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Door de algemene exodus van de Belgische vissersvloot
naar Engeland toen de Duitse legers de kust naderden,
bleven in onze havens slechts de kleinere voor de kust
visserij uitgeruste vaartuigen over. In den beginne werd
door de bezetter een totaal uitvaarverbod opgelegd, ener
zijds om te voorkomen dat eventuele vluchtpogingen naar
Engeland zouden worden ondernomen, anderzijds wegens
de steeds aanwezige oorlogsgevaren.
In de loop van 1941, naarmate de Duitse Verwaltung :
Kriegsmarine, Hafenüberwachung, SS en Gestapo een
scherpe kustbewaking hadden uitgebouwd met een aan de
landzijde aangrenzend "Sperrgebiet” en wanneer ander
zijds de voedselvoorziening ten behoeve van de burgerbe
volking een acuut probleem werd. konden de pogingen
van het Bestuur van het zeewezen om toch op een of
a n d e re w ijz e e n o n d e r b e p a a ld e v o o rw a a rd e n de zeevis
serij terug toe te laten, enig succes boeken.
Aldus werd het Waterschoutsambt te Oostende gelast met
het opnemen van de nodige kontakten met de lokale Marineautoriteiten om de voorwaarden en modaliteiten te on
derzoeken welke een beperkte uitvaarvergunning zouden
kunnen mogeiijk maken. Zoals te verwachten viel werden
inderdaad strenge voorwaarden opgelegd die dan door het
Waterschoutsambt dienden te worden toegepast. De voor
naamste eisen waren n.l. dat de vissersvaartuigen alleen
bij dag en binnen zichtbereik van de kustwacht mochten
vissen en dat per 10 vaartuigen 3 in uniform en gewapende
bewakers moesten worden ingescheept, dit om vluchtpo
gingen te beletten. Deze bewakers zouden echter geen
Duitse soldaten zijn maar vrijwilligers uit het personeel
van het Zeewezen. Bij de evacuatie van de pakketboten
in mei 1940, alsmede van al de eenheden van het Loods
wezen, Sleepdienst, Betonning. Hydrografie, waren er
slechts een beperkt aantal personeelsleden in Belgié over
gebleven of er teruggekeerd na een ongewilde Odyssee
naar een of andere Franse stad of dorp ergens diep ín het
zuiden van Frankrijk. In aanmerking nemend de verstrek
kende gevolgen voor zulke vrijwilligers die zouden voort
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spruiten uit het dragen van een uniform en van wapens
(onrechtstreeks) in dienst van de bezetter, was er geen
animo om aan te monsteren. De reactie Het zich echter
niet wachten. Indien er zich geen vrijwilligers zouden aan
melden, dan zou de ’,Hafen0berwachungsste1le’, zelf "d ’of
fice" aanduiden wie moest inschepen. Uiteindelijk en wil
lens nillens kwamen e r dan ook z.g.z. vrijwilligers opdagen.
Voor zover ik mij meen te herinneren moest er toch nog
beroep gedaan worden op bevaren mensen builen het Zee
wezen om. En zo werd dan uiteindelijk een beperkte kust
visserij toegelaten. Alvorens deze voor België aanvaard
bare oplossing kon worden bereikt hebben heel wat "palabers" plaats gehad.
Natuurlijk, toen de schuitjes met de vangsten in de sluis
lagen stonden steeds een paar mariniers van de "H afenüberwachungsstelle" klaar voor de nodige controle ; tus
sendoor hadden zij dan ook steeds een emmertje bij om
de mooiste (zichtbare) visjes uit te pikken.
Maar weldra bleek het enorme belang van dit compromis.
Door de oorlogsomstandigheden was de hoogzeevisserij
in zekere gebieden van de Noordzee reeds sedert 1939 tot
een minimum herleid of zelfs totaal lamgelegd. Hierdoor
werden de visgronden van Doggersbank en Fladen waar
o.a. de haring (m aatjes) vandaan kwam, niet mer bevist.
Dit had ais resultaat dat wanneer de scholen haring dan tus
sen december en maart naar de Vlaamse Banken emigreer
den om er te paaien .de ijle haring or in enorme nog nooit
eerder geziene concentraties aanwezig waren. Op zekere
dagen werden zij met volle korrenetten zelfs in de haven
geul van Oostende zo maar uii het water geschept. Dag in
dag uit kwamen tientallen vaartuigen boordevol en tot zin
kens toe afgeladen, hun vangsten op de kaai gooien. Deze
mirakuleuze aanvoer heeft in zeer grote mate bijgedragen
tot de voedselvoorziening van de bevolking : niet alleen
lijk in Vlaanderen, maar zelfs van gans België. Uit de aard
der zaak was de kwaliteit te Brussel of verder niet altijd
even vers : koelcontainers waren er helaas nog niet.
