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INLICHTINGEN

De Vriendenkring van het Noordzee-Aquarium Oostende werd gesticht op 1 juli 1990 
als feitelijke vereniging. Op 24 februari 1997 werd de feitelijke vereniging omgevormd 
tot een vereniging zonder winstoogmerk volgens de wet van 27 juni 1921. De statu-
ten verschenen in het Belgische Staatsblad op 24 april 1997 in de bijlage onder het 
nummer 5954 blz. 3308 en 3309. Deze statuten werden gewijzigd en gecoördineerd 
op 6 december 2004 als gevolg van de nieuwe V&S-wet van 2 mei 2002. De vereni-
ging staat wettelijk bekend met het ondernemingsnummer 0460.438.808 met zetel 
Aquariumgebouw, Visserskaai 8400 Oostende

De vereniging: “V.N.A.O.-V.Z.W.” heeft volgens art. 3 van de statuten als doel:
1. Een beweging op gang brengen ten gunste van het Stedelijk Noordzeeaquarium  
 Oostende en alles te doen wat van aard is om de publieke belangstelling ervoor  
 te stimuleren.
2.  Bij te dragen tot het verrijken van het patrimonium van het Stedelijk    
 Noordzeeaquarium Oostende.
3. Voor haar leden natuur- en milieu-educatieve programma’s uitwerken in verband  
 met de fauna en de flora van de zee.
4. Het bevorderen van de maritieme cultuur.
5. Het beschermen van het milieu op zee en in de kustgebieden en het beschermen  
 en benutten van natuurlijk en architecturaal erfgoed in Belgische zeegebieden.
6. In samenwerking met de visserij wetenschappelijke waarnemingen doen in 
 verband met de fauna en de flora van de zee.
7. Meewerken aan duurzame ontwikkeling van de kustgebieden met visserij.

V.N.A.O.-V.Z.W. is lid van:
De Federatie der Vrienden van de Musea van Belgiè
Milieuraad van Oostende
Maritiem Erfgoed Vlaanderen
De leden ontvangen het driemaandelijks tijdschrift en genieten, mits voorlegging van 
de lidkaart, gratis toegang tot het Aquarium en het Stadsmuseum. Dit wordt toege-
staan door het Oostendse Stadsbestuur.

U kunt lid worden door een jaarlidgeld van 9,00 euro over te schrijven op reke-
ning BE78 2800 7062 0986 - BIC code GEBABEBB van V.N.A.O. – V.Z.W. Visserskaai 
Oostende.
Een extra bijdrage van steunende leden is van harte welkom.
Wie 12,50 euro en meer betaald, wordt vermeld in een erelijst.
Een reeks adverteerders schenken onze vereniging hun vertrouwen en steunen aldus de 
werking. We danken ze van harte en bevelen ze allemaal warm aan.
Info vriendenkring: eddy.eneman@telenet.be

Het Noordzeeaquarium op de Visserskaai te Oostende is gans het jaar geopend op alle 
weekends en dagelijks van 1 april tot 30 september.
Verdere info op de website: http://users.skynet.be/noordzee.aquarium.
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Eindejaars
receptie

zondag 07 december 2014
van 11.30 tot 14.00 uur
IJslandvaarder Amandine

Inschrijven bij Jo Dielman, penningmeester
059/51.70.10 of jo.dielman@telenet.be

Eindejaars
receptie

Eindejaars
receptie
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NEGENDE BENEFIETCONCERT 
VAN HET KW IBIS 

REQUIEM VAN EEN IBIS SOLDIER

Op 20 mei hebben mijn vrouw en ik met verschillende Rotaryleden 
van Oostende Eén, al of niet met onze dames en vrienden, met volle 
teugen genoten van het benefietconcert van IBIS. 

 

Op een spectaculaire en indrukwekkende manier werd het verhaal 
verteld van Bernard De Koninck, oud leerling van IBIS, geboren in 
1895, matroos geworden op de koopvaardij, als vrijwilliger ingelijfd 
en aan het front gesneuveld in 1918. 

 Wij in het Casino
 en

 Bernard in           
     de tranchee

Apero Fish Palace
bij Stephanie en Hans

Dagvers
Non-stop keuken

Dagelijks open van 9u. tot 21u. Dinsdag gesloten

Nieuwstraat 5 - Oostende - 0477/442625

Brasserie

ART DECO
“Specialiteit van Oostendse vis en mosselen”

(eigen aanvoer O.191)

Vlaanderenstraat 46 (Naast Pizzahut) • 059 43 77 30
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ZEEVIS GROOT- & KLEINHANDEL
Van Haudt Patrick - Van de Wynckel Christa

Vismijn 107 - 8400 Oostende

Tel. Vismijn 059/32 19 95 - Fax 059/33 19 95

Openingsuren
Ma - Wo : 8 - 16u
Don : 8 - 13u
Vrij : 8 - 16u
Zat : 8 - 13u
Zon : Sluitingsdag
Op feestd. open tot de middag

M. ROMMELAERE-DELEU

Voorhavenlaan 51
8400 Oostende

Vuurtorenwijk
Tel. 059/32 03 21

UURWERKEN - JUWELEN - SPORTTROFEEEN
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Aan de hand van zijn brieven die hij geregeld vanuit de loopgraven 
naar “mijnheer de Directeur” schreef, kon men zijn oorlogsperikelen 
op de voet volgen.

Met de aangepaste uitmuntende muzikale arrangementen, uitgevoerd 
door de muziekkapel van de Marine en bijgestaan door zang, fluit en 
doedelzak, werd het een avond om nooit te vergeten. Onze Jongens 
van IBIS verzorgden ook de voordracht van de gedichten en de 
teksten en soms de zang. De zaal werd er muisstil van, hetgeen 
zelden gebeurt. Ook prinses Alexander, de echtgenote van wijlen 
prins Alexander, toenmalig erevoorzitter van IBIS, was aanwezig en 
duidelijk diep onder de indruk.

Zelfs onze Rotariërs waren één en al aandacht, hetgeen ook niet alle 
dagen gebeurt. We hebben dan ook de bedoeling om volgend jaar, 
met het 10de benefietconcert, er een Rotary activiteit van te maken. 
Ik stel voor om hier ook een VNAO avond te organiseren. Het is 
een uitzonderlijk concert, niet enkel met prachtige muziek maar 
ook met een zeer diepe inhoud. Dit kan helemaal in de zin van onze 
vereniging.
  
Een avond die nog lang zal nazinderen. We weten waarom we met 
onze Rotary Club op Oostende voor Anker pannenkoeken bakken om 
een steuntje te geven bij de zomervakantie van Onze Jongens.

Bedankt IBIS voor de Prachtige avond en tot volgend jaar.

Kapt. Patrick Vermandel
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Martieme Weetjes
                                                                                                      Jan Jacobsen
HET DRAMA 510 22’ 30” N
                      020 26’ 26” 0

In de nacht van donderdag 12.12.1912 op vrijdag 13.12.1912, nu bijna 102 
jaar geleden komt de cargo “Minnie” gesleept door de steamer “Ekbatana’’ 
toebehorend aan de Hamburg-Amerika Line, bij hevige storm in aanvaring met 
het lichtschip “Westhinder”. De gevolgen waren verschrikkelijk. Het schip sa-
men  met schipper Jo Van Huysse en de 9 bemanningsleden verdwenen in de 
golven. Tot 1914 lagen er 3 Belgische lichtschepen in de Noordzee: de “West-
hinder” ter hoogte van de Westhinderzandbank, de “Wandelaar” ter hoogte van 
Blankenberge en de “Wielingen” ter hoogte van Knokke.

Het schip is in ijzer, rood geschilderd, op elke zijde staat in grote witte letters 
de naam. Het voert 2 rode doorzichtige korven, de ene boven de andere in de 
top van de houten mast. Het schip kreeg een vast nummer, de naam volgens 
de ankerplaats. Het licht werd elke nacht ontstoken vanaf zonsondergang tot 
zonsopgang. Bij dag hijst het schip een rode vlag. Er is een sirene voorzien in 
geval van mist. 
In 1912 was het schip al voorzien van Morse-telegrafie. De boot was zonder 
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eigen voortstuwing, het werd verwarmd met een kolenkachel en de verlichting 
met petroleumlampen. Een generator diende alleen voor de lampen van de 
lichttoren en de ankerlier.
Slechts eens per week, als het weer het toeliet, kwam de stoomsleepboot vers 
eten brengen. Ook als het nodig was drinkwater, petroleum, kolen, batterijen 
voor de morse; veel vis werd er ook gevangen.
Het schip zelf bleef één jaar ten anker.
De dienstregeling bestond uit 30 dagen zeedienst, 7 dagen rust en 14 dagen 
opligqende schepen. De bemanning deed om beurten Westhinder, Wandelaar 
en Wielingen.

Na het ongeval werd een lied gemaakt, gezongen door straatzangers op de 
markten. De tekst was van Julius Bullaert, drukkerij Naesens uit Sint-Andries 
bracht het op zangblaadjes.

