
Welkom bij het Fishing Heritage Centre, Grimsby. Dit centrum is gebaseerd op de 

stoomtreiler ‘The Grimsby Town’. Treedt in de voetstappen van de visser: van de 

achterbuurten van Grimsby, naar de visgebieden van de Noordpool en weer thuis. 

 

Volg de witte laarsafdrukken die in het hele centrum op de grond te zien zijn. 

 

Kijk goed naar de muren als je de trap op loopt naar de tweede verdieping en je zult 

verschillende soorten vissen zien. Hoe lager ze op de muur zitten, hoe dichter bij de 

zeebodem ze in het echt leven. 

 

De Navigatie Kamer 

 

Deze kamer bevat verschillende navigatie apparaten die door de eeuwen heen door 

vissers gebruikt werden om hun weg te vinden. Van de sterren op het plafond, die 

gebruikt werden voor navigatie toen men nog geloofde dat de wereld plat was, tot de 

door satellieten gecontroleerde, moderne Global Positioning Service (GPS). 

 

Het Achterhuis  

 

Let op met je ogen, oren en je neus! Van de vissersvrouw die het net aan het repareren 

is tot de visser die wacht op een taxi om hem ‘down dock’ te brengen. 

 

Ontmoet uw schipper voor de reis van vandaag en stap aan boord van de treiler, ‘The 

Grimsby town’. 

 

De Radio Kamer 

 

In deze ruimte werkte de Radio Operator. Luister naar de Morsecode berichten op de 

radio. Deze berichten werden gebruikt om met andere schepen te communiceren, om 

elkaar te laten weten dat er gevaar heerste of als ze gebieden met veel vis gevonden 

hadden. 

 

De Brug 

 

Hier werkte de schipper. Ga eens aan het wiel staan en kijk uit het venster naar de 

andere treilers. 

 

De Schipper’s Tafel 

 

Geniet van de luxe van uw eigen tafel en een eindeloos aanbod aan thee! De kasten 

boven de tafel zijn eigenlijk bedden, waar de Schipper zou hebben geslapen, maar niet 

erg vaak! 

 

Rechts af 

Bekijk het dek zoals een vogel het van bovenaf zou zien. Ervaar de opwinding van de 

vangst en de drang om het net leeg te gooien voor de volgende sleep.  

 

De Jonge Leerlingen 

 



Jongens konden officieel leerling worden op hun veertiende jaar, maar vaak waren ze 

nog jonger. Op een gegeven moment waren er in Grimsby tweehonderd meer 

leerlingen geregistreerd  dan dat er volwassen vissers waren. 

 

Het Ijzig Dek 

 

Zwart ijs breidde zich snel uit op de treiler en iedereen moest dan helpen het ijs te 

verwijderen. Als ze dat niet zouden doen, zou het gewicht de sleper kunnen doen 

kapseizen. 

 

De ‘Boiler’ Kamer 

 

Voel de hitte als je met de trap naar beneden gaat. Stel je voor hoe het was om steeds 

dit vuur brandende te moeten houden in de intense temperaturen van het kolengruis. 

 

Links Af 

 

Voel het dek heen en weer bewegen, terwijl de vissers tegen de elementen vechten om 

de vangst binnen te brengen. 

 

De Kombuis 

 

Ontmoet de kok van het schip en bekijk wat hij dagelijks moest bereiden! Elke dag 

vers brood bakken, steeds thee zetten, en dat allemaal in een kombuis die steeds 

bewoog! 

 

De ‘F’oc’sle’ 

 

Genoemd naar de locatie (Forecastle – voorste stuk van het schip); hier konden de 

mannen, waneer het mogelijk was, rusten. Hier konden ze zich voorbereiden op het 

leven terug aan de kust in Grimsby. 

 

De ‘Lumpers’ Werf 

 

De ‘Grimsby Town’ is weer veilig aan wal. De ‘Lumpers’ zijn bezig de vangst uit te 

laden, klaar voor verkoop op de markt. 

 

Het ‘Settling’ Bureau 

 

Hier kwamen de vissers om hun loon op te halen. Op het krijtboord is een lijst te zien 

van alle treilers in het bezit van de ‘Ross Group’, vroeger een van de grootste 

Visbedrijven in Grimsby. 

 

De woonkamer van Mevrouw Mogg 

 

In het echt was leven als visser heel gevaarlijk en veel mannen zijn door de jaren heen 

omgekomen. De radio uitzending vertelt het verhaal van het verlies van de treiler 

‘Laforey’. Mevrouw Mogg raakte haar man, de kapitein, William Mogg kwijt nadat 

zijn treiler zonk en niemand aan boord het overleefde. 

 



De ‘Fish and Chips’ Winkel 

 

Dit is waar een deel van de vissen hun reis zouden beëindigen. Op vrijdagavond een 

bezoek brengen aan zo’n winkel is nog steeds een traditie in Grimsby. 

 

Bar ‘The Freeman’s Arms’ 

 

Dit is waar de vissers hun reis zouden beëindigen, nadat ze de huur betaald hadden 

natuurlijk! Vissers spraken op Freeman Street met elkaar af, vlak bij de dokken. 

 

Schip ‘The Perseverence’ en Winkels 

 

Struin langs de etalages van de winkels en bekijk de door wind aangedreven ‘smak’ 

‘The Perseverence’ in het atrium. 

 

Bedankt voor uw bezoek aan het ‘Fishing Heritage Centre’, Grimsby. Tot Ziens!  