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Ook aan deze kant
vielen er slachtoffers.

W at er in hierboven aangehaalde omstandigheden met de
uniform en het geweer van de ’‘bewakers” gebeurde hoeft
geen betoog. Het schip was nog maar nel buiten de ha
venhoofden of alles verdween jn een veilig hoekje en een
welkom bijkomend bemanningslid kon de handen uit de
mouwen steken. Even vóór de aankomst werden die attri
buten dan weer bovengehaald : klaar voor de controle.
Deze gouden tijd voor de kustvisserij had ais gevolg dat.
niettegenstaande de schaarste aan materiaal en uitrustings
stukken, alle scheepswerven an de kust. en zelfs tot in het
binnenland, overrompeld werden met opdrachten voor
nieuwbouw.
Naarmate de haringconcentraties meer naar het Nauw van
Calais afzakten, werden voor sommige kleine schuitjes de
afstanden Zeebrugge en Oostende heen en terug te groot
om nog vóór de avond terug in de haven te zijn. Om hier
aan te verhelpen werd vanwege de "Hafenüberwachungsstelle” toelating bekomen om een aantal dezer kleinste
schuitjes om de beurt te laten opereren van uit Gravelines.
Benevens de praktische kant van dit arrangement, was er
een niet te versmaden bijkomend aspect aan verbonden
zoals hierna zal blijken.
Zoals hierboven reeds aangehaald vervulde het W ater
schoutsambt de rol van buffer of schokbreker tussen de
” HafenUberwachungsstelle” en de visserijmiddens en vice
versa. Deze taak werd waargenomen door E. CARLIER,
Waterschout der Kust, A. DE MULDER, Adj. Waterschout.
W. HENDRICKS. W. POCKELE, luitenanten. A. ASPESLAGH.
loodsschipper, was gelast met de beurtregeling der sche
pen want op den duur waren er te veel vaartuigen zodat
het aantal bewakers die beschikbaar waren niet meer vol
doende bleek, en er dus een beurtsysteem moest worden
ingevoerd

De "Hafenüberwachungsslelle" was gevestigd in Hotel Vin
dictive op de Vindictive kaai, amper 50 m van het Water
schoutsambt.
In den beginne waren de wederzijdse verhoudingen erg
stug en moesten wij maar al te dikwijls genoegen nemen
met te aanvaarden wat ons werd opgedrongen. Dit was
dan vooral te wijten aan het arrogant, brutaal en sarcas
tisch optreden van een der jonge SS onderofficieren, bij
de vissers berucht onder de naam "W ittebaai" (hij droeg
n.l. steeds de witte trui van de Duitse marineofficieren).
Gelukkiglijk werd zijn alleenheerschappij wat ingetoomd
toen op zekere dag, ín augustus 1942 Leutnant KANN naar
de "Hafenüberwachungssteile” werd overgeplaatst.
Toen deze officier in juli 1943 dan ais postoverste werd
aangesteld was de tiranie van "W jttebaaj” aan banden ge
legd.
Leutnant KANN was in vredestijd postoverste van de "Hafenschütspoljtzei" (ons Waterschoutsambt) jn Hamburg.
Van in den beginne, en dit tot het allerlaatste ogenblik
heeft deze officier zich steeds ais een echte gentleman
gedragen. Steeds was hij bereid de hoekjes af te ronden ..
voor zover hij dit kon doen buiten de rondneuzende Wit
tebaai.