Het Vergaan van de WESTHINDER

Den Westhinder in den grond geboord.  
Daar hoort g’overal van spreken 
Menig kloek man in zee versmoord 
‘t baate niet allemaal hun hulpkreten!
Nu liggen zij allen te saam
Begraven in de ocean

Denkt aan de weduwvrouwen 
en aan de kinderen klein 
Die thans zonder een trouwen 
vader of echt’genoot zijn.
Ziet ze de handen vouwen 
de diep bedroefde liën. 
Men hoort de kind’ren smeeken bovendien 
Vader! nooit zullen z’hem weerzien.

De Westhinder lag op zijn plaats 
Om in tijd van nood hulp te bieden
op eens geroep op zee weerkaats
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Van in grooten nood zijnde zeelieden. 
Met moed zijn zij er heengegaan
Maar zijn met man en muis vergaan.

Bron: personeelsblad archief Zeewezen

De Westhinder Slachtoffers:

J. Van Huysse, schipper
A. Lauwers, machinist 
P. Blommaert, matroos
A. Vincke, matroos
L. Bulteel, matroos
A. Fleurbaey, matroos
0. Lesy, matroos
A. Ghys, matroos
P. Van Haverbeke, matroos
G. Salliau, matroos
Allen woonachtig in het centrum van Oostende.

Op 26 oktober 2014 gaat men onder begeleiding van het North 
sea pelagic team op zoek naar vogels en walvisachtigen op de 
Noordzee.
Ze vertrekken met de “Albatros” om 7.45u vanaf de Hendrik 
Baelskaai te Oostende en meren daar ook aan omstreeks 17u.
De kostprijs om op deze dag een Noordzeesafari te beleven 
bedraagt 55€. 
Inschrijvingen: northseapelagics@gmail.com met de namen, 
geboortedatum en geboorteplaats van de deelnemers.
Daarna krijgt u bevestiging van uw inschrijving en hoe u het 
bedrag kan overschrijven.
De safari gaat niet door vanaf windkracht 4.  In dit geval wordt de 
safari verplaatst naar een andere datum.

Voor meer praktische info, kunt u terecht op 
www.northseapelagics.be

Duinenstraat 348  I  8450 Bredene  I  059 27 05 90

Hoofdzetel:  Dorpstraat 31  •  8450 Bredene       
Tel. 059 32 36 44  •  Fax 059 32 61 88

Gsm 0476 71 31 21 • christophe.peel1@telenet.be

Bijhuizen:

Duinenstraat 343 8450 Bredene 059-50 02 21

Christinastraat 45b 8400 Oostende 059-51 24 52

Kapellestraat 93a 8400 Oostende 059-50 93 52

Voorhavenlaan 103a 8400 Oostende 059-32 67 07

Zeedijk 137a 8400 Oostende 059-50 70 45

Vlaanderenstraat 1 8400 Oostende 059-50 62 00

bvba CHRISTINAS BAKERYS
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Kantoor GUIDO DANNEEL bvba

St.- Catharinaplein 27, 8400 Oostende
Tel. 059 51 51 76

•

Stockholmstraat 39, 8400 Oostende
Tel. 059 70 46 62

BELEGGEN - KREDIETEN - VERZEKERINGEN

CBFA - nr 42097  -  ON - nr. 0463117986

Oostendse Vishandel D.V.

Vismijnlaan 109 - 8400 Oostende

TEL. 0473 75 01 21
FAX 059/33 38 58

Openingsuren:
Maandag tot vrijdag:    7u30 - 17u00
Zaterdag en feestdagen:   7u30 - 12u30
Zondag    gesloten

PUB_VNOA_2014.indd   17 14/01/14   15:54
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De Atlanterhavsveien (Atlantic Ocean Road of weg langs de 
Atlantische Oceaan) is een unieke constructie door bruggen 
verbonden over rotsige eilandjes aan de westkust van Noorwegen. 
De hele lengte ervan bedraagt 8,2 kilometer en verbindt de plaatsen 
Vervang met Kårvåg. Er ligt daar van eiland tot eiland een weg in de 
Oceaan en dat maakt een onvergetelijke indruk! Het is een archipel 
van ongerepte schoonheid waar de woeste wind vrij spel heeft en 
orkanen geen zeldzaamheid zijn!
Het is immers een kust berucht om haar zware stormen. Stormen, 
scheepswrakken, SOS-signalen, drenkelingen en dramatische 
reddingsoperaties, het maakt deel uit van het leven langs die Noordse 
kust. Wie geen zeeman is, leest en luistert, rilt en huivert of geniet van 
de gevaren en de rampen van op veilige afstand.
In de reisgids van Lonely Planet wordt die weg langs de Noorse kust 
geweldig geprezen. Langs vele rotsige eilandjes rijd je immers over 
een reeks bruggen met magnifiek uitzicht. Je hoeft niet naar Australië 
te reizen, naar Vuurland of Kamchatka, naar de Himalaya, Alaska 
of Canada, want veel dichter bij huis vind je iets van ongeëvenaarde 
schoonheid.
Het weidse uitzicht over de zee, het eeuwige spel van golven en wind, 
de heldere, hoge roep van de vriendelijk ogende stormmeeuwtjes, de 
steeds wisselende hemel van het Noorden, de vele geduldige lijnvis–
sers langs de kant, het doet je alle zorgen vergeten.
Die mengeling van bruggen en wegen langs en over de vele eilandjes 
is er niet van vandaag op morgen gekomen: het project strandde 
bijna op een stormloop van protest. Maar de meeste weerstand kwam 
van de woeste natuur, de wilde, vaak stormachtige zee. Tijdens de 
bouw van de Atlanterhavsveien in de jaren tachtig woedden er niet 
minder dan twaalf orkanen, maar is het niet precies ter wille van de 
onmiddellijke nabijheid van een soms kolkende zee en de fantastische 
natuur eromheen dat je hier naartoe komt? Het hele gebied is een 
eldorado voor duikers en vissers, om maar niet te spreken van de 

DE WEG LANGS DE ATLANTISCHE OCEAAN 
GPS: 62.9° NB 7.3° OL
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Erratum betreffende de tekst in tijdschrift nr. 97 

Lamsoor is geen schermbloemige, maar behoort tot de strandkruidfamilie 
en is niet verwant met fluitekruid. Boerenwormkruid is geen 
lintbloemige, het madeliefje wel.

Johan Corveleijn

OVER LAMSOOR EN ZEEASTER OF ZULTE

vogelliefhebbers die er genieten van de roofvogeltrek op een 
zonnige voorjaarsdag! 
Overdag of tijdens die lichte, heldere Noorse zomernachten is 
het hier pure romantiek, maar ook bij onstuimig weer, bij storm 
en ontij met bulderende wind en opzwiepend water gaat er een 
grote bekoring uit van dit stukje Noorwegen. De hoog opbollende 
wolken waar de Hollanders zo trots op zijn en die ze zo vele keren 
hebben vereeuwigd op hun schilderijen, de wolken van Ruysdael 
of Vermeer, die vind je hier ook. En misschien zie je in die stralend 
blauwe lucht met woeste witte wolken wel een zeearend op weg naar 
het vogeleiland Runde, een eind ten zuiden de Atlanterhavsveien!
Rond 1900 woonden er voornamelijk vissers in dit door stormen en 
orkanen geteisterde gebied. De broodwinning bestond uit het vangen 
en het drogen van vis, zo typisch ook voor Stavanger, de Lofoten en 
Vesterålen.
En zie je tijdens je autorit geen zeearend die traag over een angstige 
groep stormmeeuwtjes cirkelt, geen jagende ‘white-tailed eagle’, 
de grootste roofvogel van Noord-Europa, dan zie je misschien een 
zeekoet, een jan-van-gent, een kleine jager of drieteenmeeuwtjes 
met hun ‘in inkt gedoopte zwarte vleugeltoppen’ of alkjes ter grootte 
van een spreeuw!

Johan Corveleijn, Oostende
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Woensdag 2 april.

De NW-lijke deining doet ons 
aardig rollen. De helft van de 
bemanning verandert van kleur, 
de stuurboordzijde is een druk 
bezochte kant van het schip (de 
wind komt van BB in). Vanmiddag 
zat ik trouwens alleen aan de dis. 
De rest zat aan dek, had meer 
behoefte aan frisse lucht dan aan 
een koteletje met verse groentjes 
en gebakken patatjes.  
Met een goeie 35 knopen wind 
halen we een snelheid van 5 
knopen. Vannacht is de wind 
gevallen en zoals vorige nacht 
hebben we de hulp van Emma 
moeten inroepen om vooruit te 
gaan. Morgen wordt het beter !

Donderdag 3 april.

