
"ACH GIJ RIJKE LIEDEN MET AL UW GELD" 

Vlaamse vissersliederen met sociale inslag 1830-1930. Honderd jaar ellende en verdriet van de 
Vlaamse vissers en hun gezin. 

Auteur : Jef KLAUSING 

Bij onze vissersliederen valt het op hoe de teksten de nadruk leggen op de armoede, de ellende, het 
zware werk en de onverschilligheid van de buitenstaanders over de toestand van de vissers. Het zijn 
aanvankelijk liederen van zelfbeklag en berusting in het wrede lot. Men smeekt om bijstand. Dit 
smeken gaat over in verwijten, verwordt tot wrok, haat en zelfs dreiging tegen het establishment dat 
hun miserie niet kent, hun ellende negeert; tenzij om op bals en feesten kwistig met fortuinen te 
gooien, niet om de eigen gulhartigheid te bewijzen, maar vooral om de eigen rijkdom tentoon te 
spreiden. 

De liederen die onze vissersmensen zongen en optekenden in hun "calepings" en schrijfboeken zijn 
hierdoor de belangrijkste levende getuigenissen van wat er meegemaakt werd in onze 
visserijmiddens. Ze gingen tientallen jaren mee. Men zong ze op het werk in de 
visconservenfabrieken of bij het roer tijdens de eenzame nachtwachten en om een traan te doen 
vloeien tijdens familiefeesten en in café chantants. 

Dit heeft mij ertoe aangezet om met deze nog bestaande getuigenissen de aandacht te vestigen op de 
prijs die betaald werd door de mannen die de vis met gevaar van hun leven en in de grootste 
armoede uit de zee aan land zetten. 

Jef KLAUSING 

In de reeks Provinciale prijzen voor geschiedenis en volkskunde werden de Provinciale premies 
voor 1994 voor volkskunde voorbehouden. 
In de reeks niet-academisch gevormden ging de eerste premie en de bronzen ereplaket naar dit boek 
van Jef Klausing. 

Volgens de jury "is dit werk rijk aan inhoud, geeft het een troosteloos beeld van de onmacht van de 
Vlaamse vissersbevolking in haar ongelijke strijd tegen het establishment. De 35 liedteksten 
verwoorden dit leed en sociaal onrecht, dat uitzonderlijk aanleiding geeft tot rebellie of opstand". 

Inmiddels heeft Jef zijn boek opnieuw bewerkt. 

Uitgegeven door het gemeentebestuur van Koksijde in samenwerking met de Vrienden van het 
Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke. 
Voorafinschrijving tot 15 januari 2002, 420 fr. (thuisbesteld), 370 fr. (af te halen). Prijs na 15 

januari 2002 : 400 fr. (zonder thuisbestelling). 
Het bedrag dient gestort te worden op rekening 800-2226143-71 van de Vrienden van het 
Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke, met vermelding "... ex Boek J. Klausing, (afgehaald) 
of (thuisbesteld). 

Het boek (+ 150 blz., formaat A4) zal verschijnen begin 2002 en wordt niet verkocht in de 
boekhandel .1 
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