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I N L E I D I M r, 

Op mijn verzoek en om mij ter wille te zijn schreef mijn 
vader , Frans Verbanck , op hof̂ e leeftijd enkele jeugdherinneringen 
neer . Uit deze geschriften kregen we reeds de bijdrage over de 
" Oede Viertorre " . 

Thans heb ik de notas verzameld die betrekking hebben op 
de oude vismijn , over de periode 1900 - 1914 , en daaruit gehaald 
wat voor publikatie geschikt is . Alzo hebben we iets verkregen in 
de zelfde geest als do " Cede Viertorre " . Verwacht u dus niet aan 
een geschiedenis van de verdwenen vismijn , maar wel opnieuw aan 
een resem j ̂ugdh-^.rinneringen en indrukken waarvoor geen bronnen 
hoefden te worden geraadpleegd . Waar over iets of iemand een oor
deel wordt r̂ oveld , dan is dat een strikt persoonlijk oordeel . 

vje hebben da periode be'->?ust afp^sloten bij hjt uitbreken 
van de eerste vrereldoorlog , mits van enkele naslep^^rtjes . Er blij
ven nog genoeg mensen in laven die het daaropvolgende tijdperk heb
ben meegemaakt . VJat de door ons behandelde tijdspanne betreft lig
gen de zaken anders . Weinigen zullen er nop kunnen over meepraten . 

Ikzelf hoop eens een en ander te kunnen schrijven over 
de twee laatste jaren van de oude vismijn die precies samenvallen 
r.et m.ijn eigen debuut , Ik denk de zaken anders te bekijken . 

We zullen noc V7el zien .... 

# 
R.V. 
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Het heeft misschien geen belang te vjeten hoe ik in 
de vismijn terecht kwam , maar als ik het toch vertel dan is 
het om. een tussenschakel te smeden vanaf mijn herinneringen aan 
de '' Oede Viertorre " en de vijf en vijftir jaar van mijn leven 
welke ik doorgebracht heb in de vismijn . Van deze lange periode 
wil ik slechts enkele herinneringen bovenlialen die betrekking 
hebben op de " Oede Î iene " en dan nor hoofdzakelijk over de 
periode 1900 - 191i4 . 

Ik heb dus vroeger reeds peschreven wie mijn vader 
was , hoe ik op jeugdige leeftijd mijn moeder verloor en dat ik 
op school goed leerde . Toen mijn vader hertrouwde in december 
1900 , was ik leerlinr? aan het atheneum . De uitbestede zusters 
kvjamen weer thuis on de vi j f kinderen waren dus weer samen . 

Mijn stiefmoeder jammerde over de kleine pree van 
vader en de twee oudste kinderen moesten dus het gareel aantrek
ken . Kijn veertienjarige zuster ginp in dienst bij Dokter Bou-
ckaert - brave mensen - en had dus een goede plaats maar kenr-
schetsend voor de tijd moest ze toch werken van zes uur in de 
ochtend tot tien, elf uur 's avonds . 

Wat mij betreft wilde ik wel gaan varen m.et de hoop 
later aan het Loodswezen te geraken . Ik vloog dus op de Scheeps 
jongensschool , een afc^ekeurde Engelse fregat die gemeerd lag 
voor de oude statie en ŝ iren met een gewezen maalbootje de 
school vormde . Ik bon er maar een paar v/eken gebleven want mijr 
gezicht was zodani^j verzvjakt ten Revolge van het vele lezen bij 
slecht licht dat ik als zeeman ongeschikt werd verklaard . Die 
oogvcrzvjakkinp had ik gedurende tvree jaar voor iedereen kunnen 
verbergen m.aar mij studies hadden er ook door geleden ! 

Naar school teruggaan kon noch m.ocht niet meer . 
Ik moest dus werk zoeken . Op 28 mei 1901 mocht ik mij aanbieder 
bij Mijnheer John Bauwens , de toen nog jonge directeur van de 
rederij " Pêcheries a Vapeur " . De gewone ondervraging volgde, 
miaar om een betrekking van jonge bediende te verkrijgen moest il 
een persoonlijke aanvraag richten, schriftelijk,en zoals toen 
het crebruik was , in het frems . 
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Ik werd aanvaard aan 2 5 frank per maand ( huidipc waa: 
de : 2000 f r. ) .De burelen bevonden zich toen in de Stockhol'-'.-
straat , nr. UI . De rederij bezat echter zijn eip,en visafslap 
in de vismijn . Sedert de stichting in 1896 tot 1399 deed de 
firma Jules Baels de afs] â ^ naar vanaf dit laatste jaar kvjan eer. 
eieren bediende dit werk ooknappen . nl. Jaak Van de VJalle ( tot 
1902 ) , Toen kreeft Aupust Siron ( later halchef-commissaris ) 
de job. Hij bleef maar een acht-tal maanden in dienst en aan
vaardde toen zijn nieuwe functie bij do Stad . Hij V7erd opgevolg 
door Arthur Fontaine , die het volhield tot 30 m.ei 1907 . Toen 
kwan ik aan de beurt en vanaf 1 juni begon ik te verkopen , blee, 
verkoper tot de tv/eede \ crcldoorlog , om nadien nog jaren dienst 
te doen als directeur van de Onderlinpe Visafslag . 

Nepen en vijftig jaar ben ik bij de zelfde baas geble
ven . Met vijf jaar vcrtra^^ing werd nijn jubileum gevierd maar 
het heeft mij geen v/indeieren gelegd , Ik kreeg een omslag met 
vijfhonderd frenk . Uitperekend 10 frank Der jaar ! 

o o 

Een heel nauwkeurige beschrijving geven van de vismiijr 
zoals ik ze heb r̂ atend voer de eerste viercldoorlog acht ik over
bodig . De bestaande folos xonen voldoende alle details . ̂''aar 
ze (.'cven geen uitleg on daar wil ik wel tussenkor.en om in grote 
trekken een situatiebeeld te geven . 

De vism.ijn hdc' haar bijnaam van " Cirk " niet gestole 
vooral als men zo bezac van binnen . Het hoofdgedeclte was perfe 
rond , en in het midde-i staande , bij de pomp , kon m.en met de 
ogen cirkels irekkcn zoveel men wilde : langs de pakhuizen , 
langs hex afdak , langs de ij ze"̂ en pilaren aie dit afda< onder
steunden 5 lancs de stoep en de ontelbare , steeds wijder worder 
de ronde rijen grovf> Icasseistenen . gelijk kringen oyj een water
plas . 

De straatzij de , welke wij de voorkant kunnen ncemen 
was bê '̂ rensd door de xwee hoofdinganqen : hoge poorten mot ijzer 
en deuren , peflankeerd de or tv<ee nutteloze, vierkante xorentjc 
Tussen deze twee poorten ]:icvond zich de " vis tafel " , verboog 
vanwaar de vis in wagons T, erd geladen . In het midden van deze 
laadplaats was een oprit , rechtstreeks Vĉ nuit do vism.ijn terwÜ 
zich tvjee afritten Inngs -.keerzijden bevonden . Ook was er acn 
de noordkant een stenen gebouwtje dat onderdak verschafte aan 
het personeel van de Spoorweg . 
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Indien men binnen de visrdjn een indruk van symerrie 
had gekregen dan werd deze uitpevrist vianneer men zich bij dn 
zuidelijke hoofdinr^ang bevond . Rechts van deze poort was name
lijk een andere inganp die toegang gaf tot " het Straatje " . 
Daarin vond men rechts éên enkele rij pakhuizen , een twaalital 
misschien , doorlopend tot aan een zijuitgang van do vismijn 
waar zich de conciërgewoning bevond on waar later de bestuurs-
burelen zouden gevestigd \;orden . Deze toegangspoort lag tegen
over de " Slijkput " , een rest van de eerste kaai van Oostende. 

In de tijd waarover ik het heb speelde deze " Slijk
put " nog een grote rol want daar kwamen vrachtboten aanleggen . 
Daartegenover , rechts naast de uitgangspoort in kwestie , 
bevonden zich de burelen van firmas die zich over de in- en uit
voer van de goederen ontfermden , Ik wil m̂ oteen deze kwestie 
afhandelen , x-jant m.et vis hoeft ze niets te zien , en zo ben ik 
er meteen vanaf . 

In de jaren ' 90 was er op deze plaats dus een zoc-
vaartlijn gevestigd . Ferst v/aren or de Londenboten : de " Swift" 
en de " Swallov: " ( paddciboot ) » Ze vervoerden gemengde koop
waar . Ik hei'̂ inner me nog dot ze veel gedroogde chicoreien weg
namen . Die chicoreien Wnren in klompjjer gekapt , on als er eer 
zak openberstte , v.:luon \7ij onze zakken . En lekker dat die 
sjieken waren I 

Dan logde de Hij, John Cockerill ook een lijn in 
( 18 97 ) . Ze beschikten over drie schepen : de " Topaze " met 
als kapitein Pedro Delarue ,_, een Bruggeling . Hij heeft eenmaal 
zijn zinkend schip gei'cd . L')an de " Saiphir " , met als kapitein 
De Herdt . Dat was een echte hee?.̂  , zoals hij steeds cm 2 uur 
aan boord kvzam , net gekleed met deukhoed en met een regenscherm 
aan de arm . Als derde schip was er de " Rubis " , kaptein 
Renier en later Van niabbi:;kc , 

Korte tijd nadat de Cockerillbotcn in werking traden 
bleven de Londenboten achtervjege . 

Rechtover de vrachtcchepen waren op de kaai grote 
houten hangars opgericht ten hunner gerieve . Later , toen die 
schepen al lang vorhuiöd waren naar de kaaien bij het Sas , 
dienden die hangars nog om. 'je haring te beschermen van tr^.ilers 
van de Oostendse Rederij , die nooar in de eerste handelsdok 
kwamen om hun haring te lossen zoals rrebeui de met de schepen 
van de andere rederijen . 

In de bijgebouvren van de vismijn . steeds aan de 
zelfde zijde , was ook gevesxigd het bureel van Reorgcs Périer, 
die in die jaren agent was voor Cockerill . Later heeft deze 
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firma zelf een kantoor betrokken op de eersre verdiepinc van 
het huis Cavercc] , hoek Visserekaai en Paulusstraat . 

In die vroe'~̂ c iarcr v;as er ook een verzendburoau van 
" X. Meny & C° " en een van " Freyrr.an & Von Loo " maar ik geloof 
dat de naam Van Loo er nop niet bijstond . Die Van Leo , zoon 
van een jolleman van het Zeewezcn , trad in dienst van de heer 
Freyïïian als bediende , huwde diens dochter en werd vennoot , 

"'e zitten nu lams de achterzijde van de vismijn en 
daar waren twee hoge en oven nutteloze vierkante torons gebouv7d. 
We hebben dus de buitenzijde volledir gezien en we trekken weer 
naar binnen langs een van de hoofdpoorten die 's avonds met de 
ijzeren deuren werden afgesloten , 

o o 

Nu moeten we spreken over d-̂. mensen die de xjal-.huizen 
bevolkten . Dat is erg moeilijk want de meestrn zijn x̂ ecds lang 
gestorven en wc zouden dus alleen maar het goede over hen mogen 
vertellen of het korr riaken en zeggen : de brave mensen Vv̂ area 
in de meerderheid on de rest deugde niet , Maar als we oen tijd
perk tot het leven willen roepon dan noeton we de mensen n^ar 
voor brengen zoals ze waren , of minstens , zo^ls ik ze heb ge--
zien , We zullen biigevolr , één voor één 5 allo pakhuizen bezoe
ken en zien wie we daar ontmoeten , 

1 - Gusten Goes met zijn vrouw Helene ^axxijn , En gezien vele 
pakhuizen m̂ oer dan een huuï'der onderdalc gaven vonden wc daar ook 
nog Lotje IJassel m̂c t haar wit tuitje on haar gaanstok . In de 
eerste jaren van de eeuw was daar noP' als baas , de vader van 
Gusten ., Charles Goos , een grctc- ^ struise oude man . 