Donderdag is “seamen’s Sunday”. Dan staat er ei op het ontbijt. De eerste 
lading waren spiegeleieren maar Otto heeft er enkele kwijtgespeeld want 
door het rollen van het schip schoven ze gewoon de pan uit. Voor de 
afgaande wacht werd het dus roerei.  
Vanmorgen hebben we al het canvas buiten gehangen. Van royaal tot fok 
aan de voormast, royaal tot ondermars aan de grootmast, kluivers erbij, elf 
zeilen in totaal en we lopen, met 7 Bft zuidelijke wind wat achterlijker dan 
dwars, een mooie 7.5 knopen. Het schip ligt stabieler (niet genoeg voor de 
eieren…), de bemanning krijgt terug meer kleur, de Roald leeft zich uit.
De dag begint goed!  Indien we gemiddeld 6 knopen kunnen aanhouden dan 
zouden we volgende donderdag Cherbourg kunnen aanlopen.  

ROALD AMUNDSEN TÖRN 455
 
AZOREN – OOSTENDE
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Deze namiddag hebben twee zeilen het opgegeven. Gescheurd aan de 
naad, wellicht van ouderdom. Daardoor moeten we 4 zeilen wegnemen 
anders wordt het schip loefgierig en loopt het uit zijn roer. Deze nacht 
nemen we ook de 2 braamzeilen binnen, voor de veiligheid. ’s Nachts 
stuur ik niet graag de mensen het want in en zeker niet bij windkracht 7 
en met een rollend schip.  Safety First !!
Rond 22h valt de wind. Wanneer 
de snelheid wegvalt begint het 
schip slecht te sturen, bonken de 
golven die nu achter inkomen 
tegen het schip en wordt het 
onaangenaam. Gezien de nog 
steeds hoge deining (SW) 
beginnen we te surfen. Het 
gevaar dat een golf over het 
achterschip zou inslaan en het 
water in de machinekamer zou 
lopen is niet te verwaarlozen. 
Elektriciteit en zeewater gaan 
niet best samen. Dus moeten we 
snelheid maken, voor de deining 
uitvaren en daarvoor hebben 
we Emma weer nodig.  Onder 
een hoopgevende sterrenhemel 
schieten we terug vooruit, op 
naar een nieuwe dag, hopelijk 
met een vleugje zon.

Vrijdag 4 april.

De zon geeft echter verstek. De wind (4 Bft) laat het niet toe om zonder 
machine te varen. De Roald is een stevig maar ook een zwaar schip. Alle 
mogelijke ra zeilen staan buiten, we hebben de wind vanachter en lopen 
7.5 knoop. Zonder Emma zouden we op een oncomfortabele 2.5 knopen 
vallen.
De gescheurde bovenmars aan de voormast wordt hersteld. Dit kan ter 
plaatse, zonder het zeil af te slaan. Meer dan zes uur neemt het in beslag 
voordat twee dapperen de naden hebben genaaid, de hele tijd op de ra.  

Zoekt u ook voor uw verzekeringen:

✔ Een vertrouwenspersoon die aan huis komt?

✔ De tijd neemt voor een persoonlijk en professioneel advies?

✔ Een snelle dienstverlening wanneer u

  informatie wenst?

  dringende hulp nodig hebt?

  met een schadegeval geconfronteerd wordt?

✔ Interessante voorwaarden voor

  uw autoverzekering

  uw woningverzekering

  uw levensverzekeringen en pensioensparen!

  uw hypothecaire lening

  het fi nancieren van uw projecten

  zelfstandigen: PROJECT OP MAAT !

PUB_VNOA_2014.indd   16 14/01/14   15:54
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Vissershuis Cafe-Restaurant
Yvan Devlamynck-Kindt

Palingspecialiteiten
Gerechten met vis en vlees

 Gesloten buiten seizoen :
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Na de middag steekt de wind weer op en kan de machine uit. Met veertien 
van de achttien zeilen buiten, de wind over stuurboord achterlijker dan 
dwars lopen we een goeie 6 knopen. De Roald vliegt als een jonge vogel, 
enkel spelend op zijn vleugels.

Zaterdag 5 april.

We zijn de hele nacht onder zeil gebleven. Voorlopig houdt de wind aan 
en blijven we onze 6 knopen lopen.  ETA (Estimated Time of Arrival) 
Cherbourg vrijdag 11/4 om 08 uur. Vertrek is gepland op zondag en 
aankomst te Oostende dinsdag 14 april rond 17 uur.

Zaterdag is traditioneel een kuisdag aan boord. Er wordt wel dagelijks 
twee maal schoon schip gehouden, maar zaterdag is het toch nog een 
ietsje meer. Deze namiddag staat er ook een brandrol op het programma. 
Een brandje simuleren en trachten het onder controle te brengen. 
Hopelijk blijft dit altijd bij oefeningen maar het is best goed voorbereid te 
zijn. Meestal bij zulke training is het grootste probleem de communicatie, 
maar dat is niet enkel bij een brandrol maar in de hele wereld zo. Een 
ander gevaar is routine. Dit brengt vlug een automatisme teweeg waarbij 
men dreigt te handelen zoals een geprogrammeerde robot. Routine 
kan gaan vervelen en geeft het risico van in te slapen. Dus moeten we 
iedere oefening verschillend maken. De ene keer ontploft de machine, 
de volgende keer vliegt de vlam in de pan van Otto, dan weer is er 
een kortsluiting in een kajuit. Hetgeen we niet moeten oefenen is een 
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brandende matras want er mag niet worden gerookt binnen het schip en 
zo heet loopt de bemanning nu ook weer niet.  
Alhoewel, de romantiek van de zee kan warme gevoelens doen oplaaien. 
De eenzaamheid kan bij sommigen ook héél zwaar wegen, reeds na twee 
dagen zelfs … Maar de jongeren vinden troost bij mekaar. Gezonde lui 
zou ik zeggen. Deze reis hebben we er zo eentje aan boord, met een leuk 
snuitje, eerlijk blijven, die vanaf de eerste dag op ieder hoofd onder de 30 
de krullen heeft overhoop gehaald. Na 5 dagen had ze blijkbaar de juiste 
krullen te pakken. Zulk een ontluikende liefde moet uiteraard worden 
gekoesterd. Zoals bij het Vreemdelingen Legioen worden er geen vragen 
gesteld. Onder de ouderen wordt er een glimlach vrijgegeven, vol begrip 
en souvenirs.  We zijn toch ook jong geweest en misschien nog wel een 
beetje, anders zouden we hier niet op de Roald zitten om zeemannetje te 
spelen. Mannen blijven eeuwig jongens. Sommige vrouwen ook, maar 
dat zijn dan meestal al halve jongens.  Zo hebben we er ook mee. Die 
hebben meestal geen last van zeemansromantiek en praten en dromen 
meer over zeilen, brassen en overstag gaan dan over de mannen. In 
plaats van een krullenbol te aaien strelen ze het zeildoek en ruiken ze 
naar touwwerk en marlijn. Zoals gezegd, het is een zooitje van alle 
allooi. Maar, ik blijf erbij, zelfs reeds na een week, een pracht van een 
bemanning. Ook na enkele dagen rollen en stampen blijft het humeur en 
de werklust op positief staan. Morgen zijn we halfweg tussen de Azoren 
en Cherbourg. Hopelijk blijft het humeur zo.
Ik heb bij Otto voor de halfweg (625 mijl) een “Halfway” taart besteld. 
Kwestie van de bemanning een “specialeke” te geven. Valt dan bovendien 
nog op een zondag, dus nog een reden om taartjes te eten. Alhoewel we 
geen tekort hebben aan cakes en taart want onze kok tovert alle dagen 
een gebak uit de oven voor het 4 uurtje. Kleine attenties die het leven 
aangenaam maken aan boord. Maar morgen komt er nog wat versiering 
bovenop! Met de middelen van boord.

Zondag 6 april.

We blijven onder zeil. Reeds sinds bijna drie dagen doen we het enkel 
met de zeilen. Nog steeds lopen we 7.5 knopen. Dat is zelden op deze 
trip. Maar we houden de wind en de deining achter ons. Met deze 
snelheid komen we  tamelijk vroeg aan in Cherbourg. Dit geeft ons 
dan misschien de tijd om op de terugweg een ommetje te maken via 



2120

de Solent. Ik moet even uitrekenen wanneer de stroom meezit aan de 
Needles, de Westelijke ingang van de Solent en best boeiend en vooral 
mooi om aan te lopen. Daarom wil ik dit doen bij daglicht zoniet heeft 
het geen zin om aan sightseeing te doen. De Solent is enkele uren mooi 
varen, langs Limmington, Cowes, Portsmouth, Southampton en zo veel 
meer haventjes. Het is sailor’s paradise, mijn geliefkoosde stek. De wind 
zal het alweer maar eens bepalen.
Na enkele berekeningen ontstaat het volgende plan: Aankomst Cherbourg 
10/4 13u00 – vertrek 12/4 07u00 – Needles 12/4 17u00 (met de tij) – 
ankeren op de rede van Ryde om 20u00 – anker op 13/4 10u00 (met de 
tij) en aankomst Oostende 14/4 17u00 (met de tij). Alles vast 18u00. De 
15de papieren afwerken, het schip klaarmaken voor de overdracht en ’s 
avonds Captain’s Dinner. Daarna moeten traditiegetrouw de officieren 
de afwas doen. De 16de is het Toppsis’ breakfast, voorbereid door de 
mastcaptains. De nieuwe ploeg en mijn aflosser komen aan boord, de 
oude ploeg gaat. Ik ook. Afhangende van het vertrek komen misschien 
de jongens van IBIS mee van Oostende naar Zeebrugge. Dit is me reeds 
twee maal gelukt en dit viel erg in de smaak bij die jonge lui.  

