zijn oorsoronk— 
kelijtre sereniteit toch zijn vrij moeten vrijleen voor 'Io ïu ster die men zoogoseg: 

■ ; ruifde dag der zeelieden "af maar dit alles is slechst mot blnbedoslin'-en -e— 
houri, do dag 1er Scoliodon had voel succes on dat succes zouden de "leren

n dat.gen.e •awi zij hadden late
■ ons niets neer io zog 'en
soberon ho aft ons zeus verbod

■ /Ti-p.-'Y.'O b o —-» C 0^0-'en r O no.ml ■> of
volgende verkiezing on zeker
g ego --ga nia Uabt a-r^edasn
,e vlag met do zelfde "eclnron.de

uitbuit on cu do horeca nieuw leve", Zn io bias o*
-f-.Oi g -m —p-• -T .m- j rg ,m — -f- rarei -6*rm gr/
valt o" de dam den Scoliodon e~n die"- verwaan' 

te "roeten voor hot nationaal volkslied ava .r C.'
nten sullen 7 '■'o'e'iko" u-n ,o.
Unda maken voor T” de vernedei 

onze makkers die "S vallen z'" ~n ‘nder de "'rel"''.':
de "'lochii"1; eid niet te no~en "roeten vo^r one een 7"a"’asia— "3"'eopt
de verderodag der zeelieden sal door one vast,gesteld worden en niei sooals IT 
ons aan hoi sio.dk u's zegde dat I7 zu.lt zo - on "wui er sal .gedaan v/orden U 
kunt onze dag: afnemen of termine ten r kohi hit al "Oda: .n "'anne or het in uw 

kraam 'aast ’.nani T~ noa: verdere nari'heden bozer -on mu? de zoelio^en r>--ur den1* 
erom 7 r de s c’a eg? on do zo olieden lae1'’'en geloerd veel -edule io hebben ?aa.:.r er 
kont wel oen dag d...t T ken sal herinrore n zooniet zuid on wil Tr,-> elieri uw 

goh ea* "en. g; io frissen 53 jaron kobben wij gestreden oro onze nationale 
herkenning af te dwingen en juist daar hebt gij our: zoe diep .getroffen do dag 

dat wij de nationale herkenning verworven hebben Terina od TT ons'"to 'roeten voor
bet nationale volkslied naar doggenen dae wol togen uw bovei si iii be-in 
zingen inplaats van te groeten die hebt U on.-enoeit "daten -mij danken

g 0 ‘h
TT