2 - Rond do eeuwvjisselin'-' v/as dit bezet door de gebroeders Van-
hooren . Ze werden oogevolgd door Stansje Dovos 3 met nog andere 
Bruggelinp.en die m.et vis leurden of in hun stad een standplaa:s 
hadden op de vismarkt , zoals Laatje . 

3 - Louise Barbé . F.en braaf mens met een '•..'iL tuitje . ''.o /7as 
hertrouwd met " menhère " F.cndryckx , die geen slag deed maar 
elke namiddag naar de Brusselse Koersoleineu trok , 

4 - Reder Jules Baels . Fij was gedurende enige jaren oolc vis-
kopcr , sam.en riet Fniel Vanxjarys , Ze verzonden veel naar Pariis 
op eigen risico en togen com.m.issieloon ( vente ) . Emiel is 
later bezweken ten gevolge van een autoongeval , 
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Leonie Roose ( Smoetpat ) 
Een miinpeerder 
Johnnie Simons ( Bulte Carbon) 
Netie Facoue 
LiezG Therry 
Jan David 
Fille Delbol ( Fiile Delleboge) 
Alfons Cornellie , 

Henderson 
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5 - Jules Claeys . Rijke Bru^pclinp en een fatsoenlijk l̂an . 
Mr̂  zijn dool kweri eerst zijn zoon Etienne , nr.derhand de dochter 
naar de mi-in or hun belangrijke 'isxvinkel te bevoorraden . 

6 - Philoneentje Vmhoorcn die oehuv7d was met voerman Jan Denec'<:-
cr . Gedurende de oorlos' verbleef Philomeentje net haar beide 
dochtertjes in Londen . Jan bleef hier . Jet o-evolg was defini
tieve scheidinp; en de vrouw is niet meer tcrugpekeerd naar de 
visnijn . Haar paKhuis werd bezet door de gebroeders Vanhooren, 
voormela , die afkomstig waren van Lombartsijde , 

7 - Pros Pecllaert , vishmde] en visafslap . Hij hield tevens 
jarenlanp een poedbeklant café rechtover de vismijn . Zijn enige 
zoon sneuvelde in de eerste oorlog . 

8 - Mathilac Acken ( Miitill"̂  VJulf ) . Ze was reeds een oude 
vrouw die samen met haar even oude maat , Liza , wat kocht om 
in het klein voort te verkopen of te venten . Beiden waren typi-
schf vrouwtJ3S met kaketuutjes . 

9 - ''Jolter : Oude , brave Duitse staatsburger . Specialiteit van 
fijne vis . Zoals alle hior verblijveme Duitsers verdween hij 
natuurlijk bij het uitbreken van do oorlog in 1914 . Tartin Jans 
was toen zijn bediende . Deze hac zijn ambt van postbediende 
opgegeven on bij de h. Ĵolter in dienst te treden , waarschijn
lijk op belofte na een tiidje de handel ie rnô Ten voox-'tzotten , 

10 - Fir'-̂'a Augusto î ooe ~ Christ iaën . Groothandel in vis en 
v/ijnen . Dat v/aren toer rijke mensen die zich in de vismijn niet 
vertoonden . Er was 1 oofdzakelijk handel in fijne vissoorten en 
gedurende de winter hadden ze no^ daarhil de uitvoer van ijle 
haring naar Duitslana . De zaakvoerder was Louis Dierickx- Vis
sers , gekend als Louis van Peoe . Hij was een geboren farceur 
maar hij kon er ni^t "oed tegen als hin zelf het slachroffer 
was van een poets . ZOJ.1 S de meeste bedienden van firnas die 
buiten de visip.ijn gevestigd waren , had hij nooit gedaan met 
zijn vjerk voor hcjlfnegen 's avonos , vrant f'adame zou gereklamear. 
hebben zo men vroeger '-'iiw de brieven laten tekenen . 'Ju , Louis 
V7as maar een voorbeeld . M s er ^een werk meer te doen was dan 
gincf men maar bilj^irten oi zo . Ori 6 of 7 uur keerde men dan 
maar teru':' naar hel bureel ô ^ zeker te zijn niet klaar te wezen 
voor het 'fewcnste uur . 

11 - Naast Pede vinden -we r'< rille Pence . Ze had een cliënteel 
van kleine handelaarr ui+" ̂ oeselsre , Kortrijk en Î 'cnen . Ze waj 
in haar jonge jiren een nogal schu\7e broeder , en hee^i , zoals 
nop andoren , m.enig kamp je geslagen . Het ouder fjorden is ze 
natuurlijk verstild . L^ier is Hat Li Ie in een der 5 nieuv7e pak
huizen gepaan die op do plaats van do aarinistratieve bvrolen 
werden opgetrokken.( zie verder) Dat woS na de oorlog or Pede 
heeft dan het pakhuis nr. 11 ingepalmd . 
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12 - Cranshoff , uit Doornik . Hij was een lanpe , magere man 
met " barbiche " , een deftige burger van rond de 60 . En daar 
was ook nop pavcsti^d de " zware " Plerminie Depauw ( met kake-
tuutJG ) , m.oeder van Ricnara Lucas die huurder was van pakhuis 
nr. 2 6 . 

Het schijnt dat haar man , zeeman , verdween geduren
de 20 jaar of zo , en toen hij teruq boven water kwam was Hcrm.e-
nio natuurlijk hertrouv7d . 

Boven nummer 12 had Alexis Degrave , visafslagor voor 
enkele sloepen en schiptjes , zijn bureeltje . Papa Degrave , 
een nochtans verstandige vent , hield zich meer bezig met paar-
dekoersen dan m.et zijn vrerk en is eraan ten qronde gepaan . 
Zijn zoon Raym.ond , een brave jon'̂ en , deed het werk maar stierf 
rond 1908 aan " ' L vuur in 'ic buik " , Dat was appendicitis , 
maar men kon dat in die jaren noc niet onereren . Een andere 
zoon was mijn helper na de oorlog maar hij had de ziekte van 
zijn vader - paardekoersen - meegekregen , met al de gevolgen 
vandien en reeds .in 192 3 week hij uit naar Engeland . De jongste 
zoon , Ponsje , sneuvelde al? officier , De oudste zoon , Ilerm.an. 
was groot-invalide na de oorlog , Hij kreep naderhand het postje 
van a f slacker vrn klikjes en doelvis , aan het sprotkot . Dat 
was een houten b irak , op'~'ericht aan de noordelijke hoofdingang , 
en waar de sprot en iile ha"̂ ing werd verkocht op staal . 

Herman lag gcduri'^ overhoop met dat stel wijven dat 
het cliënteel voî nde voor zijn visjes . En scholden ze op Herman 
dan kon deze hen nog luider tegenbrullen en hij beschikte over 
een krachti*^ vocabulair . En dat moest , wilde hij niet onder 
de voet relopen \'ordcn . 

13 - Vishandel Ed. Nierinck , ook visafslager en opvolger van 
Dossaer , die in het jaar 1887 een rol speelde in de vissersop
stand die gericht was tegen de vreemde vissers die hier kwamen 
verkopen . 

m - Tiejaffrouw Pavox - Oude " ] ady " . Ze had maar een paar 
klanten voor fijne vis . Het pakhuis stond dus leeg . Maai"' ze 
bezat een oesterput nelegen aan de Kapellestraat waar de garage 
van Vieren nadien gebouwd werd . Dus in de rij van Valcke . 
Het water werd ^jetrokken uit c'e eerste handelsdok . De firma 
verdween met de oorlog , net als zovele ^ndere . 

15 - Jules Ghijs . Deze woonde te Oudenaarde waar hij ook oen 
visrokerij bezit , En hij had plaats genoeg om de firma Georges 
Ballion on Hinten Steenacker bij zich te nemen . Beiden waren 
voordien v/erkzaam. bij Henri Aspeslegh - Georges als bediende , 
Hinten als knecht . Dut was rond 19Ö2 , maar rond 1907 stierf 
Georges , geveld door de kwaal acs tijds . Van dan af dreef 
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Hinten de handel alleen . Hij heeft altijd zijn plan kunn-̂ n trek
ken , Jan Desmedt , zoon van de gemeentesacr>jtaris van Bredene 
was n̂kfc,l-_ jaren hij h-̂ m als bediende . 

To-_n Finten noa wjrkrnan vjas nam hij het stamineetje 
over van Senave , OD do Vuurtorem^rijk , nan het einde van d̂ j 
Marin.iStraat en dicht bij ĥ .t gebouv' van de duivenschiating . 
Lat^r u-̂ rd zijn huisj j , samen mjt nog andere , afgebroken en 
Hinten verhuisde naar Hv,t Sas . Hij is da-ar gestorven na veel 
n:iz-irî j van faoiili-'li aard . 

16 in 17 . - Ik herinner me niet wie daar huisde voor de oorlot^. 
Toen dj vredi was ue-rgek-_^rJ werd nr. 17 betrokken door Lizc 
Thcrry ( David ) , Van viswuvatje met een paar Icjurmanden , vo-^v 
de oorl-^^ , is zij e^n der strafste handelaarst^rs van d; vis
mijn i~eworden . 

18 - Chiliattj . Dezj was een Luik^r-Waal . Een ernsti^ man . 
Na de 'orl^q werd h^t pikhuis b^zet door Rance Caron en Mène 
Schappers . 

19 - Edwar^' Hiorinck , v̂ -̂ rzjid , had d-̂ ar zijn bureel . Hij 
stierf in h t bi^in der eeuw naar de opvlg^srs hebben de zaak 
kunnen v-^-rtzetten „ 

20 - Henri Lauwercins . Vishan-̂ êlrar maar in li .of Jz^ak afsla'^er 
voor de rederij G 1'..r . Van ? schepen in 1901 t-t 4 scheoen 
rond 1908 - 10 . 'laar ĉ zak. n warden heel —ad t->en in 1910 
V2rsch-,i'en 3 sto---ib->'~ t j as hi';r hun vis kwamen v-rkopen met vang
sten afkomsti"' uit •> j Korav Firth . Het vjaren bootjes :lie ij 
Dviense of Zweedse vla- voerden in ze m^^chten nic;t binnenlopen 
in En-^aland op r.vaar hun vis ran-̂  isl̂ -̂ n̂ te zien , 

De Foray Firth was an is no- st-̂ eds een paaigron ' , 
en V or de En-^else vissers verb-^Jen „ Dat duurde tot de_->)rlo^ 
uitbrak . Ze bracht in ,prachti ̂e vis . ke.beljauv/ , pladijs , 
stê nsch'-'l , s • rten lie hiar ] aist t :i kort vjar iil . 