De halfway taart was lekker. We zaten al wel 100 mijl verder dan de helft 
maar daarvoor smaakte het niet minder. 

Maandag 7 april.

Nog maar een nacht onder zeil. Weliswaar een sportief nachtje met een 
plotse windshift en een gebroken schoot van de nieuwe buitenkluiver, die 
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dan op zijn beurt rond zijn stag ging draaien. Alles stond te flappen en te 
killen maar de eerste stuurman had het vlug onder controle.  
Vandaag … !!! Voor de eerste maal sinds ons vertrek komt de zon 
tevoorschijn. Dat kunnen we best lusten na al de regen en wolken van de 
laatste dagen. Maar we hadden wind genoeg en dat was het voornaamste. 
We kunnen dan ook het natte zeilgoed laten drogen aan dek.
Vandaag is het ook de verjaardag van Uwe, een van onze trainees. 
Alweer taart.  Als geschenk een Roald Cap. Hij was er gelukkig mee.  
Het leven gaat verder. 
Sinds de bemanning weet dat we de Solent zullen doorvaren is het 
humeur nog beter. Je vaart ook niet alle dagen voorbij Cowes, dé 
jachthaven van Queen Victoria. Daar richtte zij de eerste jachtclub 
op voor vrouwen uit protest tegen die gentlemen die geen vrouwen 
toelieten in hun clubke. The Queen had daar vlug haar antwoord op. En 
in de Royal Squadron bleven ze maar doorschieten, onder mannen. Het 
is ook daar dat de fameuze Cowes-week doorgaat, een volledige week 
regatta’s met duizenden jachten. Zonder het goed te beseffen zat ik daar 
ooit eens tussen met de Outka, bij het startschot van de eerste regatta! Ik 
heb me toen zéér vlug uit de voeten gemaakt want dat was me wat teveel 
onverwacht volk op bezoek.
Het werd een prachtige dag vandaag, zon, genoeg wind, minder deining 
en alle zeilen bij. Met een beetje geluk kunnen we zo tot aan Cherbourg 
geraken, onder zeil. Alhoewel, de wind zou wegvallen in de volgende 
dagen.

Dinsdag 8 april.

06u00: ik word gewekt door Emma. De wind is dus inderdaad gevallen 
en de snelheid ook. De eerste stuurman heeft de hulp van de mechaniek 
moeten inroepen en de ra zeilen moeten strijken.  
Samen met Emma kan ik ook mooi mijn tijd van aankomst bepalen, 
dus dat komt goed uit. Nog 320 mijl te gaan.  Aan 7 knopen nog 46 
uur. We zullen de Fransen even inlichten dat we op komst zijn zodat 
zij een ligplaats kunnen reserveren. On peut préparer le pain, le vin et 
le Boursin en vooral de oesters. Hopelijk hebben we geen Parapluie de 
Cherbourg nodig en kunnen we een terrasje doen in het zonnetje.
                                                                                   Wordt vervolgd 

Patrick Vermandel
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Sommige deelnemers vonden dat er dit jaar minder 
belangstelling was voor hun tentoonstelling. Misschien is het 
nodig om in de toekomst de tentoonstelling op een andere 
manier te organiseren?
De aandacht van de voorbijganger meer te fixeren op de 
ingang van deze tentoonstelling. En een duidelijke verwijzing 
naar de ingang van het Noordzeeaquarium en het Openbaar 
toilet, want velen waren daar op zoek naar.
Suggesties zijn welkom.

De week van 11 tot en met 17 augustus kon worden opgevuld 
met werken van de kunstenaar Yves Voeten. Deze persoon was 
uitertst tevreden met de belangstelling voor zijn werken, hij 
kende dagen van meer dan 100 bezoekers.
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‘Ik ben geboren in de kelk ener winde.’         Frederik Van Eden

Gedragen in de warme luwte
van je welgevormde buikje
ligt je baby in haar wieg -

het is donker buiten,
maar de maan kijkt door de ruiten

en wat is er nu vrouwelijker dan de maan?
vraag het aan een kindje met die naam,

vraag het aan een elfje,
vraag het maar aan Windekind,

vraag het aan een Italiaan:
‘si dice il sole, la luna’.

Of vraag het maar aan Luna.

Johan Corveleijn

Mercator Marina, uw meerplaats in Oostende, de Stad aan Zee
Sir Winston Churchillkaai 1

 8400  Oostende
Tel : 059/70 57 62

 www.mercatormarina.be
 info@mercatormarina.be
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DEEL DRIE

Een uniek verhaal dat een bijzondere 
plaats mag hebben in de herdenking 
dit jaar van de honderdste verjaardag 
van het begin van de Groote Oorlog 
1914-1918. In het tijdschrift nr 97 
werd het verhaal gebracht hoe op 
13 oktober 1914 aan boord van het 
stoomvaartuig IBIS V de directeur 
van de Ibisschool de vlucht nam naar 
Engeland samen met 18 (wat later 
kwamen er 2 bij) van zijn leerlingen, 
visserswezen. Hoe het verlijf te 
Milford verder verliep gedurende de 
bange oorlogsjaren werd verteld  in 
het tweede deel in vorig tijdschrift. 
Het derde deel verhaalt wat meer 
over het verblijf van de gevluchte 
Belgen te Milford en de terugkeer van 
de Ibiskolonie naar het vaderland.

Toevluchtoord Milford-Haven en de Belgen
Hoe kwam men in de Ibisschool op het idee om naar Milford te 
vluchten? In de jaren voor de eerste wereldoorlog voeren de Oostendse 
stoomtreilers regelmatig de haven van Milford binnen om hun 
vangsten te verkopen van hun visserij in de westelijke vangstgebieden 
van Engeland. De Ibisrederij werd in die tijd geadministreerd door de 
rederij ‘Pêcheries  à Vapeur’ of de P.V. van reder John Bauwens. Gezien 
de stoomtreilers van de P.V. voor het oorlogsgeweld gingen schuilen te 
Milford was het logisch dat de stoomtreilers van de Ibis dat ook deden 
samen met nog andere treilers van de rederijen Pêcheries du  Nord, H. 
Aspeslagh en nog andere.

DE GROOTE OORLOG
MET TWINTIG KINDEREN VLUCHTEN NAAR ENGELAND

•Les aan boord van IBIS III te Milford.
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 In het boek “ A VISION OF GREATNESS” 1790-1990  the story of 
Milford–Haven door K.D. Mckay (boek dat ik in 1995 zelf aankocht 
tijdens mijn bezoek aan Milford) is een passage te lezen over de 
Belgische vluchtelingen. Hierbij een en ander uit de passage over de 
Belgian Refugees:
“In september-oktober 1914 kwamen 24 Belgische-Oostendse 
stoomtreilers te Milford-Haven aan met aan boord de bemanningen, 
hun families en nog andere vluchtelingen. Het juiste aantal gevluchte 
Belgen weet men niet meer maar het waren er circa 700. De bevolking 
van Milford die nu ongeveer 15000 bedraagt was in die tijd minder dan 
de helft nl. 7000. De komst van de vluchtelingen en ook de komst van 
navypersoneel veroorzaakte een wooncrisis. Schoollokalen, kerken en 
de markthal werden gebruikt als tijdelijk verblijf. Tijdens de warme 
zomerdagen van 1914 bleven sommige Belgische vluchtelingen buiten 
slapen op de graspleinen van Hamilton Terrace of The Rat. Maar in 
zeer korte tijd kon woonst gevonden worden in leegstaande gebouwen 
en particuliere huizen en appartementjes en ook kort na de aankomst 
konden de Oostendse vissers hun visserij hernemen en werd Milford 
een drukke haven.

•Stoomtreiler Ibis V te Milford
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 Het leerlingenaantal in de katholieke school van de Prior Road 
verdubbelde door de komst van een 90-tal Belgische kinderen. Ook 
twee gevluchte Vlaamse onderwijzers werden aangeworven om de 
taalbarrière te overbruggen.”
Het boek brengt verder anekdotische  wetenswaardigheden waarvan 
enkele:
1. De Milfordse inwoners en ook de vluchtelingen moesten geregistreerd 

worden omdat Milford-Haven een beschermd en verboden gebied 
was geworden dat men niet kon betreden zonder speciale vergunning. 
In februari 1916 bezocht een Belgische vrouw die te Glasgow 
verbleef clandestien haar moeder te Milford. Die bezoekster had 
geen vergunning en werd in hechtenis genomen en zou veertien 
dagen gevangenis krijgen, kreeg 24 uur om zich te verantwoorden 
en werd vrijgelaten omdat ze geen andere bedoelingen had.