De vissers hadden dan ook veel aan hem te danken en hij
was dus ook zeer goed gezien. Zo gebeurde het b.v. vaak
dat tijdens de bijna dagelijkse kontakten met hem, n.l. in
verband met het ter goedkeuring voorleggen van de beurt
en bemanningslijsten, en gebruik makend van een gunstig
ogenblik waarop er geen luistervinken in de buurt waren,
hij ons liet verslaan dat die of gene visser verdacht werd
van een of andere overtreding van of misdrijf tegen uit
gevaardigde Verordnungen ofwel het risico liep opgeeist
te worden voor gedwongen arbeid in Duitsland. Dit was
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dan voer het Waterschoutsambt het sein om de verdachte
ongemerkt en voor een poos uit de circulatie te doen ver
dwijnen door hem b.v, af te voeren naar Gravetines. Daar
was heel wat minder controie des te meer daar híj voor
zichtigheidshalve niet op de bemanningslijsten werd ge
noteerd. Wanneer het ernstige feiten betrof, b.v, betrok
kenheid bíj weerstandsgroepering of spionnage, konden
dan door CARLIER en WESSELING {Adj. Hydrograaf) al
dus nog tijdig de nodige contacten worden gelegd om de
betrokkene te laten onderduiken.
Op zekere dag, ík herinner mij niet meer ter gelegenheid
ter gelegenheid van welk geval ; liet KANN zich onver
wachts een verbitterde opmerking ontvallen. Hij verklaar
de ons n.l. dat wij zouden versteld staan moesten wij weten
welke Belgen er met de bezetter heulden of winstgevende
zaakjes deden en zelfs stads- of landgenoten verklikten of
van allerlei feiten beschuldigden, heel dikwijls dan nog
leugenachtige aantijgingen. Ter illustratie b.v. bijlage 2.
Hij eindigde met de woorden : "Indien ik de oorlog overleef
zal ik spreken” . Híj kon, helaas, níet vermoeden dat deze
woorden hem later veel ongemak en leed zouden veroor
zaken. {Zie verder).
Heel wat vissers - de meeste - hebben aan de haring een
fo rtu in tje v e rd ie n d . . . m aar soms ten koste van veel leed
o f zelfs van hun leven.
Lang geleden liet de Nederlandse auteur Herman HEYERMAÑS het hoofdpersonnage van zijn "Op Hoop van zegen";
n.l. Kniertje : zeggen ; "De vis wordt duur betaald” Dit v/as
tijdens deze bewogen oorlogsperiode ongelukkiglijk, ook
het geval voor onze Belgische vissers.
Heel wat vissersvaartuigen zijn n.l. met man en muis ver
gaan door mijnontploffingen of andere oorlogsgebeurtenis
sen.
Op het einde van oorlog toen de geallieerden na de lan
ding in Normandie naar onze kust oprukten en de Duitsers
hun aftocht voorbereidden, v/as hun bedoeling de haven
installaties grondig te vernietigen en kaaien, bruggen en
sassen op te blazen. De nodige springladingen v/erden
overal aangebrachi en moesten op het laatste ogenblik
tot ontploffing worden gebracht.
L eutnant KANN kreeg hef bevel p e rso o n lijk in te staan voor
de stip te u itvoe rin g van deze g ro n d ig e verw oesting. Het
m oet vo or KANN een dra m atisch e gew etenskw estie ge
w eest zijn en een s trijd tussen zijn m ilita ire p lich t en 2 ijn
m en selijke gevoelens. U ite in d e lijk heeft zijn hum ane na
tuu r de bovenhand gehaald en kon hij in e er en geweten
d e z e z in lo z e verw oesting niet re chtvaardigen. Hij heeft de
g eva arlijke "W IT T E B A A I" eerst w e ggestuurd en als een der
laaïsten, op 8 september 1944 Oostende verlaten . . . zon
d er het n oo dlottig bevel te hebben gegeven.
Van dit ogenblik af was híj volgens de Duitse militaire code
schuldig aan hoogverraad en zíjn doodvonnis het dus geen
de minste twijfel over. De gebeurtenissen verliepen echter
te snel opdat daar een onmiddellïjk gevolg kon worden
aangegeven. Bij het innemen van het voorlaatste weerstandsnest der Duitsers, Breskens op 3 november 1944
(nog vóór Zeebrugge) werd KANN door de Canadezen
krijgsgevangen gemaakt.
Ondertussen was, juist door de moedige daad van KANN,
Oostende vlug toegankelijk voor de ravitaillerings- en troepentransporischepen. Na de nodige mijnveeg opera ties
(mijnopruimingsoperaties aan land) en niettegenstaande
de gedeeltelijke verwoesting van sommige haveninstallaties
door opeenvolgende bo^Dardem enten welke Oostende had
te verduren • Duitse ín 1940 - Engelse sporadisch tussen
1941 en 1944 - terug Duitse na hun aftocht, konden op 21
september reeds de eerste LST 's (Landing ships troops)
de haven aandoen.