Enkele xijJ v:>or '̂i : schepen hi^r r j-ulmc ti~ b,-cnnen 
aan te lar.-'-̂ n , had raJ-r Hanri Aspasla-'h ( pakhuis nr, 21 ) 
te'-en "aij staande 'ehou'̂ en dat er m Oosten-^ i si ,chts plaats was 
voer t.̂ r hoo':̂ st„ 20 visbakkcin , En zie ! Mat 10 if 12 erbij fleur 
-̂  j d-j vishandel •̂p ! Natuurlijk , "ozien J'̂  Oostendse markt nu 
elke viss ort k'̂ n leveren : kust ; Nrordzee , Kanaal , Moray , 
IJsland en Feroé , En Mr. Aspesla^h kocht dan maar evaneens 3 
schepen bij . Hij had er dan zev-jn „ 

Hjt was T-k bij Asp-sl-r^h dat d- b̂ dii.:;.nde het sllan-
-̂ i'St b-huis i was . De baas zat weliswaar o->k in een slacht ver
licht bureel , maar F^nsje Dcceuninck , -̂ ie later zijn sch-^on-
Z'jon zou worden en ^ am^.interaadslid , zat aan de achterzijda. 



V 8 

Er w?.rjn slechts twee kleine venstertjes , be-^innend .--an de 
vloer^tot -̂p cén -letor h-c-to . Er WP.S dus ^een licht bovena^.n, 
tenzij , eerst een petroi :;url '"p en later electrisch . 

De reJerij v; is er e^n in collectieve naam . De kapi-
taalinbren-^ers waren , vol-ens ons wer̂ ^ verteld , mannen met 
poen uit Rijsel , Roabaix en Tourcoin-? . De namen van sommige 
hunner boten lo^en er niet on : Tourquennois , Nervien , Franco-
Bel-e , Neptune ^ Numitor , IJautilus , Nerée , enz . 

Vader /̂ Gpeslr̂ ph v/as -ils reder een zorgzaam man , Bij 
de verkoop Vr-in zijn vis stond hij steeds vlak achter zijn bedien
de- afslager . IJannecr deze -'o verkcoo niet hoô ^ ̂ •'enoe'̂  inzette, 
kreej hij van zijn ba^s een schoo tê "̂ en zijn hielen . De toen-
mali'̂ c verkoper , Alexis VerDanok , '-'in'̂  '''an maar in de aoot 
sta^n waar hij buiten bercilc was . 

Na de «dood van Henri Aspeslac' heeft de firma hoo.^ten 
en laa-̂ ten gekend en als rederij werd ze stilletjes af'3eschreven. 

22 - Victor Derudder , 3f liever Eufrasie . Was in die tij^ 
een van de ^rootste beirijven van de nijn en is dat ook no'̂  tien
tallen jaren peblover. , Spcci-'liteit : vente , jiie in deze peri
ode nc^ ren-'eerdo . 

Eufrasie w.is een braaf , serieus en naarstip, vrouw
mens , proot en <^vof crebouwo , en ze hiel'l de stake recht. Een 
telefoon had ze ndet , zo nin als de andere venters . Zo , half 
voornoen kwamen de te] ê rcj-i-'ra'̂ ers zonder ophouden de uitslagen 
van de verkoop to Brussel , Antwerpen , Gent , Mcchelen en andere 
plaatsen naar de afzenders bren.-en . Op die uitsla-^en baseerde 
Eufrasie dan haar ver''ere aankopen . Jarenlanc^ was ze bijna 
doorlopend in blijde vei vracht ia j naar steels stoni ze in de bres 
om in de vismijn de boel te vê v̂rerken . Rond de elf kinderen 
moet ze 'grootgebracht hĉ '-en on hen een broodwinnin'^ bezorgd. 
Als er een ogenblik ^̂ ecn v/erk V7as j noest dochter Leonie niet 
denken zich even te ontspannen . Het klonk dan : " Leonie , pak 
je brei en breit ... " , Dat v;erd een spreekwoord in de vismijn. 

Op haar Victor noest ze niet veel rekenen , Deze liep 
liever niet in do v/e'-' en zocht zijn tijd elders door te brenren. 

23 - Roranic Bikkers - of liever Weduvje Louwvck- Debacker uit 
Bru'̂ t̂ e . Dreef e:;n bloaionae hanc'el , zelfs nadat ha-"ir zieke
lijke nan overleden V3c in l̂o eerste iaren van de eeuw . Een 
der schoonste vrouwen die ik ooit (̂ ezi?n heb , ( kwestie van 
smaak - R,V.) Fnial Varpary^ is onip-e jaren lanr» haar " cheva
lier servant " 'Toweest . Na iien was het Pros Peellaert . Ze was 
altijd vrienc'elijk en wel'^eaanierd tê ên ieder - een echte dame-
en eigenlijk te •-'oeu orr hele üa^en in de mijn te lopen . 



V 9 

24 - Henri Van Hraefschepe . Was in de eerste jaren van de eeuw 
peassocieerd met broer Tjeppen en broer Alfons . Deze laatste 
bezat in de Cirkelstraat een oester- en kreeftenput en ook een 
drukkerij waar het weekblad " Le Phare " pedrukt werd . Na de 
scheidinfz werkte Henri voort op eiaen naam . Hij was liberaal 
pemecnteraadslid en voor zitter van " Help U zelf " die de tegen
hanger was van de Katolieke Volksbond . De socialisten telden 
toen nop niet mee 

Hij V7as een fatsoenlijke , stille heer , struis ge
bouwd en had steeds een halve buishoed op . Toen zijn bediende, 
Wardje Steenacker , soldaat werd , kwar Guusje Volbracht in ziin 
plaats . Deze bleef lanpe jaren in dienst , ook bij de zoon 
Henri , maar is later op eigen vleugels gaan vliegen . 

Henri Van ^raefschepe had tevens een viswinkel in de 
Weststraat ( OD deze plaats waren er op een zeker ogenblik drie 
viswinkels , schier vlak naast elkaar ) . 

25 - Richard Lucas . Zoon van Herninie Depauv; voorzeid . Hij 
dreef oen stille handel , was ook koorsman maar bleef rechtop 
en betaalde regelmatig . Dit in tegenstelling met zovele anderen 
die door de zelfde passie waren bezeten . 

In die jaren \ias daar ook het bureel gevestigd van 
reder Cesar Deproote . Gesar had een nors opzicht en nengde zich 
niet met her publiek . Hij bezat drie schepen : 0.1 -"Mercedes". 
De schipper , Jan Xlausin^ , was de eerste die naar IJsland voer. 
Dat moet in 19oo aeweest zijn . Dan de 0.6 3 - " Helene " , schip
per Pito Nassel , 'wiens zcon militair dokter geworden is en een 
generaalsdochter huwde . Pito ging niet naar de bruiloft . 
" V/at moet ik daar doen bij al dat groot volk " zei hij . Waar
schijnlijk zou alles in het Frans verlopen en Pito kende er geen 
gebenedijd woord van . 

Als derde schip was er de 0.7 3 - " Germainc " . 

26 - 27 - Hilewyck - Royon , Do eigenaar van deze belangrijke 
firma was een oude heer . Zijn buroauchef was Charles Osterwind 
en de koper , Jules Van Wouw . 

Rond 19C8 nam Osterwind de handel over en bleef kopen 
op naam " Rovon " . De noo jonge bediende , Gamille Hubrechsen , 
werd afpedankt on plaats to maken voor de schoonbroer van de 
nieuwe patroon .^ nl. Charles Delaruwiere . Hubrechsen moest 
natuurlijk iets anders aanvangen en begon een vishanacl , samen 
met VJardje Beauprez die toen vrerkzaam was bij Pol Hcssens , en 
specialiseerde zich , ALS EFRSTE , in het versturen van " petits 
colis " . En deze handel bloeide zodanig dat hij dra navolgers 
kreeg . De vennootschap hield echter niet lang stand . 
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2 8 - Over dit pakhuis zou ik een boek kunnen schrijven v/ant 
daar had ik mijn bureel . Ik zal me echter wijslijk beperken . 

Tot 1108 bevond zich onder het bureel de noordelijke 
uitpiang . In dat jaar besloot het beheer van de " Pêcheries a 
Vapeur " , benevens rederij , ook aan vishandel te doen , on 
ook winkels op te richten in het binnenland . Ze zapen dus de 
zaken groot . Toen de gf̂ vestiĵ de vishandelaars zulks vernamen 
sloeg de schrik hen oi'i hot hart . Ze waren bevreesd dat de P.V. 
de besta vis van de eipen schepen zou rechtstreeks afnemeii en 
aldus een unf?ire want machtipe concurentie in leven roepen , 
wat theoretisch mof;olijk was , 

Ze besloten dan ook de vis aangevoerd door de P.V -
schepen te boycotten en ze aan te kopen aan een veel lagere 
prijs . Dat zulks onnopolink was , bleek later , 

Mu , P.V. zette zijn wil door , maar moest voorbereid 
zijn om zelf te kopen en te verzenden zo ze pedwarsboomd worden. 
In het geniep vroegen ze de Toelating aan het stadsbestuur , de 
toegangspoort te mopen omvormen tot pakhuis , met behoud ven hot 
bureel boven . Dit werd natuurlijk toer^estaan want het blauwa 
schepencollege kon niets weigeren aan blauwe , invloedrijke 
John Bduwens . 

Bekend werd , dat OD een maandap , de P.V. zou bcfrin-
nen handel drijven . De zaterdag ervoor werd de poort afgesloten._ 
visbakken werden "emetst , een inpancspoort geplaatst , Kor Lom, 
in één dag vzas het pakhuis kant on klaar . Kn laat zo nu rraar 
boycotten ! Dat "eval kende volĉ end verloop : 

De maandag : Teerste beurt is aan do P.V. Tweede bcui'":;, 
een schip van Polder , en dan de nijn rond , volgens beurt nog 
vis van P.V. en andere reders . Ik berTon te verkopen : 10 man
den grote roo-soldaten aan 2 frank de mand ^ ( De zelfde vis 
van Holder , ernaast , kreeg 4 frank de mand ). Maar dat pasxe 
niet in het kraam van de kopers . Enerzijds dat sommipen vis 
kochtten aan halve prijs , tcr^/ijl do anderen de volle pot 
dienden te betalen . '/aar noest dat naartoe ? 