2. Er was in juni 1915 een gevecht  tussen twee Belgische vrouwen 
enerzijds en anderzijds een Duitse vrouw, gehuwd met een Belgische 
visser. Dit gebeurde juist na er berichten binnen kwamen van Duitse 
wreedheden in België.

3. ’GRANNY KNIGHT’ was toen te Milford alom bekend als 
vroedvrouw. In de oorlogsperiode van 1914 tot 1919 werden door 
haar bijna honderd Belgische baby’s ter wereld gebracht. Deze 
Granny stierf in 1935  op de leeftijd van 82 jaar nadat ze gedurende 
meer dan veertig jaar vrouwen had geholpen bij de bevalling.

4. Twee Belgische vrouwen hielden café in hun woonst maar zonder 
vergunning. Het bier werd aangeslagen en de vrouwtjes met een 
boete bestraft.

De Belgische Kolonie te Milford kon niet na de wapenstilstand 
onmiddellijk terug naar België. Er was niet alleen het mijnengevaar 
maar het werd ook tijdelijk verhinderd door het Britse leger en de 
Belgische autoriteiten. Er werd gewacht tot de lentemaanden van 1919.
Om daarna blijvend te herinneren aan het verblijf van de Oostendse 
vluchtelingen hebben de Oostendse rederijen de koppen bij elkaar 
gestoken om een monument te Milford op te richten.
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 THE BELGIAN WAR MONUMENT
Het Belgisch oorlogsmonument werd opgericht aan het kruispunt van 
de SLIPHILL, een omhooggaande berm van het dok naar de Hamilton 
Terrace. Vele vluchtelingen hadden de Sliphill beklommen toen ze in 
1914 toekwamen in Milford.
Het monument heeft de vorm van een obelisk en is 16 Engelse voet  
(bijna 5 meter) hoog. Het is uitgevoerd in rode  gepolierde graniet. De 
obelisk is omlijst met een frontonkap en rust dan op een voetstuk waarop 
teksten gebeiteld zijn en op een basis van drie treden omringd door een 
granieten witte band. De ontwerper van het monument was Evan Jones 
van Haverfordwest.  Aan de oostelijke zijde staat een Nederlandse tekst 
in oude spelling als volgt:
                                        DE  OOSTENDSCHE
                                        STOOMVISSCHERIJ
                                                  AAN DE
                                          BRITSCHE NATIE
                               EN DE STAD MILFORD HAVEN 
                               IN DANKBARE HERIINERING 
                                AAN HET VERBLIJF ALHIER  
                                                1914  -  1918

Aan de westelijke zijde staat een meer uitgebreide Engelse tekst als 
volgt:
                                                 Erected by
                                        Steam trawler owners
                                        and people of Ostend 
                               who were resident in this town 
                                        during the great war
                                               1914-1918
                                  as a mark of gratitude to the
                                     British nation in general
                                                  and the
                                    people of Milford haven
                              for the hospitality received here
                                           during the period 
                                       of exile from Belgium
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Richard Verbanck gewezen bestuurslid van heemkring Ter Cuere, 
Bredene, bezat een foto van de inhuldiging van het monument. Op de 
foto ziet men de Belgische delegatie bij de inhuldiging links: André 
Degrave, in militair, later visafslager bij J. Bauwens; David Petit, 
visafslager te Milford; J.Londès, directeur van de P.V.: Louis Demunter, 
reder-eigenaar van de Pêcheries du Nord; Claessens hoofwaterschout 
Oostende; en een onbekende persoon.

Rechts op de foto (2 augustus 1928): John Bauwens, reder van de 
Pêcheries à Vapeur of de P.V.; Jules Baels, reder en afslager; Raymond  
Dillen, bureauchef van de P.V. en Florimond Zonnekeyn, reder.
Bovenstaande tekst overgenomen uit het tijdschrift van de heemkring 
DE PLATE van Oostende 79/165. De foto berust in het archief van de 
heemring TER CUERE en met toelating afgestaan.
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 FACELIFT FOR TOWN’S MONUMENT
Dit is de titel van een artikel dat stond te lezen op 26 maart 2014 
in de Western Telegraph, nieuwsblad voor de regio Milford. “Het 
Belgisch monument zal een opknapbeurt ondergaan ter gelegenheid 
van de herdenking van de eerste wereldoorlog. Pembrokeshire County 
Council heeft een speciale firma uitgenodigd om de restauratie uit te 
voeren. Dit herstelwerk startte vorige week en was het gevolg van een 
onderhoud tussen gemeenteraadslid Tony Eden van Milford Haven en 
een Belgische man (?) die de stad Milford bezocht. De Belgische man 
heeft zijn beklag gedaan bij Tony Eden over de slechte staat van het 
monument en dat de opschriften bijna onleesbaar waren geworden. De 
kwestie werd overgemaakt aan het stadsbestuur van Milford die besloot 
herstelwerken uit voeren op kosten van het onderhoudsbudget van 
Milfordstad. Die werken zouden twee weken duren.”
Wie de Belgische man was hebben we nog niet kunnen achterhalen.              
(Robert Coelus)

DE TERUGKEER VAN IBIS NAAR BELGIE.
Na de wapenstilstand op 11 november 1918 dacht men op Ibis 
te Milford er nog niet aan om naar België terug te keren. Men wist 
helemaal niet hoe het gesteld was met het schip de IBIS I waarop de 
Ibiskinderen verbleven voor de oorlog. Maar toch was men ongeduldig. 
Onmiddellijk na de wapenstilstand hadden Belgische reders te 
Milford het idee opgevat een vracht vis naar België te sturen voor de 
achtergebleven uitgehongerde bevolking. IBIS VI werd ingezet voor 
deze opdracht. De toelating om zich naar Oostende te begeven werd 
verleend op 12 december 1918 door de Britse admiraliteit. De Engelse 
Marine organiseerde de reis van Milford naar Dover om het schip te 
loodsen tussen de mijnenvelden. Op 19 december 1918 deed het schip 
onder bevel van kapitein Arséne Blondè de haven van Oostende aan. 
De Ibisdirecteur was ook aan boord. Het was het eerste Belgische 
gevluchte schip dat er na de oorlog zijn thuishaven weer binnenvoer.  
26.396 vispaketten werden uitgedeeld aan 7.134 Oostendse families. 
Eens aan wal te Oostende ging ibisdirecteur Wuylens op verkenning 
en bij zijn terugkomst te Milford op 28 december 1918 had hij een 
uitvoerig verslag opgesteld over de schade en vernietigingen aan boord 
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Willy Verdonck
ex uitbater

Le Grillon

UIT SYMPATHIE

Restaurant
Eclips

Fondue & Gourmet

Chris & Sharon Verdonck

www.eclips-at-sea.be
info@eclips-at-sea.be

BE 0 870.776.126

Van Iseghemlaan 85
8400 Oostende

059/433.453

open vanaf/ouvert 18u - 24u 
gesloten op dinsdag/fermé le mardi
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 van Ibis I in de achterhaven van Oostende (verslag nog steeds in het 
Ibisarchief). Na dit inspectiebezoek was geen sprake van terugkeer. Er 
was geen materieel voor herstel, de ravitaillering was nog slecht en de 
prijzen waren drie keer zo hoog als in Engeland. De heropbouw werd 
gestart vanuit Milford  en men dacht daarbij op de eerste plaats aan de 
jongens zelf. Door de Directie werd een volledige uitrusting voor 75 
leerlingen aangekocht in Engeland. Toen de hele lading via verscheping 
in België aankwam werd alles aangeslagen door de toldiensten. Er 
was een persoonlijke tussenkomst nodig van de Minister om de 
goederen opnieuw in het bezit te krijgen van de Ibis. In maart 1919 
werd de Belgische school afgeschaft in Milford en zo zijn de gevluchte 
Ibisjongens nog voor drie maanden  naar een Engelse school geweest. 
In juli 1919 werd alles gepakt voor het vertrek. Door tussenkomst van 
de Belgische consul kon alles geregeld worden.
Op 16 juli 1919 vertrok de Ibisfamilie na vijf jaar verblijf in de 
vreemde terug naar Vlaanderen. Men kon de vreugde niet beschrijven. 
Ze vertrokken met de nachttrein van Milford naar Londen en vandaar 
naar Dover. In Dover scheepten ze in op de pakketboot en kwamen in 
Oostende aan op 17 juli in de late namiddag. Het weerzien na vijf bange 
jaren deed menige vreugdetraan wegpinken. Sommige familieleden 
herkenden  bijna hun eigen kind niet meer. Onmiddellijk na de aankomst 

•Stoomtreiler IBIS VI in het dok te Milford
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vertrokken alle leerlingen naar huis bij de familie. Ibis hervatte in 
september 1919 met 24 nieuwelingen. Het waren wezen van op zee 
gebleven zeelieden, kinderen van gesneuvelde soldaten en kinderen uit 
armtierige gezinnen. Hun sjofele kledij werd snel vervangen door de 
splinternieuwe uniformen meegebracht uit Engeland.
 De terugkeer van Ibis naar Belgë uit mijn boek De Ibisstory verschenen 
in 1981 toen Ibis 75 jaar bestond.   Robert Coelus