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Met deze LST's werden dan ook al de Duitse krijgsgevan
genen afgevoerd naar Engeland. Hoe het mogelijk was dat
datum en uur van KANN’s passage door Oostende bekend
is geworden, blijft althans een raadsel maar de Oostendse
vissers speelden het klaar om, uít erkentelijkheid voor be
wezen diensten, KANN een spontane, enthousiaste uitgelei
de te doen naar zijn inschepeing in het tijdokjo.
De woorden indachtig van KANN, in verband met het ver
klikken van landgenoten, werd door hel Waterschoutsambt
Oostende een ingewikkelde procedure en speurtocht in
gezet om : primo : te achterhalen waar KANN zich bevond,
secundo ; om hem terug in België te krijgen voor nader on
derhoor. Na heel wat lange en moeilijke formaliteiten kwam
er op een gooie dag uiteindelijk bericht dat CARLIER,
DE MULDER en HENDRICKX, KANN mochten onderhoron
te Vilvoorde.
Nu nog bekruipt ons een gevoel van onbehagen bij de
herinnering aan dit eerste weerzien van KANN : een ont
goocheld, verbitterd en ontmoedigd mens. Wat was er toch
met hem gebeurd om in zulke toestand te geraken ? W el
namelijk het volgende. Wanneer een staat de "uitlevering"
vraagt van een krijgsgevangene {want dat was het feitelijk)
ís dit maar al te dikwijls omdat betrokkene persoon be
schuldigd wordt van oorlogsmisdaden. Dus vanaf het ogen
blik dat het verzoek tot uitlevering de commandant van het
gevangeniskamp in Engeland bereikte, (w aar KANN vol
gens zijn egen beweringen zeer goed behandeld w erd ),
werd híj behandeld als '’Kriegsverbrecher. Alles werd hem
afgenomen en ín afwachting van zijn transport naar België
ín een cel gestopt.
Het spreekt vanzelf dat na het onderhoor te Vilvoorde zon
der verwijt met alle mogelijke middelen werd bewerkstel
ligd dat dit tragisch misverstand zo vlug mogelijk werd op
geruimd. Ais eerherstel en ais beloning voor bewezen dien
sten kon van de Engelse militaire autoriteiten bekomen
worden dat KANN onmiddellijk na de inname van HAM
BURG, hij zijn vroegere functie bíj de "Hafenschtilspollzeï"
mocht hervatten.
N asp el: eind december 1946 kwam ík voor het eerst terug
ín Hamburg (opslepen casco "K IN DU" van Hamburg naar
Antwerpen). Hamburg was zeer beproefd en berooid uít de
oorlog gekomen, hele v/ijken waren door bombardementen
vernietigd, ander door reusachtige branden totaal verwoest.
Het leven was er verre van aangenaam en de levensranlsoenen waren aan de zeer lage kant. Dit alles indachtig
zijnde hadden wij ais Nieuwjaarsgeschenk voor KANN een
pakket klaargemaakt met allerlei versnaperingen ; tabak chocolade * oranjeappelen * snoepcitroenen, enz. Jammer
genoeg, wegens gebrek aan tijd was het onmogelijk het
pakket persoonlijk te overhandigen.
Nadien kregen wij prompt ieder jaar een Nieuwjaarskaartje
uit Hamburg. Een hele poos lator, in 1959 tijdons een con
gres van de Kaap Hoornvaarders te Hamburg, heb ik hem
uiteindelijk eventjes teruggezien in de Marienkirche alwaar
een herdenkingsdienst werd opgedragen tor nagedachtenis
van de bij de schipbreuk van de "PAM IR ", het Duitse
schoolschip, omgekomen kadetten en bemanningsleden,
W eer enkele jaren later (1962) ontvingen CARLIER en
DEMULDER een briefje ; een rouwkaartje geschreven door
een neef van KANN ons meldend dat zijn oom was over
leden en dat zijn laatste wens was geweest ons beiden
nog eens te mogen ontmoeten.
Deze episode heb ik terloops even willen «aanhalen ais be
wijs dat er tussen echte zeelui van om hot evon welke na
tionaliteit, politieke overtuiging of omstandigheden, toch
steeds een zekere solidariteit bestaat die daarom geen af
breuk doet aan de respectievelijke verplichtingen . . . 2elfs
in oorlogstijd.

A. DE MULDER