En het was redaan rex dax svstoen . Er werd weer 
verpaderd voor de zoveelsce m.aal , ï^c boycot zou zich beperken 
tot de tongen , die toen oe hoofdbrck vormden van de aanvoer 
door de visbakies van de P.V. Deze bedreven gedurende de zoi-or 
biina allen de visserij cp de Spaanse en Portugese kusten waar 
hoofdzakelijk grote tongen revangen werden . Maar het koopkan-
toor van de P.V. was daaî  tesen bestand en hun specialist , 
Tienpen '̂ raef schepe, wist o-̂ k waar de tongen moesten aan de man 
gebracht worden . Kochten de kopers dus goedkoop dan offreerde 
P.V. met verlies . 
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Na enkele dapen kwam ruzie onder de viskopers en er 
werd besloten dat ALLE gekochte tongen door gelijk wie naar het 
pakhuis van Mamsel Pavot moesten gebracht worden om er privaat 
herverkocht te worden . Dat ging door gedurende enkele dagen 
maar het vlotte ook niet . En zoals Hinten Steenacker me zei : 
" Ik koop daar een mandje bloktongen dat ik absoluut nodig heb. 
Het t̂ ordt naar het pakhuis van Pavot gedaan om hermijnd te wor
den en ik ben het kwijt ! Ik doe niet meer mee ! " En daar ze 
allemaal zo vaarden , elk op zijn beurt , stuikte het systeem 
ineen na enkele dapen , 

De handel van de P.V. kon dus norm.aal voortgezet wor
den onder de naan " Piscator " , maar de co-directeuren , Gus-
taaf Vandenberphe en Tjeppen Graefschepe waren , wat commerci-
ëele geest betreft , niet van de strafsten . Tjeppen had waar
lijk een vijs los . De dagen dat hij welgezind was zou je je 
kreupel gelachen hebben met zijn spreuken en liedjes , maar wee 
als iriij slecht gezind vjas ! Dan was hij gevaarlijk en we vrees
den werkelijk dat er eens iets ergs zou gebeuren met hem - of 
met ons . Hij stierf rond 1911 . 

Nadien liep het in het honderd , de boel ging stil
aan om zeep . VJel stond de zaak nog op zijn vrankele benen toen 
de oorlog uitbrak , maar na 1918 werd alles in de doodboek pe-
stoken . 

29 - Fia VJilloms . Ze was een belangrijke koopster , een snel , 
dik vrouwm.ens die dichtaan de 50 was toen de oorlog uitbrak . 
Het was een braaf mens die al jaren gescheiden leefde van haar 
man . Boven haar blozond gezicht droeg ze oen wit tuutje . 

Haar zoon vaarde OD de koopvaardij net Noorse sche
pen en hij bestemde zich voor het Loodswezen . Hij kvzam in zijn 
ledige tijd moeder helpen in de vis . Hij kreeg hierbij een 
prik in de hand van de sparregraat van een pladijs ( rond 1910 ) 
de hand verzv70or en Jef kreeg een stijve middenvinger , naar 
binnen gebogen . Adieu Loodswezen , natuurlijk , en Jef Durand 
is vishandelaar geworden na zijn moeder . Hij heeft het zich 
waarschijnlijk nooit beklaagd . 

30 - Ik weet niet meer wie dat pakhuis betrok . Verrecas , uit 
Brugge ? 

Na pakhuis nr. 30 volgden de kantoren van het vismijn 
bestuur , die de plaats innamen van 5 grote pakhuizen . Na de 
oorlog , toen er een tekort VJas aan pakhuizen , vloog het bestuu 
naar de achterkant van do mijn , waar Pito Denturck , politie
agent - concierge , v/oonde . Dat is de uitgang waar ook het 
" straatje " in eindigde . 
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De vijf afdelingen van de directie die gelegen waren 
in de ronde , tussen pakhuis nr. 30 en pakhuis nr. 1 , droegen 
geen nummer en we zullen ze gemakkeiijkshalve : A.B.C.D.E. 
noemen , Vlak ervoor stond een lange stenen tafel , waar de 
haringstalen v/erdcn uitgestald . 

A was bestemd voor de tegenschriivers 
B - Viskeurders - C - Knechten - peerders 
D - Ontvanger , de heer Is. Vanhee . Na diens overlijden werd 

Pol Swaels ontvanger benoemd . 
E - Bureel van de direcxour . Dat was de heer E, Valschaerts 
die in de '90-er jaren benoemd werd uit politieke overwegingen, 
zoals ten andere al zijn ondergeschikten . Hij was een brave man 
die meer van muziek kende dan van vis want hij was muziekmeester 
van het orkest van de garde-civiek , on woonde Zuidlaan 100 , in 
da villa " GOUMOD " . Hij V7as daarbij erg bijziende . Hij heeft 
nooit een mens zeer gedaan in de vismijn maar hij heeft ook nooit 
iets verbeterd of gemodernizeerd . Hij kwam zelden uit zijn 
bureel . 

Na zijn overlijden in 1913 werd de heer Pol Swaels 
benoemd . Dat was ook een brave mens , dat viel , maar anders : 
een zero ! Ik herinner mij nog een intervieuv? dat hij toestond 
aan de reporter van " La Dcrnicre Heurc " . In de vismijn is 
toen een schaterlach opgegaan als nooit te vcj-̂ en l 

Als tegenschrijvers waren er : Jules Vandeputte of 
" Juul Pitte " en ook ae.n het begin v:in zijn loopb'-'.an : Pol 
Swaels . Jules wiS een correcte man in alles en waarschijnlijk 
de enige die nooit een zoodje vis vroeg . Maar hij kon niet rap 
schrijven vjant hij begon elke dag met het slijpen van een drie
tal potloden die een punt kregen van bijna twee centimeter lang 
en dan schreef hij heel voorzichtig om deze punten niet te bre
ken , Het gevolg was dat wij , van onze kant , niet zo rap konden 
verkopen . 

Viskeurders . Dit w^ren : Pier Ghoysen , ''ewezen stuurman op de 
sloepen , een brave , stille oude man , en Charles Defer . Deze 
laatste was in mijn tijd ook reeds een oude , lelijke schele 
vont geworden maar in zijn jonge tijd moet het iemand geweest 
zijn want d?ar werden Decamerone-anekdoten over verteld die hij 
stelselmatig logenstrafte . Ik stond goed met Charles want door 
mij kon hij soms nog een paar frank verdienen bij het afslaan 
van de kabretvis van de scheepbomanningen . 

Mijnpeerders . Er waren er zo een tiental , allen oude vissers. 
Hun werk bestond erin , de vis aangebracht door de wagens , op 
zijn plaats te zetten in de beurt van het schip ( manden ) of 
op hopen gooien ( grote ronde vis ) , en dan bij zonderlijk zood-
jes krijgen . Na de verkoop moesten ze de mijn uitspuiten en 
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vegen , de vrijdag de verstopte riolen doorsteken want met dat 
stro dat bij de verpakking gebruikt werd waren de rioolbuizen 
telkens verstopt . 

De rechtstreekse chef van de rninnpeerders vjas Pito 
Denturck , voornoemd , een grote zv/are kolos op lemen voeten 
( door die eeuwige kozijntjes ) . Pito was zoals gezegd politie
agent en concierge . Hij woonde in de vismijn en omdat het vol
gens het reglement moest , sanen met zijn vrouw . Die twee heb
ben echter jaren lang geen woord tot elkaar gesproken . Dat was 
gekend . 

Volgende miinpeerders herinner ik me nog : 
Jan Crekillie . Hij had pikzwart haar dat volgens een oude vis
sersgewoonte V7ekelijks netjes in lijn afgeschoren werd in de hals 
Jan Coopman , oude sloepenvisser , was chef-spuiter en ging tel
kens de bel luiden als moest verkocht worden , 

Dan nog Gusten Steenberghe , Henri Devettere , Pros 
Vanacker ( doodgesmeten gedurende de oorlog ) , Louis Verschelde 
of " de Dunder " , gehuwd met het visvrouwtje Fille Delbol en 
vader van Elodie ( later groothandelaarster ) en van Staf ( de 
Schele ) . Dan was er nog Pietje Rassaert . Deze was rond de veer
tig maar hij had op zee drie vingers verloren , Hij was de bood
schapper van Mr. de Directeur . Ik herinner mij hem als een zeer 
koleirig ventje , dat wanneer hij dronken was , voor het bureel 
van de Directeur deze stond uit te kafferen voor al wat lelijk 
was en ondermeer steeds vroeg " wat hij deed met Pietjes pensioe: 
van de Visserskas " ( Pietje kreeg geen pensioen omdat stadswerk
man was ) . De Directeur hield zich V7ijslijk schuil in zijn 
bureel . 

Dan waren er noĉ  als peerder 
Dewulf en Fluppe Debeu-F . 

Blommasrt Charles 

Dan zijn er nog de pakhuizen van het"straatje " . 
Slechts van enkelen herinner ik mij hun bezetting . Beginnend 
aan de kant van de Visserskaai : 

Leopold Hessens , gestorven rond 1908 . Hij werd opgevolg dooi"̂  
zijn zoon Robert . Deze deed slechte zaken en ging failliet rond 
1912 . Later was hij een tijd zaakvoerder bij de firma Pede . 
Het pakhuis werd overgenom.en door Camille Willems die er neven 
huisde . 
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Willens was een der topfiguren in de handel . In de 
' 90-er jaren liet hij zijn postje van briefdrager steken om 
bediende te worden bij Pol ^lessens . Maar algauw overvleupelde 
de knecht de meester . De knecht vjas daarbij rijk !7,shuwU , en 
zeker jaar , de laatste dagen van december , bezocht zijn vrouw 
de cliënteel , op 1 januari gaf de knecht zijn ontslag , en was 
weg met de meeste klanten van de baas . 

Het volgende pakhuis werd bezet door Nette Dumon, 
- kopen in het proot en dadelijk voortverkopon in het klein-. 
Ze kende geen letter o-F cijfer zo groot als de kerk , maar hield 
boek met een soort hiërogliefen waarin zin alleen V7egwijs was . 

Dan volgde Netje >ïacqué , oen braaf ouderwets wiive-
tje met wit tuutje . Dan weduwe Hermenie Verhulst , die na de 
oorlog in nr. 8 getrokken is , in de ronde dus , Een ti-ïdjc lan^ 
was ze waardin in " Het Heivisje " . Ze was de moeder van Frans 
Verhulst , een rare numero , die de zaken voortgezet heeft . 

Dan had nan nog Pol Verhulst , specialist in keilrog 
voor de Elzas , later pionier van de uitvoer van " staartvis " 
naar Italië . Hij was ook hotelier - Flandria Hotel - op d2 
Serruyslaan , nevens de ingang van " Sint Sebastiaan " . Pol was 
een serieuse vent en flamingant . Tot op hoge leeftijd hield hi-̂  
zich fit met velorijden en schrok er niet voor terug verre toch
ten te ondernemen in het buitenland op zijn koersfiets . 

In het " straatje " had ge nog Camille Hubrechsen , 
die we al ontmoet hebben en Henri Declcrco die later naar de 
ronde verhuisde . Neven Pol Verhulst was het pakhuis van Fillc 
Delbol ( Fille Delleboge ) , later haar dochter Elodie die ge
huwd was met Honoré Willems . 

Dat is dus voor wat de pakhuizen betreft . 

o o 
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De Vissersvloot 

In die tijd zaten vj? noĉ  volop in de zeilsloepen , 
maar toen ik in de vismijn kwam hadden de stoomtrailers ook reeds 
lanp burgerrecht verkregen . Er waren er reeds meer dan twintig. 

De Pêcheries a Vapeur bezat er een tiental , Aspcslap.h 
3 met later no^ een drietal erbij , Golder 2 maar later 3 proterc 
Baels bezat er 3 of 4 , Cesar Deproote 3 , Pede 1 , en daar was 
dan nog de " Belgica " ^ 0.7 8 , die behoorde aan enkele grote 
kopers die dat schip deden bouwen om soorten vis te paan opzoekcr 
die OD de markt niet te vinden waren . Maar we hebben daarvan 
weini<- resultaat gezien . 