•Ibisjongens leren roeien in het Milfordse dok

•lbisleerlingen op O.73, Ibis III te Milford
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MOOI EN MYSTERIEUS
De zon, de maan, de sterren en planeten, meteoren en kometen, ze 
spreken tot de verbeelding. Dan zijn er nog van die raadselachtige 
fenomenen zoals de stralen van het poollicht. Ze werden gevreesd en 
bewonderd, maar ontegensprekelijk mooi en mysterieus bevonden.
Bij ons in het noorden spreken wij van Aurora borealis en op het 
zuidelijk halfrond van Aurora australis. Aurora is de Griekse godin 
van de dageraad. Borealis verwijst naar het noorden, australis wil 
zeggen ‘ten zuiden van’. 
Het noorderlicht is een langzaam bewegend licht op hoge 
breedtegraad en vooral zichtbaar op heldere winternachten: Tromsø 
in Noorwegen en Kiruna in Zweden zijn prachtig gelegen om je 
helemaal over te geven aan de bekoorlijke schoonheid van dat 
kleurrijke en geheimzinnige schouwspel aan de noordse nachtelijke 
hemel. 
We zien het poollicht met de grootste intensiteit boven een gebied met 
de vorm van een ovaal, dat zich uitstrekt boven Noorwegen, Zweden 
en Finland, Spitsbergen, Groenland, Noord-Canada, Alaska en 
Siberië. Het bijzondere aan de eilandengroep Spitsbergen (Svalbard) 
is dat je er ook overdag - als het donker is - het noorderlicht kan 
observeren! 
Noorwegen is niet veraf en het is er vanwege de Golfstroom warmer 
dan in Alaska of Siberië en is dus ideaal om er dat hemels fenomeen 
te bewonderen. Naar het zuidelijk halfrond moet je niet gaan, want 
daar zie je het verschijnsel alleen boven een oceaan waar geen 
mensen wonen. 
Twee vliegtuigen, één boven Alaska en één boven Nieuw-Zeeland, 
die over hetzelfde magnetische veld vliegen, zien beide het poollicht 
op vrijwel identieke wijze, want het noorder- en het zuiderlicht zijn 
als het ware spiegelbeelden van elkaar. Astronauten kunnen vanuit 
hun ruimteschip het noorderlicht goed waarnemen: ze zien hoe het 
zich beweegt over de aarde. 

HET NOORDERLICHT 
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Inlijstingen & Hedendaagse kunst

Frank Stans
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DE ZON ALS BRON VAN HET NOORDERLICHT
Op de zon vinden voortdurend kernreacties plaats en die geven 
energie af in de vorm van stralingen, warmte en licht. Van op de 
aarde kunnen wij die ontploffingen en uitbarstingen waarnemen, 
wij spreken van zonnevlekken. Dit verloopt volgens een 11-jarige 
cyclus met minima en maxima. Gigantische vlammen, protuberansen, 
worden in de vorm van een miljoen km hoge slierten de ruimte 
ingeslingerd. Stralingen en een stroom van elektrisch geladen deeltjes 
komen in de richting van de aarde.

ZONNEWIND
Met een snelheid van 400 km per seconde doet de veel besproken 
zonnewind er vier dagen over om in aanraking te komen met het 
magnetisch veld van de aarde waar ze wordt omgebogen naar de 
magnetische polen. Het geografische noorden is een vaste plek op 
de top van de wereldbol, het is het Ware Noorden (true North). Het 
magnetische noorden verschuift in de loop van de tijd en heeft te 
maken met de schuine aardas. De geladen deeltjes in de zonnewind 
botsen met de atomen en moleculen in de atmosfeer. De stikstof- en 
zuurstofmoleculen, atomen en ionen botsen ook onderling en zo 
komt er weer energie vrij in de vorm van het befaamde noorderlicht. 
Dit gaat gepaard met een magnetische storm, met andere woorden 
storingen in het magnetisch veld. De golflengte van het uitgestraalde 
licht is karakteristiek voor ieder atoom in het bijzonder en op die 
manier kunnen atomen worden geïdentificeerd. Ook de hoogte 
waarop de botsing van de zonnewind met het magnetisch veld van de 
aarde plaats vindt, bepaalt kleur en dynamiek van het noorderlicht. 
Een aantal elementaire deeltjes die in de zonnewind voorkomen zijn: 
koolstof (C), stikstof (N), zuurstof (O), neon (Ne), silicium (Si), 
zwavel (S), argon (Ar), titaan (Ti), chroom (Cr), magnesium (Mg), 
calcium (Ca) ijzer (Fe) en nikkel (Ni). 
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VUURTORENWEG • 8400 OOSTENDE
Tel. 059-33.21.60 • Fax 059-33.21.80

E-mail: restaurant@fortnapoleon.be

Doorlopend open van 11 tot ...    Maandag gesloten
uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen

”voor mensen die net 
iets anders wensen”

 RESTAURANT - BISTRO
 Seminaries
 Incentives
 Businesslunches
 Dagschotels
 Kindermenu’s
 Walking diners
 Recepties
 Personeelfeestjes
 Privéfeesten
 Casino-avond
 ...

Zonnig terras  Historisch kader  Geleide bezoeken  Cultuur

Zicht op zee, duinen en vuurtoren.

Helikoptervluchten.

Alles is mogelijk

Wij werken graag alles uit op maat.
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ANDØYA
Tienduizend fenomenen van het noorderlicht werden gefotografeerd 
om de precieze hoogte ervan te kunnen vastleggen. Tussen de 90 en 
100 kilometer bleek het poollicht de hoogste intensiteit te hebben. De 
meeste aurora’s bevinden zich op iets meer dan 100 km hoogte.
Vanuit Andøya, een eiland in het noorden van Noorwegen, worden 
raketten met optische instrumenten 300 tot 500km hoog de lucht 
ingestuurd om het poollicht te bestuderen. Men probeert er exacte 
informatie te vinden over de verspreiding van het noorderlicht en 
over de zonnewind die de atmosfeer binnendringt.

DE KLEINE IJSTIJD
Tussen 1645 en 1715 was er het Maunderminimum, beter bekend 
als de ‘Kleine IJstijd’. Toen waren er bijna geen zonnevlekken en 
was er van noorderlicht geen sprake. Die interessante periode in de 
geschiedenis is nog maar 300 jaar voorbij.

INTENSITEIT
Op het eerste zicht is het noorderlicht een chaotisch fenomeen met 
een immense variëteit van kleur, vorm en beweging. Je ziet dansende 
lichtjes of sluiers in velerlei kleuren of lange bogen of banden, soms 
gelijkend op een kerkorgel of gedrapeerde gordijnen die zich 1000 
km uitstrekken van oost naar west. De zichtbare verticale reikwijdte 
bedraagt enkele tientallen kilometer.
De kleuren van het noorderlicht hangen af van de atomen en 
moleculen in de hogere atmosfeer en vooral van zuurstof en 
stikstof. Zonlicht is wit, maar bevat door een prisma gezien alle 
kleuren van de regenboog. Het noorderlicht heeft een aantal kleuren 
van het spectrum. De geelgroene en rode kleur is afkomstig van 
zuurstofatomen, de violette en blauwe tinten van stikstofmoleculen 
en stikstofionen. Heldere kleuren wijzen op zeer hoge en snel 
veranderende poollichten.

Johan Corveleijn

Bron: Alv Egeland, Northern Lights, Oslo
           B. Zwart, Het Noorderlicht, KNMI
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Nieuw boek! 

Dirk Verstraete en Eddy Eneman stelden het 
fotoboek op A4. formaat samen. Het brengt 
de lezer in contact met het maritieme heden. 
168 blz. telt het boek in vierkleurendruk 
op mooi stevig papier. Een harde kaft en 
garengenaaid maakt het tot een 
Oostendse souvenir.
De kostprijs is 28 € aan de balie van het 
Noordzeeaquarium. In sommige Oostendse 
boekhandels is het werk  verkrijgbaar.
Verzending is mogelijk, maar kost 
9 € per boek voor België, voor 
Ne derland is het 18 €.

Betaling per overschrijving op rekeningnr. 
IBAN nr. BE78 2800 7062 0986  BIC code GEBABEBB 
van de Vriendenkring Noordzee-Aquarium, Visserskaai Oostende, 
met duidelijke vermelding: “Nieuw boek 2014”.
Inlichtingen en inschrijvingen: Eddy Eneman 059502095 / 
eddy.eneman@telenet.be / Eddy Eneman, St. Jansstraat 58 
8400 Oostende

Dirk Verstraete en Eddy Eneman stelden het 
fotoboek op A4. formaat samen. Het brengt 
de lezer in contact met het maritieme heden. 

op mooi stevig papier. Een harde kaft en 
garengenaaid maakt het tot een 
Oostendse souvenir.
De kostprijs is 28 € aan de balie van het 
Noordzeeaquarium. In sommige Oostendse 
boekhandels is het werk  verkrijgbaar.
Verzending is mogelijk, maar kost 
9 € per boek voor België, voor 
Ne derland is het 18 €.

Nog slechts 98 stuks in stock.

Een aanrader 
als eindejaarsgeschenk
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Soldatenkerkhof      
                    in Vlaanderen

Genietend van de zomerwind
     stoeien onbezorgde kinderen
op het zwijgend verdriet
     van een Britse dodenakker.

Onder het gestolde bloed
     van versteende lichamen
liggen honderden dromen

     voor eeuwig begraven.

                                        Jozef Vandromme
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Ampe - Vandaele
Bienfet Ronald
Billiouw Hendrik
Blontrock Viviane
Bogaert Marie Rose
Borny Rolande
Bossaert - Garsbeke
Caestecker Hubert
Callewaert-Seys Hilda
Carly Ronald
Cattoor Johan
Claeys Niki
Cleremans André
Coelus Koenraad
Coelus Lieven
Coelus Robert
Coelus Stijn
Constandt Georges
Cordemans Louis
Cordier Maria
Corveleyn Johan
Coulier Edwinus
de Bruin H.
De Donder Fernand-Goethals 
Rika
De Langhe Jean
De Loddere Thibault
De Mey Jef
Declerck Francine
Demaeght Dirk
Demeere Henri
Depoorter Leo
Derdeyn Fernandus

Derycke Daniël
Desnerck Roland
Devos Jacqueline
Dewaele Marcel
Dierckens Bernard
Dirickx Kamiel
Dufait Roland
Dumolin M-R
Dupont Jerome
Dutreeuw Rita
D’Hooghe Willy
Eerebout Edgard
Gervais Brigitte
Ghevaert Christianne.
Glibert Francois
Goemaere Elisabeth
Hardy-Schalandrijn
Heirwegh Eddy-Bastini
Helsen Ludo
Helsen Yolanda
Helsen-Vercammen
Herman Gilbert
Hubert Georges
Hubrechtsen-Cattoor
Jacobsen Jean
Jansoone R.J.A.
Janssen Colin
Janssen Suzanna
Jooris Roger
Jooris Willy
Kerger Stefaan
Labbeke Martine
Langenakens-Geryl

Lijst steunende leden 2014

IMMO VYVA
Verkoop
Verhuur

Nieuwbouw appartementen
Villa’s

Alfons Pieterslaan 47
8400 Oostende

Tel.: 059/70 37 64
www.vyva/be

B V B A

*   *   *
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Met het vissersschip CRANGON 
op garnalenvangst

vzw PUB 
Frankrijklaan 50 | 8450 Bredene

Tel. 0475/80 63 03
e-mail: willy@versluys.net
website: www.crangon.be

PURUS Garnalen
gepelde (machinaal) en ongepelde 

zonder bewaarmiddelen!

Vismijnlaan 105 | 8400 Oostende
e-mail: willy@versluys.net

tel. 0475 80 63 03

PURUS Garnaalkroketten 
mosselkroketten

hangcultuurmosselen Belgica en Shetland

BREVISCO bvba
Schaal- en schelpdieren

Cafe PELIKAAN
Bij Noëlla en Charlie

Zandvoordestraat 60, 8400 Oostende - Tel. 059 50 15 64

Uit sympathie
Hilda SEYS

Meetje van Mariakerke Oostende
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Lanssens René
Lason Maurice
Lauwereins Roger
Le Roy Henriette
Leemans Herman
Leerman Victor
Lodewyckx Herman
Mahieu Marie Christine
Malfait Pierre
Maritiem Instituut Mercator
Mees Pierre
Mille Henri
Moerman Johan
Mostrey Elisabeth
Moyaert Luc-Belpaeme 
Christiaene
Mynn Joan
Oostende Sailing Vessels - André 
Nolf
Panesi Freddy
Peereboom - Feytons
Philips Freddy
Pierre Willy
Pintelon Fernand
Plaetevoet Raymond
Prinzie Valere
Rederscentrale
Remaut Germain
Remaut Jeannette
Rommelaere Michiel
Sanders Laura
Serie Edmond
Severy Ronny
Sleuyter-Smessaert

Soetaert - Versluys
Spegelaere Marie-Christine
Swinnen Frank
Ulin Georges
Van Coillie Georges
Van De Wynckel Th,-De Clerck
Van Den Bergen Roger
Van Den Heuvel Herman
Van Der Cruyssen Gabriel
Van Duyvenboden-Stubbe
Van Elslande Manfred
Van Hove Yasmina
Van Iseghem Guy
Van Loocke-Tratsaert R.
Van Loo Roland
Vandamme Gerard
Vande Casteele Louis
Vandecasteele Jean
Vandekerckhove Marc
Vandendriesche Gilbert
Vandromme Jozef
Vanhalst Marc
Vanhoeck Leopold
Vanhove Maarten
Vanmassenhove Roger
Vansuyt Ronald
Vantorre Amedé
Vanwalleghem René-Vandewalle
Verbeke Frans
Verdruyve Oscar
Verkempynck Jean-Pierre
Verleene Georges
Vermandel Patrick
Verminck Danny
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Deze lijst vermeldt de leden die 
12,50 euro en meer als lidgeld be-
taalden. Hun belangrijke steun ver-
ruimt de werking van de vereniging. 
Een zeer hartelijke dank.
De lijst werd voorlopig afgesloten op 
16 september 2014.
Er kunnen er nog bijkomen.

Voeten Yves
Vyncke Wilfried
Weerbrouck Daniël
Weerbrouck Marischa
Willaert Jean-Pierre.
Willem Walter
Zonnekein Ronald

We danken hierbij van harte en oprecht alle reders,
schippers, bemanningen en particulieren voor hun

onbaatzuchtige inzet voor het noordzee-aquarium

Aanvoer visvoer en levende vis 11-06 tot 22-09-2014.

 12/6      O.62                visvoer

 16/6      O.62                visvoer

 13/8      O.62                visvoer

Blauwpootzwemkrab • Foto Eddy Eneman
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Onderwatererfgoed
Mensen uit onze streek associëren de Eerste Wereldoorlog vooral met 
loopgraven en militaire begraafplaatsen. Aan het erfgoed op de bodem van 
de zee denkt vrijwel niemand.
Er is nog te weinig over bekend en ook het onderzoek hinkt achterop in 
vergelijking met dat naar andere aspecten van de oorlog.
De geschreven geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog op zee blijft 
doorgaans beperkt tot de beschrijving van zeeslagen, de gebruikte 
strategie en technologie, de strijd om de macht, enz. Maar de sites met 
scheepswrakken vertellen een ander verhaal. Veel scheepswrakken zijn in 
feite ook begraafplaatsen. De verhalen van gezonken schepen of het bergen 
van lichamen eruit, zijn doordrongen van lijden en rouw. De overblijfselen 
herinneren ons eraan dat oorlogen ontstaan uit machtsstrijd en leiden tot 
vernieling, uiteengerukte families en onschuldige slachtoffers. In die zin 
dragen deze wrakken een vredesboodschap uit.

De bescherming van onderwatererfgoed
De Algemene Conferentie van Unesco nam in 2001 de Conventie voor 
de beschermingvan cultureel onderwatererfgoed aan. Het was een reactie 
van de Organisatie op de toenemende plunderingen van scheepswrakken 
door commerciële schattenjagers en op andere vernielingen tengevolge 
van industriële activiteit. Tezelfdertijd getuigt de Conventie van een 
toegenomen bewustzijn over de noodzaak van een degelijke bescherming 
van scheepswrakken, zoals dat reeds veel langer gebeurt voor onroerend 
erfgoed aan land.
De Conventie omschrijft onderwatererfgoed als alle sporen van menselijk 
bestaan met een culturele, historische of archeologische waarde die – 
geheel of gedeeltelijk – onder water liggen gedurende minstens 100 jaar. 
Het omvat scheepswrakken, neergestorte vliegtuigen, gezonken steden, 
menselijke sporen in landschappen onder water en religieuze sites in 
meren of rivieren.
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Unesco organiseerde een wetenschappelijk congres over het 
onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog op 26 en 27 juni 2014 
in het Provinciaal Hof in Brugge. Er namen wetenschappers, academici 
en vertegenwoordigers van relevante ngo’s van over de hele wereld aan 
deel. Ze bespraken de mariene geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, 
de huidige toestand van het onderwatererfgoed en de bedreigingen ervan.
Het wetenschappelijk congres behandelde verschillende aspecten van het 
onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog: historisch en archeologisch 
onderzoek, wettelijke bescherming en nieuwe methodologieën voor 
de bescherming van grote metalen structuren onder water. Op die 
manier wilden de organisatoren bijdragen tot de defragmentatie van het 
wetenschappelijk onderzoek naar onderwatererfgoed en tot de versterking 
van de wetenschappelijke netwerking daaromtrent.
Het eerste luik van het congres spitste zich toe op de wetenschappelijke 
waarde van sites met scheepswrakken en wat ze ons kunnen leren 
over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Het tweede luik 
gaf de deelnemers de kans om van gedachten te wisselen over nieuwe 
oplossingen en mogelijke maatregelen om te helpen bij de bewaring en 
de bescherming van het onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog.