De schepen van de P.V. herinner ik mij natuurlijk best 
Toen ik einde mei van het jaar 01 in dienst kv7am bij deze firma 
hadden ze 14 dagen ts voor een boot verloren : de 0.5 5 " Prosper' 
Daar waren nop , de oudste eerst : de 0.P6 " Isa " ( naar de naar 
van Mevrouw Stevens. De heer Stevens was voorzitter van de Beheei--
raad ) . Als schipper fungeerde Constant Poelaert , een klein , 
nerveus mannetje en bijgelovig als niet é^n . Hij was van dat 
soort dat bij storm op zijn knieën ligt voor het O.L.V. beeldje 
in de kajuit , ma?ir als de vanpst slecht is niettegenstaande alle 
bezweringen , het zelfde beeld begint te beledigen en te verwen
sen , de gemeenste betitelingen eerst . Hij was van dat soort dus 
dat misschien nog eeen halve eeuw geleden , als de visserij slech 
ging 5 het beeldje , aon oen eind korregaren gebonden , over boor 
gooide en meesleepte op hoop van beterschau . Ging het niet met 
goedheid , dan maar met kwaadheid ! 

Dan volgde de 0,20 " Alphonse , ook genoemd " Het 
Strijkijzer " omdat de reeling in een rechte lijn liep van voor 
naar echter . riet was nochtans het rapste schiD van de Oostendse 
vloot . Kapitein Vincent Locquet ( Jef Koba ) voerde het bevel . 

V'Jas de machinist van de 0.8 6 een Duinkerkse Fransman . 
zo was deze van de 0.20 een Waal - Dupo^t -die evenmin een woord 
Vlaams kende . Dat paste goed want de walmachinist Parent kende 
evenmin onze taal en heeft in al die jaren geen woord vlaams wil
len leren , De Vlamingen moesten HEF. maar verstaan . 

De naam " Alphonse kwan voort van beheerder Alphonse 
Benninck , goudsmid in Brugge . 

Dan was er de 0.8 5 " Gabrielle " ( naam v?n Mevrouw 
John Bauwens ) , m.et als schipper Bert en Coooman , prote , snell 
vent m.et stODpelbaard onder de kin . Machinist was Emiel Steen-
brupge die " staminee " hiel op de huidige Vindictivelaan ( nu 
hotel Breton ) 
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Verder had je de 0.8 2 " Albert " ( naam van President 
Stevens ) , schipper Emiel CooDman , broer van voornoende Berten 
Deze hield café aan de visnarkt en in zijn cdbine hinqen steeds 
platen en schuilen te drocon . Hij blauwde nie dan naar huis 
want hij verkocht ook droo'^vis , '̂ 'echinist was Charles Herkens, 
die later v/r̂ lkapitein en wel'-.achinist terzelf dertijd werd aan 
de " Ibis " . 

Dan vol?t de 0.8<̂  " Gerard " ( Gerard Vlictinck -
beheerder uit Bruqge ) . Schioper was En. Jos. Declercc met als 
machinist oen Antwerpenaar , Tolyt . Dan de 0.8 8 met als schip
per Au?. Declercq ( P ixer Clerk ) , broer van voorgaande , De 
machinist was een Hollander : :''f=irinus de Xlerk - Wolters . 

Vervol7ens hebben ve de 0.81 " Emmanuel " ^anoemd 
naar Em . Decloedt , uitbater van de ba'̂ t̂̂ erschepcn , en ook 
stichter van zijn onderneming . Schipper op deze treiler was 
Louis Ponjacrt met als machinist Wardje Dubrucqué , een klein , 
braaf mannetje afkoristip uit Antwerpen . Dan de 0.97 " Farie-
Louise " ( naar de ouoste dochter van Dokter Bouckecrt - Beheer
der . Schipper was dikke Louis Dedrie , machinist Frans Lam -
brecht . En ten slotte hebben we nog de 0.9 9 " Pêchcries a 
Vapeur X " , schipper Pier Defer , machinist Frans Berden , 
grootvader van orranist Berden . 

Effenaan dat een vrin deze schepen zonk , werd een 
nieuwe -̂ ebouwd , zo in 1903 , de " Roi des Belres " , schipper 
J.r. Declercq , in 1905 de " President Stevens " , schipper 
Louis Dedrie mot John Gorrebeeck als machinist . Die twee heb
ben samen pcvaren tot j i.ren na de oorlorr . 

Nu een klein vjoorcje over de zeil visserij : 

Toen ik afslager vrerd op 1 juni 1907 waren er , bui
ten de stom.ers , nog een 50-Tal zeilsloepen . De -grootste red>_i 
ij en van dez^ zeilsloepen waren : Van de 'Jalle & Bauwens ( een 
tiental ) , Berten Vroome met eveneens oen tiental en reder:ij 
Aug. Hamman die er niet veel iiinder bezat . Dan waren er nog 
enkele kleine reders van wie ik enkele namen onthouden heb : 
Van de '/alle ( Schele '/olla ) , J. Wolter , Corneau , liiete 
Pitte . 

Ik verkocht de vis van de sloepen v<5n Van de Welle 
en Baav7ens , terwijl Euuènc Ouyo instond voor de vangsten van 
Vroome on Hammen , 

In 1908 kwaï̂  het eerste vaartuig van ae " Ibis " in 
de vac-rt , n] . een kustscheepje 'iet hulpmotor , de 0.74- met als 
schipper Rochus Legein . Deze werd in later jaren een der beste 
schippers van de vloot en toen hij het varen stillegde , vjal-
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kapitein bii Decrop . Later kwanen noc? schepen bij , de 0.7 3 
" Ibis III " , schipper Tjèèsje Bailleul , die na de oorloj3 
het varen stillende en viskeurder werd . NOP later de 0.77 
'' Ibis IV " , inpericht als harincvaarder , -̂ aar hat hoeft in 
die hoedanigheid nooit potten cobroken . Verder de 0.7 5 " Ibis 
V " en de 0.7 5 " Ibis VÏ " . 

Da harinpvanpst raet driifnetten heeft in deze jaren 
bij ons nooit bijval pehad . Er was te dien tijde slechts één 
schip dat viste net drijfnetten , nl. dat Vcin Carbonnez te 
Nieuwpoort . Het was een zeilschiü dat zonk , denk ik , in 1914, 
Er is ook een stoonloppor pewecst , maar ik weet niet in welk 
jaar . De schipper was Siesser Calcoen , van Mieuwpoort , een 
nochtans ervaren harin'^visser , 

Twee of drie jaar voor de oorlof- kwam zich hier nop 
een rederij vcstipon ; de Delxa Maatschappij . De directie werd 
aangeboden aan John Bauwens , maar hij sloeg hot aanbod af , en 
stelde Jules ïlierinck voor , die na de dood van zijn vader , 
Edward N. trachtte vishandel en visafslap te beredderen voor 
zijn moeder . '>'et de oorlof? l'̂ m trokken deze schepen , zoals 
de rest van de vloot , naar Enpeland , x>7aar ze gedurende de 
oorlop vaarden . 7(C zijn echter niet neer naar Oostende terup-
gekeerd . 

o 

o o 

De Viŝ fslri-̂ ers 

We hebben al kennis -emaakt "iet het directieperson
eel en de bijzonderste vishandelaars en nu moet ik nog het 
lijstje voorleppen van de bestaande visafslapers welke actief 
waren voor de eerste wereldoorlo!^ . 

1 - •^êcheries a Vapeur . Deze liad zijn eigen bediende . Wie 
daar in dienst is -̂ eweest hebben we reeds gezien in het begin 
van deze verhandelinp . 

2 - rirma Juli_s Baels - Fauricx . Directeur was zoon Jules . 
'Jas na de P.V. de bclanprijkste af slaper : 2 a 3 treilers , 
verscheidene sloepen en de neeste Panneschuiten , maar die 
kv7anen niet zo re.-'elnatip naar Oostende . 

3 - Henri Aspeslaph had ook een eî 'en afsla^^er , maar vcrpe-
noê d̂e zich met de verkoop van ei^en boten . 
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4 - Henri Lauweroins . Deze verkocht de vis van de schepen van 
de firma Alfred Goldar - een drietal - maar rond 1910 kwam een 
vloot van kleine Engelse treilers da markt vervoegen - een tien
tal - met vis gevan<^en in de Moray Firth . Dat deed veel deu<:7d 
aan de markt , en ook aan de porte-monnaie van mijnheer Alfred 
en aan die van Henri , 

5 - Cesar Degroote , directeur van m.aatschappii onder pezamelij-
ke naam . Hij sloer̂  zelf de vis af van zijn schepen . 

6 - Pros Pcellaert , visafslacfer-vishandelaar , Hij verkocht voor 
enkele Pannenaars , ïïiaar krec^ rond 1910 de klandizie van da 3 
schepen van Demuntar ( 0,151 - 0.153 & 0.15M ) . Pros had gedu
rende enkele jaren Oscar Pettier in dienst . 

7 - Eugeen Ouyo - Was toen reeds een vijftiger , Hij verkocht de 
vis van sloepenrederij Au", Hamman ( een ti'intal ) en van de 
rederij Bsrtan Vroorî ^ ( ook een tiental ). 

8 - Visafslaf' Ed. Nierinck - Had als klanten een paar sloepen en 
panneschuiten . 

9 - jAlaxis De^^ravc . Verkochx vis va.n één enkele sloep » de 0.156 
van r^der Blomme en als het pastte de visjes van hier en daar 
een kustvisser . 

VERKOOP 

Da vis werd aan'^evoerd op platte, vierwielige wagens, 
Ze reden binnen langs de noordelijke hoofdingang en vertrokken 
leeg door de zuidelijke Doorr . Vervoerbazen Albert Lanoye en 
Jan Dopecker v/erktan voor de stomers , Theofiel Verheyde (?) 
voor da meeste sloepen , 

De beurtrc^eling vi-'^s £ils volgt : .Eerst de stomers , 
vier staken . D£in kwarten óc sloepen en de panneschuiten aan de 
beurt met el]c oen of twee staken , Vervolgens waren nog m.eer 
beurten voor de stomers . 

De reders waren afkerig van da eerste beurt en daar 
was vjel reden voor . D^ eerstgemaakte prijzen bleven aan de lage 
kant want niemand wist welke hoeveelheden zouden aangevoerd wor
den . Dat bleef stren'; geheim .̂ zoals we verder zullen zien . 
Er werden dus allerlei listen aangewend om de eerste beurt te 
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vermijden : Een eerste reder liet ziin vis de in'̂ ant̂  voorbij 
rijden en liet de v/agen post vatten achter de vismijn onder de 
Tilbury-henqars . De tweede reder liet zijn vis dan op zijn 
beurt vertrekken maar was hot pelapt ! Zijn vis was het die eerst 
binnengereden werd en volpens hot replement kreeq hij dus de 
eerste beurt . 