De deelnemers aan het wetenschappelijk congres formuleerden een 
reeks aanbevelingen om het bewustzijn rond het onderwatererfgoed van 
de Eerste Wereldoorlog te vergroten en de bescherming van cultureel 
onderwatererfgoed te verbeteren.

• Zoveel mogelijk landen overtuigen om de Conventie voor de 
 bescherming van het cultureel onderwatererfgoed te ratificeren.
• Landen die de Conventie (nog) niet ondertekenden, motiveren om de 

principes van de Conventie toe te passen.
• Oprichten van nationale wettelijke kaders voor de bescherming van 

cultureel onderwatererfgoed.
• Verder uitwerken van de richtlijnen voor het implementeren van 

de Conventie en nagaan in welke mate andere cultuurconventies 
van Unesco kunnen bijdragen tot de bescherming van cultureel 
onderwatererfgoed.

• Samenwerking tussen nationale autoriteiten versterken, in het 
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bijzonder tussen douanediensten, politie en zeemacht om het toezicht 
te verscherpen op de invoer van artefacten uit zee.

• Het in kaart brengen en opvolgen van cultureel onderwatererfgoed om 
onderzoek en bescherming mogelijk te maken en om de impact van de 
natuur op het gezonken erfgoed te evalueren.

• Samenwerking tussen wetenschappers opvoeren voor het 
inventariseren van het gezonken erfgoed van de Eerste Wereldoorlog 
en een internationale database ontwikkelen over het cultureel 
onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog die toelaat om de staat 
van conservatie op te volgen en om de technische haalbaarheid te 
toetsen van bescherming maatregelen.

• Samenwerking tussen duikers en wetenschappers tot stand brengen om 
de menselijke en natuurlijke impact op cultureel onderwatererfgoed 
te meten om de degradatie van dit erfgoed te kunnen evalueren en 
voorspellen.

• Het publiek op een verantwoordelijke manier toegang geven tot het 
gezonken erfgoed van de Eerste Wereldoorlog, hetzij in situ, op het 
internet of in musea, door gebruik van nieuwe technologieën.

• Toepassing uitbreiden van concepten zoals mariene beschermde 
gebieden en maritieme landschappen en waar mogelijk duikroutes of 
gelijkaardige initiatieven ontplooien.

• Uitstippelen van culturele routes die cultureel en natuurlijk erfgoed 
aan land verbinden met cultureel onderwatererfgoed.

• Werken aan het vergroten van publiek bewustzijn rond het cultureel 
onderwatererfgoed.

• Focussen op de menselijke verhalen achter het cultureel 
onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog.

• Gemeenschappelijk engagement en ethos centraal stellen in projecten 
met betrekking tot het cultureel onderwatererfgoed van de Eerste 
Wereldoorlog om de nadruk te leggen op vrede en verzoening.

•  Landen aanmoedigen om middelen ter beschikking te stellen 
van het Fonds van de Conventie voor de bescherming van 
cultureel onderwatererfgoed en gebruikmaken van bestaande 
financieringsmogelijk-heden voor erfgoedprojecten, bijvoorbeeld op 
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Europees niveau, om op internationale schaal te werken rond cultureel 
onderwatererfgoed. 

•  Meer inzetten op multidisciplinair onderzoek om zodoende nieuwe 
middelen aan te boren.

•  Bijeenbrengen van wetenschappers en donors en een overzicht van 
best practices opstellen met betrekking tot projecten rond cultureel 
onderwatererfgoed waarbij sponsors en het brede publiek betrokken 
waren.

Het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog helpt om dat deel van het verhaal 
te vertellen waar meestal aan voorbijgegaan wordt: hoe gewone burgers 
de oorlog beleefden. Erfgoed maakt de emoties van de slachtoffers van 
een slag of een conflict tastbaar.
Het onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog is een bijzondere 
getuige van deze periode uit de geschiedenis. Er is echter nog maar weinig 
onderzoek naar gevoerd en er is relatief weinig over bekend. Dat het uit 
het zicht op de zeebodem ligt, is een deel van de verklaring.
De traditionele geschiedschrijving beperkt zich tot zeeslagen, strategie, 
technologie en macht. Maar de scheepswrakken gevuld met het stoffelijk 
overschot van de bemanning, tonen ons een andere kant van het verhaal. 
Veel wrakken zijn begraafplaatsen. Het relaas van hoe de schepen 
vergingen, van hoe geprobeerd is om de bemanning te redden of te bergen, 
is een verhaal van verlies en treurnis. Het is tevens een oproep voor vrede 
en verzoening en elke afzonderlijke anekdote weerspiegelt de menselijke 
tragedie die steeds voortvloeit uit oorlog.
Geschiedenis en erfgoed worden gedeeld door landen. Ze laten ons toe 
om af te stappen van een verhaal van winnaars en verliezers en om tot 
een gemeenschappelijk verleden van de mensheid te komen. Erfgoed en 
de verhalen die het vertelt, helpen om vrede op te bouwen en werken 
verzoening in de hand. De relicten uit oorlogen behoren tot de gehele 
mensheid. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om ze te 
beschermen en om zodoende een boodschap van vrede en verzoening te 
verspreiden.
Tolerantie en kennis over andere culturen en hoe alle partijen de 
geschiedenis ervoeren, met inbegrip van onze vroegere vijanden, helpen 
om vrede op te bouwengebaseerd op respect en compassie. 
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Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog 
stelt Unesco in september 2014 een educatief project voor rond het 
onderwatererfgoed van de periode 2014-2018 en vredesopbouw &
erfgoedbescherming.
Unesco zal een educatieve gids voor leerkrachten aanbieden die hen alle 
instrumenten aanreikt om aan de slag te gaan met onderwatererfgoed en 
van daaruit aan herinneringseducatie en aan bewustwording omtrent het 
belang van erfgoed te doen. De gids geeft duiding bij het onderwatererfgoed 
van de Eerste Wereldoorlog, legt de doelstellingen van de Conventie voor 
de bescherming van cultureel onderwatererfgoed uit, geeft praktische 
tips over de do’s-and-don’ts van herinneringseducatie en reikt praktische 
schoolvoorbeelden en lesplannen aan die inspirerend werken voor leraren.
Parallel met de voorbereiding van de educatieve kit, werkten tien Vlaamse 
basis- en secundaire scholen uit de verschillende onderwijsnetten 
projecten uit die vertrokken vanuit onderwatererfgoed om leerlingen 
bewust te maken van het belang van de bescherming van erfgoed en van 
de gruwelijke gevolgen van oorlog. Hun ervaringen zijn opgenomen in 
de gids zodat leerkrachten van over de hele wereld er hun voordeel bij 
kunnen doen.
Verschillende Vlaamse partners werkten mee aan het project dat vanuit 
Vlaanderen werd gecoördineerd door de Vereniging voor de Verenigde 
Naties (VVN). De initiatiefnemers konden onder meer rekenen op de 
medewerking van het Unesco Platform Vlaanderen, de diensten voor 
herinneringseducatie van de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen, 
het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), het Agentschap Onroe-rend 
Erfgoed, enz. Aansluitend bij de lancering van de educatieve gids zal 
Unesco alle scholen oproepen om in de periode 2014-2018 telkens op 21 
september stil te staan bij de vredesboodschap die het onderwatererfgoed 
van de Eerste Wereldoorlog uitdraagt. Deze datum is niet lukraak gekozen: 
het is de Internationale Dag van de Vrede.

Overgenomen uit: Het onderwatererfgoed van de Groote Oorlog, 
Gepubliceerd in 2014 door het Unesco Platform Vlaanderen
in samenwerking met de Vlaamse Unesco Commissie.
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ONS GAZETJE
• Uitstap naar Red Star kan niet doorgaan wegens de beperkte 
 interesse.

• Eindejaarsreceptie gaat door op zondag 7 december 2014, 
 vooraf inschrijven is noodzakelijk, zie blz 3. 

• We vernemen dat enkele van onze leden geselecteerd zijn om deel 
 te nemen aan de tentoonstelling "Oostends Paviljoen 2014".

Een tentoonstelling die de diversiteit van
de kunstgemeenschap in Oostende in de kijker zet.

Deze gaat door in de Venetiaanse Gaanderijen
hoek Zeedijk / Parijsstraat, 8400 Oostende

Van 18 oktober tot 23 november 2014
Openingstijden
Open op donderdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur, 
zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de herfstvakantie is de tentoonstelling ook op maandag,
dinsdag en woensdag open van 14.00 tot 17.00 uur.

TOEGANG GRATIS

Voor alle inlichtingen
dienst Cultuur stad Oostende
Vindictivelaan 1, 8400 Oostende
T 059 56 20 16 - E cultuur@oostende.be
W www.oostendecultuurstad.be