De mandevic werd per soort op rijen van 10 gezet , 
terwijl de grote vis , zoals kabeljauw , in rijen van 20 tot 50 
stuks op de prond werd crelepd , Koolvis , leng en vlaswijtinp 
vormden hopen van 50 of 100 stuks . Blauwe leng , lelijk van 
uitzicht, en terenwoordig duurder dan witte leng werd eenvoudig 
over boord gesmeten . Dat was ook het geval voor staatvis tot 
her ogenblik , in het begin der eeuw , dat Pol Verhulst begon 
navraarf te doen . De vis vjard niet gewopen en zowel de afslager 
als de koper noest de te verkopen partij schatten alvorens tot 
prij svormin'^ over te -̂ aê n , 

3ij de aenvan'^ van de markt was het ook voor de kopers 
moeilijk een prijs te vormen vjant de te vorvrachten aanvoer was 
nooit gekend en de meeste reders hielden aard en omvang van hun 
vangsten secreet . Dat was natuurlijk schadelijk voor eenieder 
en in de eerste plaats voor de reder zelf , want indien hij wil 
dat de korter een goede prijs geeft moet deze toch op voorhand 
V7eten welke soorten en vrelke hoeveelheden ov de markt zullen 
pebracht T,/orden . 

Bijvoorbeeld : De 0.126 , schipper Leire ( toen de 
strafste visser ) , varende voor de rederij Aspeslagh , kwam bin
nen van Faroe . De van-̂ st werd , gewoontegetrouw > niet bekend 
cemaakt . OP de eerste beurt werden 6 manden prachtige steonschul-
len geplasts....Op de tweede beurt van het schip , nogmaals 6 
manden , Dit was alles voor de morgenverkoop . 's Namiddags ver
schenen nog 3 of 4 beurten met elk een 15-tal manden van de zelf
de vissoort . Het gevolg was dat er in de voormiddag 15 fr. de 
mand werd betaald maar na de middag de prijs daalde tot 3 frank. 

Indien de reder zijn vangst had bekend gemaakt , waren 
de kopers in staat geweest offertes te doen in binnen- en buiten
land , en ware de prijs toch in doorsnee minstens 10 fr. de mand 
geweest . Ikzelf heb jaren gepredikt om te bekomen dat de reders 
op voorhand hun vangsten en verkoopdegen zouden opgeven maar te 
vergeefs . Geen enkele reder veilde het voorbeeld geven en het 
is maar veertig jaar later dat in deze kwestie verbetering zou 
komen . 

Het gevolg was dat gedurende de ganse morgen kleine 
koopjes werden verkocht hetgeen veel tijdverlies met zich mee
bracht . In de namiddag werden dan grotere partijen aangebracht 
die de ineenstorting van de markt veroorzaakten . 
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Na elke verkoop van een vanpst , of gedeelte van een 
vangst , werd ter plaatse de optellinp verricht on het product 
overgemaakt aan de ontvanger van r\e mijn . Ik heb al gezê d̂ dat 
het opschrijven niet al te vlug ging on eens hebben vie een sxo-
delijke tegenschrijver kado gehad die niet kon optellen ! Hij is 
niet lang r-ebleven maar de man heeft het toch gebracht tot 
bureeloverste op het stadhuis . Zo kwam het dat de verkoop soms 
duurde tot 6 u 30 's avonds , bijzonderlijk gedurende de winter
maanden , en met de slechte verlichting die voorhanden V7as moest 
dan een acetylenelam.p bijgeharild V70rden om ons toe te laten te 
schrijven . 

Gedurende de zom.er was er een ander nadeel : Grote 
partijen vis , aangebracht in de ochtend , geraakten niet ver
kocht voer de middag, bleven dus urenlang blootgesteld aan de 
hitte over do middarr , hetzij onder dak of in de blote lucht > 
slecht afgedekt door banden zakkegoed . Ik zie ze nog ligren , 
die Grote schaten van 20-30 kilo stuk , met omgekrulde vinnen , 
letterlijk verbrand door de zon . Veel vis vras werkelijk verhit 
on toch waren er altijd kopers die ze meenamen . Wie ze at weet 
ik niet maar hoeft men dan verwonderd te zijn dat de vis een 
slechte naam had ? De viskeurders traden niet op . Het waren 
brave mensen , meestal oud-vissers, die wensten goed te staan 
met eenieder - ook omwille van het zootje vis - en hun strenrsto 
oordeel was : " Goed voor de verkooD op conditie dat hij direkt 
ge-eten wordt . " Daarmee waren ze er van af ! 

De verkoopuren waren van P tot 17 uur met een middag
pauze van anderhalf uur . Maar in v/erkelijkheid begon de verkoop 
later , soms om 8 u 30 want er werd meestal gewacht op de trein 
die aankwam om 8 u 06 - en soms vertraging had opgelopen - en 
die de Brusselse en Gentse kopers aanvoerde . 

De verkoop duurde dus de ganse dag en op iedere week
dag , ook op tweede oaasdag enzo . Dagelijks kwamen schepen op 
de markt , daarom geen treilers , m.aar wel zeilsloepen en deze 
liepen binnen op elk uur van de dag en bij zonderlijk gedurende 
hot zomerseizoen , tot 's avonds laat . De controle was natuui^-
lijk weg vanaf 17 uur , maar wij mochten verkopen op eigen risi
co en 's anderendaac^s de opbrengstcij fers overmaken aan de stads
diensten . Het laatste uur w<'arop ik een sloepenvangst verkocht 
heb - op een zaterdag - was om 20 u 3o . De sloep was in zich-c 
rond de middag ma.ir er was windstilte . Traag , maar dan èchx 
traag , kwam. ze binnengevaren . De boot werd eelost rond 16 uv̂ ' . 
maar ze gingen oen gang ! 

Vlak na de oorlog kwam verandering . Toen mocht goeii 
vis meer de poort binnen na 12 uur an na dit uur v/erd alleen 
de vis verkocht die er stond , tot de finish . 
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De zatercaj7 , omwille van de ze il vaartuigen , werd 
da aanvoer toegelaten tot 15 uur . De stadsbeanten hielden zich 
strikt aan dat uur en ik had eens een vriendschappelijke woor
denwisseling mat de toenmalige halchef August Simon . De 0.170 
van Pol Verbanck kwam de zatcrdaa over de midda^ binnen met vis 
van zijn smack ( al de vis op cên waf̂ en , m.eest tonfj ) . Ze 
reden door de poort op sla^ 15 uur . Gusten , een klein , zenuw
achtig ventne , ze'̂ t zo : " Eén minuut later , en j e mocht 
teru^ rijden met je vis . " ( Verbeeld je , de vanpst terug 
steken in het ijs , van de zaterdagmiddap tot de maandagmorgen) 

Ik antwoord : " Ja maar , de klok van de vismijn is 
7 minuten voor ! " - " j\̂een , zeat hij , de klok is peregeld 
op de tijd van het stadhuis ." Dat was zo , maar de klok van 
het stadhuis liep jarenlang 7 minuten voor . Ik erkende slechts 
het officiëelo uur en de halchef m.oest dit eveneens erkennen. 

Terur naar de verkoop . De vis werd niet gewopen en 
er werden alleen kleine mandjes pebruikt . Deze werden ter bo-
schikkin'^ pesteld door de m^andenverhuurders . Crote rop en 
prote schelvis werd OP de m.anden pelepd , niet erin : 3 tot 5 
mandjes , de '̂ rote rop r)er 4- stuks , tilten 5 stuks . Dus 
alleen maar bovenop de mand , 

•^iddcnslap platvis en kleine lappen effen in de mand
jes maar de prote Diaten vTorden met de kop voor in de mand pe-
duwd en oppewerkt zo lanct het kon , met de staart omhooc , zodat 
de inhoud , in plaats van ongeveer tien kilo te wepen , opklom 
tot 15/16 kilo . De tonpen trerden per prootte in 5 of 6 soorten 
in manden pelegd , maar eens het mandje vol werd er nop een 
toren opgebouwd , de gekoppelde tongen netjes in rijtjes zodat 
er 10 kilo in het mandje stak en er no<̂  2 5 kilo bovenop lagen . 
Het mandje moest soms 'geschoord worden met andere manden om te 
beletten dat het pev-arte zou omvallen , vjat soms toch nog "ge
beurde . Som.mige visschaveelcers vjaren echte artisten bij dit 
opbouwen , Hun werk v/erd erg gewaardeerd door de kopers die 
drommels goed vristen wiens kunststuk het grootste gewicht aan 
tongen bevatte . 

Iedereen mocht kooen met dien verstande dat totaal 
onbekenden de vis dienden te betalen voor ze weggenomen werd . 
Kleinere kooers betaalden dp zaterdag m.aar de gevestigde kopers 
vereffenden hun rekening in de loop van de daaropvolgende week, 
en dat alles in baar geld . Checks waren in hex geheel niet 
gekend . ''Ia de ô -̂rlor kwamen ze stilaan op o,^r\u . TOT 1908 had 
ik f̂ een bureau en soms wogen mi in zakken af van het zil ver<:'eld,_ 
zodanig dat ik naar het hoofdbureau moest telefoneren opdat de 
jongste bediende mij zou komen verlossen van het nvert^llirie 
gewicht . Reken maar : bv. 1500 fr. zilverstukken wogen 7 K°5oo. 
De betalin'^en geschieden wel in do kantoren van de visafslagers 
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maar meestal in open lucht , tussen het andere werk door , en 
ook in de vele herberpen , -naar dat v/as gevaarlijk vanwege de 
pintjes , en de afslaaer noest bij zijn i^osirieven blijven . 

In die jaren , en zelfs nc^ na de eerste wercldoor-
lop trok het stadsbestuur zich niets aan van de sprotverkoop , 
Dus bij aanvoer was de visser , ook nneestal zijn vrouw of dochter 
verplicht zich te voorzien van een staal van de -^evanpen vis on 
de kopers aan te klanpen en te loven en te bieden om de vangst 
kwint te peraken . Die sprot în'̂  voor een gedeelte naar Duixs-
land waar ze werd ^estoond ( Kielers^orotten ) of naar floorwepen 
waar ze bewerkt werd net specerijen ( kaneel ) voor de conseiven-
fabrieken . Een ^root pedeelte bleef hier voor de prota en kleine 
sprotrokerijen . Ook op de buiten waren er veel van die rokerij-
tjes . Bruppe telde er vele , Deze kopers rookten de sprot die 
bestemd was voor hun eipen leurhandel . Gerookte vis v/as lange 
tijd armemensenkost , was goedkoop , want één gerookte haring 
verschafte de avondtoespijs voor vier personen . 

Harinc . Men had de zomerharinĉ ^ en gedurende de winte-
periode de schee- of ledî -e harin" . 

De v.=!np&t op de zomerharin^ , alleen door de stoo''i+i'-'• 
Iers bedreven , begon zo stilletjesaan in de eerste jaren van de 
eeuv7 . Ze werd -^evangen op de Snails en Klondyke en was pracht '.̂_ 
prote, vette haring . In het bepin werden ze uitges-cald in 12 -
kiloraandjes , naar toen de vanpsten talrijker en groter vrerden 
kon ik verkrijgen dat 50- ki]obennen ( in v/ishout ) werden ge
bruikt . De haring werd vervoerd naar de nijn OT aldrar vcrkochL 
te worden zoals de andere vis , Die soorten bleven in het land 
en werden neestal gerookt en '^ekipperd . Het was echter jamnar 
( voor en na de oorlô r ) dat de Pelpische schapen niet ingericht 
waren om de '-'evan'̂ en h^rinp in •frisse staat aan v/al te brengen 
Bijzonderlijk de eerste vangsten van aupustus kwamen telkens trc 
in erbarmelijke toestand , net doorlegen buikjes die olieachtig-
vet waren en dus veel van hun h.'̂ ndclsŵ arde verloren . 

f^edurende enkele jaren , voor en na do oorlog , kv7 iner 
in do maanden novc;iher en decexber een vijftigtal Engelse haring-
drifters hun Sandettieharing bii ons verkopen . Wanneer een of 
meer drifters aanlegden gedurende de nacht , vjaren er een paar 
jollemannen die mij kwamen verwittigen . En ik uit bed , v/arm 
aangekleed , en er naartoe . Ik klauterde aan boord , net of 
zonder ladder , en telkens oen onbekende schipper voor de eerste 
maal binnenvoer v/as ik de eerstee erbij . Het v/as dus een groot 
voordcel , daar dichtbij in " Hex ^'eivischje " te wonon . 

Hu , kortom , in die drie ,vier na-oorlogsjaren , 
toen het nc' toegel.iten v/rs xe landen , is er mij geen enkele 
ontsnapt . 
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In het jaar 13 werd ik zelfs naar Ijmuiden gezonden 
om er kennis te maken mer de Engelscho schippers die aldaar ook 
veel binnenliepen . Ik had daar een relatief succes en kon er 
enkele naar Oosten Ie lokken . 

Schippers lopen ^raap een vreemde haven binnen want 
daar kunnen ze de bloenetjes buiten zetten . Sommicre jolleman-
nen dienden als pids om met de Engelsen op de schuine toer te 
'̂ aan naar het Kazepras of de Kortestraat . Onze harinpvissers 
deden het-zelfde iraar dan te Calais waar ze binnenliepen bij 
slecht weer . Verkopen mochten ze er niet . Daar zijn sappige 
anekdoten over te vertellen , maar zand daarover ! 

Jammer dat de Pannebond kon bewerken dat peen vreemde 
harinp meer mocht ac'n wal pezet worden . Zijzelf mochten echter 
met hun schepen landen in Enp;elsche havens en Oostence zonder 
vis laten . Er waren vĵ kcn dat we '̂ een enkele motorboot met vis 
te zien kregen tenzij ret afval dat in Engeland niet pewild werd 
Toen de handelaars kloeg;en dat hier geen kabeljauw moer kwam , 
zei reder Horrietje K'itte : " Dan moeten ze maar knorhaans vre
ten . " Veel verstandhouding tussen reders en handelaars is er 
ncoit ifeweost . Daarvoor liepen de belanc^en te veel uiteen en 
a;cen der beide partijen heeft ooit berrrip kunnen opbrengen voor 
de noden van de andere . 

Ledi'-̂ e of scheeharinp . Reeds van voor de eeuwv/ende 
kwamen in de winter panneschuiten binnen met dit soort harint^ . 
Het waren dus z e il scheen j es on de van^^sten waren niet bijster 
crroot ( 800 tot 5ooo k° ) on niet te verpelijken mex de van^^sten 
ven de motorboten die we kenden enkele jaren na de oorlop . 
( 10.000 a 30.000 k° en soms nop meer ) 

Kopers die zich specialiseerden in het verzenden van 
dit soort harinp , neestal nn ir ^̂c Duitse kusthavens en het Roer 
pebied , hadden de p-ewoonxe de vanpsten in hun peheel op te ko
rden , en omi die vanpsten te lossen » hun eigen bennen te gebrui
ken , want er was peen beginnen aan sloeprnandjcs te huren - soms 
waren er niet nenoap - en de protere manden waren het eigendom 
van de reders van de SToomtroilors .De vissers kwamen dus naar 
de mijn met een sta--̂ ! . De vci'schillende stalen , hier aanpe-
brecht , werden uitpcstald on de arduinen tafels rechtover de 
burelen van de directie en per OPBOD door do visafslaper toepc-
wezen aan de koper -̂ et het hoopste bod . 

Na (̂e oorlop en mot de ô k̂omst van de notorvloot was 
de aanvoer vertienvoudirri en men bleef per staal verkopen maaî  
dan per AFSLAG . De verkoop op staal bracht veel ruzie tussen 
reders on kop'̂ rs aanpaande de cvenwaardipheid van het staal en 
het ^eloste product . Het kon niet anders : het staal werd 
af'̂ esche'̂ t , zelfs rfpcrairt ^ van de bovensta harinn- in het 
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schip , dus van de allerlaatste vanpst terwijl de onderkant 
ouder was en nnet bloed en slijm doorweekt . Slechts vele jaren 
na de tweede v/ereldoorlog , toen binna peen harinp ^eer kvran , 
werd de verkoop per stc"'ai afpeschaft . 

Buiten de normale verkoop van vis en haring van de 
eipen vloot was er in de r.djn nop verkoop bij afslap van aller
hande brol . Hu en dan verscheen op de markt een zendinr'ske 
pekelharinp in vaatjes van 12 of 2'4 stuks . 'Jatuurlijk moest de 
harinp peproefd worden alvorens tot de verkoop over te paan , en 
enkele vaatjes werden dan opengemaakt . Die pekelharinp werd 
verkocht rond tien uur , juist op tijd om een stukje te eten met 
een beschuitje en een teup'ie bier , en of dat smaakte , 

Ilr waren ook kleine zendinpen inpevoerde vis die aldus 
verkocht werden en afval van de oesterputtan : dode kreeften , 
al dan niet pekookt . In die tijd waren er nop een zestal oester
putten die werkten , nl. Van Craefschepe ( Cirkel-en Nieuwstra-
tan ) , ï'ejuffrouu Pavot ( Kapellestraat ) on drie aan do noord
kant van de verdwenen Hosselhoek : Henri Desmet , een der proot-
ste handelaars ter vismijn - die van Roger en dan nog Stichert 
en Stracké . Deze laatste was een Duitser , ook eigenaar van het 
Hotel d'Allem.apne ( nu ingepalmid door de nonnenschool in de Kaai-
straat ) en van het pekende Musée Stracké dat peduronde de eerste 
üorlop verdween . Als laatste oesterput v;as dan nop, die van 
Janssens in do Langestraat,en op de Vuurtorenwijk in een stuk 
oude vesting bij do Farinedok , 

En waar o-ing al deze vis naartoe ? Eerst moet ik zeg-
pen dat voor de eerste wereldoorlog de internationale handel niet 
zo aan banden was polood zoals het later wel het geval V7as 
Al die beperkende en beschermende maatregels bestonden nog niet : 
geen in- of uitvoerve""gunningcn , contingenterinren , deviezen-
beperking en zo moer . /\lles was zo eenvoudig . 

Oostendse handelaars , en dan in bijzonder de special
isten in fijne vis en de oesterputten kregen kleine of grote 
bestellingen van klanten uit '̂ eheel Duitsland , Oostenrijk , 
Italic , Frankrijk , en zo '̂ eer . Zo kon een hotel uit VJeenen 
50 kilos tarbox bestellen per telegram . Dax werd sim.pelwog , 
goed ingepakt , op de eerstvertrckkence internationale trein po-
zat en klaar was kees . Do süoorweg was te dien tijde nog effi
ciënt en men kon ver^zekerd zinn dat de vis in de kortst mopolijkt. 
tijd in VJeenen toekvran . 

Voor ce verzendinr^ van tong , tarbot en oesters en 
ook kreeft was 27 "ïanuari de topdag : Met do verjaring van de 
Duitse keizer was er "root feest in alle Duitse (garnizoenen . 
Bij ons was er natuurlijk geen aanvoer genoeg om de vraag te vol
doen ; ook kwamen vrachten vreem.de vis ( meest van Londen ) de 
zendingen aanvullen . 

http://vreem.de
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In die tijd duurde het ook f̂ een zes daren ora drukwerk 
van Oostende naar Bredene te sturen , en prijsofferten werden per 
p )St ô azonden naar 'Jarschau, Sint Petersburg , Filaan en Zurich. 
D > vol,"ende dacr ^ of hoof̂ stt,ns net ^ên dâ : tussen , waren de 
C-anten in bezit van hun prüslDJst en waren ze in staat te 
ocstollcn . Op deze wijze î on onze markt verruimd worden . Zo kon 
'•cl Verhulst die reeds de specialiteit had keilror^ te sturen naar 
ï'lzas -Lotharingen in Duitsland , de Italiaanse markt bewerken 
en aldaar kongel , staart , en andere alhier rdnder pegeerde soor-
t=ii afzetten . Voor^lien vloden ie staarten , net hun enorme kop , 
o•erboord , 

Natuurlijk bleef de meeste vis in het binnenland , het-
z Ij vast verkocht of ĵ estuurd in consic^natic naar de markten van 
Dpussel , Antweroen, '̂ ent , Lier , Leuven , Luik . 

Ter plaatse , in de vis.nijn zelf , werd een andere 
handel bedreven . meectal door vrouwen , 'jn dat vjas de grootaan
koop om dan dadelijk in hst half-groot en hec klein voort te ver
kolen aan de leurders van stad en buiten , Deze vrouvjtjes waren 
weinio' ô ^ niet geleerd naar zt- trokken hun plan en ik heb hen 
cikvjijls peholrien on klaarheid in hun paieren te scheppen . 

De vis werd steedc v-rpakt in manden van verschillende 
grootte ( vanaf 2 kilo inhoud ) . Er waren manden , die eenmaal 
volgestopt met vis en i j s , b.̂ jna 200 kilo 'jogen . Als isolatie 
werd stro pebruikt . Dat stro lag in '̂ rote hoeveelheden oo de 
zolder , boven hot oakhuis , Cezien veel visvrouv;tjes een goed 
karakter hadden en gastvrij waren van nature , werd2n in dat stro 
vele tuimelingen gem.-iakt en menig stamboom werd oo zijpaden gel sic 

Tir wö-̂  ijs van verschillende onrsprong . Reeds voor 
1900 was er te Sas-31ijkens de ijsfabriek van De Naeyer die kleine 
blokken i^s in de vismün bracht. Verder uas er hot l̂oors blokijs, 
aangevoerd per driemaster uit Hoorwegen , en oppestapeld in dj 
diverse ijskelders . Gedurende stren57e v;inrers werd oolc ijs uitpe-
kapt uit het vervrozen vestin'^water aan de Vuurtorenwijk . Kct 
waren werklozen die dit karwiitjs opknanten want '̂ et de n.izerie 
die toen heerste was alke ver̂ c'iende frank welkom . 

De vis , besterd voor het binnenland , werd verzonden 
vanuit het station van de vismijn zelf . De vjagons stonden opge
steld Idngs de " vistafel " en langs één zijde van de Visserskaai. 
Een ti"id lang . net "Mijnheer Lams als stationoverste , werd elke 
nand afzonderlijk gewogen op één enkele bascule . Som.s stond een 
processie kruiwagens file te doen , en was het vertrekkensuur van 
de trein reeds lang o-osla'̂ en toen ""e laatste toevoer be-eindigd 
was . 
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En dan die kruiwr̂ 'gens ! Ze ha-̂ den lange tremiëen OP 
veel t<̂  kunnen hïffen . Daarmee wer-̂  de vis raar de pakhuizen 
'revoerd , nciar slechter vas het or cat volgeladen voertui^ de 
hellin<^ ov te krin-en naar de vistafel . Slechts "jaren nadien 
warden normale stootwap^ns in -"̂ jibruik "̂ enonen . De lading ̂ 'as 
natuurliik navc:nant ircar met d^ic, vier man gin'-' het dan de hel
ling op , na een lanpe aanlooo, er in vliep^^nGe galop . Cr \7as 
altijd een extra '̂ an in de nabiiheid OTr eer duwtje ti gev-n . 

De vis bestene voor het buitenland moest naar het 
c-oederenstation . IJas er ^rp veel te vervoeren dan werd wel een 
wpen net paard cehuurc , zoniet waren --•r noc de enorme stoot-
karren met uen of twee trekhonden eronder bespannen . 

'Jat Tioet ik van ^i^ honden zeggen ? Ze behoorden tot 
geen enkel r^s maar udv^n een rjs o-n zichzelf , zo groot als een 
kalf , en ze waren typisch voor onze vismijn . 

Pol Verhulst had zo'n grote dikke , maar luie , trek-
hcnd . Dat beest was het lievelingsdier van Se-open Vorrecas , 
V7erkman in de vis . On een avond nam Seppen die hond mee naar 
Bru ̂ "e , waar hiï 'Toonde . Sommigen beweren dat hi"i , zoals gewoon 
lijk , ẑ t V7as . dij wos thuis nif t wel^ekomen , naar de hond was 
er na , n̂ moest in Ie keuken slapen . Hij vrat 's nachts een 
hele kilo boter op , en toen Seppen en z'n vrouw 's moreens op
stonden vjas heel de keuken bemodderd met -ia vjeet wel V7at , n^ ! 
De hond is nooit reer> i\i2^Qnr>'^3n CToweest . 

Ja , er kwo""en veal Bru""7elin'7en near de vismijn te 
Oostende werken . Brur^' •> zat opgepropt n^t ar~ volk en ze waren 
blii hier hun boterham te kunnen verdienen . Het moet pezeĉ d dat 
het uitstekende visbev/erkers \7aren en nieman'^ kon zo ran , zuinig 
en proper de ro- kuisen als zij , Er w-'ren heel fatsoenlijke 
jongens bij m-iar over de meesten was vrel een en ander te zoggen. 
Ik h2b er vreinig -jweten die 3en normaal gezin hadden . Ik heb 
er ook een -̂ekend , Juultie , die een klein ^rf leel trok . Miet 
zo heel V2el . Hij gaf dauelijk zijn werk OP maar hij kwar nog 
steeds iedere morcrcn naar Oostende , met zijn beste kleren aan , 
en bleef pinten "irinken tot 's 3Vonds . Toen zi-̂ n geld op Was, 
na enkele V7̂ k̂en , kwâ i hii w«-ir werken bij zijn vroegere baas . 

De Bruggelingen bleven trouw aan hun stad en ik h^b 
er een gekend , Ame'-̂ 'eetje , di^ vijftig jaar lan? bij één baas 
heeft rewerkt te Postend'^ , ma^r die el die tijd near Brû -̂e 
trok om te slapen . Ja , het Car'̂ cr straat je heeft ook zijn charme 

De vismijnkncchten waren over hot al^erieen hardwerken
de lui . Toen ik not-' kind was werd in de vismijn elke da^ verkoel 
ook de zonda" , yn er moect bijc'evolg iedere daî  gewerkt worden. 
De afschaffing van de zondagv_rkoop ondervond veel tegenstand en 

file:///7aren


V 27 

het '-les ;7erkeli^k also*̂  h t treffen van deze maatregel da onder
hand van de visni-iverhjid zou hebben betekend , Verlof was er 
natuurlijk niet . Toen ik zcventi ̂.n jaar oud was vroeg ik nijn 
baas één dar- verlof on kerrnisinaandd'̂  te vir̂ ren te Oostduinkerke. 
Dit brutale verzocik V7erd r.et da nodige 7euichti7,heid onderzocht 
en de hoofdboekhouder no^st er over nadenken of ik voor één dag 
kon '" jir̂ ist woraen . Hê " bleek dat ik , voor één keertje , kon 
pê iist "7orden ! 

In d^ voorweek noesten de knechten 's nor'^ens om zes 
uur beginnen ijs nalen mot 2en s-oeciale molen . Dan moest de vis 
binnengehaald worden net Z',7are kruiwagens . Naaien : vis kuisen, 
inpc'kken , opvoeren -̂n p̂ edaan om. acht uur . Uren speelden geen 
rel , zomin bij het vjerk als bij de betalin«3 . De laatste drie 
di'-̂ en ven de week was het niet zo hard , maar er was toch elke 
de- aanvoer en dan vjaren er noj3 allerlei karweitjes op te knar
pen , zoals m.anden herstellen net ijzerdraad . In elk poval hac-
den ze reen da-̂ n van nietsdoen . Het lewone weekloon was 18 f r. , 
zoveel als nu 1500 fr. en de bestbetaalden wonnen 20 frank . 

Sommi'en verkr^^ren wat drink^^eld ^ net bv. rogjevelloi 
te kuisen en te drogen . Deze wird^n on het delsel van een mand 
pesrannen , elkaar overlappend , en alzo nedroo^d in de zon . 
Ze xjaren bestemd voor de brouwerij jn , als klaarsel voor het 
bier . Deze methode wordt niet n^^r aebruikt . Van de kabsljauw-
koppen vT̂ rdin kaakjes en kejltjes ^resned^n die ook een centje 
opbrachten . Geliik hoe , er war'in bijverdiensten , want do m.ies-
ten konden een ^oede pint drinken in de cafés rond de vismijn . 
liet is best daar niet dieper OT:> in te i-̂aan . 

i-Ierber'̂ on war^n er genoep rond de vismdjn . Een ünf̂ el-
se ccm>mentator ^'i^ rond ..̂ ze tijd het platteland afreisde noemt 
het aantal estaminets " buitensoorig " . Welk woord zou hij 
"ebruikt hebben als hij de Keiz^rskaai in de Visserskaai had 
gezien ? Deze vermeen één rij herbergen , slechts hier en daar 
onderbroken door een v^inkeltje of een instellin'- die iets met 
de visserij had te zien . Ik V7il or enkele besDreken maar zal 
me beperken tot en onmiddelijke om'^eving van Ce vism.ijn . 

De besten waren 'lenri Lauwereins , Philomène Deckmdji 
x>7ijzelf - dat is " Het Meivisje " - , Pros Peellaert en Cav^roe' 
Deze herborgen w iren geler^en rechtover een van de hoofdingangen 
:in de klanten lii-oen er bügevol'"^ recht in . 

C^Voreel V7as de opvolger van Jaak Van de Walle ( mij" 
voorrran^er bij r'̂  afsla'' ) , en ĥ d̂ toen het beste café van dt-
kaai . Pros Peellnert had ook een drukke ti^d zolang de mailbot 
aan c^ oude kaai larven , en ook ^ o Tilbury-boren . Het Geel Hui' 
( Maison Jaune ) van Charlie , had in •-"'ie -icrsn ook een goede 
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cli'^nteel onder de officieren en machinisten van die schepen , 
en was bekend voor zijn Engels bier . 

Debaen, Tibbe en Cornellie hadden ook hun cliënteel, 
maar het meest onder do warklieden van de vismijn . 3ij 'lenri 
Lauwjrjins waren het handelaars , knechten en vislossers . Wij
zelf hadden reeds heel wat klanten in die enkele maanden die ons 
nop restten voor de oorlo<^ 14-18 , ook ^odeeltelijk te danken 
aan Van Glabbeke's speciaal bier dat wel wat duurder was , maar 
zove-1 beter . Onze voor[^anp^rs , Hermenie Verhulst en haar op
vol ̂ êr hadden dat nooit aanpedurfd . Na de oorlc^ verkochten wij 
'7el tien soorten bier en van ran af was het bij ons steeds volle 
bek . 

Na de oorlop kvjanen de Pannenaars afpezakt naar Oost
ende . Te dien tijde warsn het nog arme luizen , men noemde hen 
noi"' " Puizeschietters " mciar zo zouden de visnijverheid bij ons 
-̂ root maken . K'e kre-̂ n̂ er veel als klant omdat we een soort 
heel poedkcop bier varkochten , " Sterck " , dat te verkrüpan 
was aan veerrip centier: voor e^n halve liter . De Pannenaars 
waron in dat opzicht niet kî jskeuri-̂  want padurende de panse 
oorlop hadden z. stinkend bier pedronken dat de Pannesche brou
werijen massaal voortbrachten ten behoeve van do Belpische sol
daten in de Westhoek . Deze categorie vormde een wild volkje dat 
te-̂ en buitenmati-^ drinken niet bestan'-ï vras . Hele: daaen was er 
ruzie bij ons -̂n moeJer-de-vrouw , ê v;aardin , die ook tot een 
onvervaard ras hoorde , moest ze 2in na een bij de n̂ ik nemen en 
buit in zwieren . 

•̂Ir warden veel zak in pedaan in de herbergen V7ant de 
burelen v m de han ielaars waren ver van pezellir^ . Ook de vis-
lossers werden in som-̂ ire cafés uitbetaald hetgeen leidde tot 
vele misbruiken die ook in andere b^^drijven, hoofdzakelijk het 
bouwb:.drijf te vinden weren . Ceen ointen drinken , geen werk ! 
''adien werd zulks wettelijk verboden en het was maar goed ook . 

\'a de ierstv, wereldoorlog krepen we de heer Velthof 
als bestuurder van de vismijn . Deze was een bekwaami man en 
stilaan veranderde-een en ander . i'aar de " cierk " bleef de 
" cierk " . Daar kwam peen verbeterin^^ want weldra werd aan'^e-
vanoen met h^t preven van een nieuvje vissersd^k op de Vuurtoren-
wi-ik . VJe zaten dus in een periode van afwacht in-̂  die duurde 
tot 1931+ , 

Toen werd een nieuw tijdperk inneluid . 

•̂  r a n s V e r b a n e k 
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TOFLICHTIIiC BIJ ENKELE FOTOS 

•Groepsfoto penô ien rond 1903 . 
VJaardip om beschouvd te worden als DE officiëele foto uit het 
begin der eeuw . 
Let op de kleine mandjes met hoopopf?estapelde tongen . 

VisTijn rat Tilbury-bot'^n 

Monumentale pomp en 2^°-P 
Slechts twe>:; mensen komen nij nop bekend voor : Edward Brouckxon 
( nor^ende van links ) on lange Jef Sava ( derde van rechts ) 
Let echter op de wapcn van de ijsfabriek De üaeyer van Ses-Slijkens 

Het uitlepnan van de vis . 
Men ziet hoe de p,rote vis net de kop vooraan in de kleine mandjes 
vjordt peduwd . 
Op het voorplan staat viskeurder Ed. Bailleul . De eerste man , 
rechts naast he"-! , is Henri Daclercq . P-nders herkennen we slechts 
Henri Van i^raefschepe (met huishoud ) en langs vjeerszijden van 
him Frans '̂ •eselle en Leonie Smoetpat . 

Do drie qelijkaardipe tekeninpen werden afpelijnd uit een album, 
van >7RS ( ï-'aurice Bonvoisin ) : La Vie a Ostende ( 18 96 ) 
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