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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:
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.
Ook gratis toegang tot de Mercator en de Amandine

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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Belangrijk bericht aan de leden van Zeilschip Mercator vzw

Beste vrienden,

Vorige keer lieten we weten dat de leden van vzw Zeilschip Mercator, 
door de samenwerking met de vzw Vrienden van het Noordzee Aquarium, 
driemaandelijks een tijdschrift in de bus krijgen. 
Het eerste nummer hebben jullie al ontvangen en nu ligt voor u het twee-
de nummer van dit tijdschrift klaar. Aan deze editie werkten weer een 
aantal gemotiveerde vrijwilligers mee zodat het opnieuw een kwalitatief 
hoogstaande editie geworden is. 

Iedereen kent de uitdrukking “koken kost geld” en dit is voor de uitgave 
van dit tijdschrift niet anders. Enerzijds is er de samenstelling en zijn 
er de drukkosten, maar anderzijds ook de verzendingskosten. Dit wordt 
vooral betaald met het lidgeld van onze leden. Juist daarom is dit lidgeld 
zo belangrijk voor ons.

Vindt u op het adresetiket naast uw naam dit tekentje “M€” dan wil dit 
zeggen dat wij uw lidgeld nog niet hebben ontvangen en dat dit jammer 
genoeg het laatste tijdschrift zal zijn dat u in uw bus zal vinden. We doen 
dan ook nog een warme oproep aan de leden van vzw Zeilschip Mercator 
die hun lidgeld nog niet zouden betaald hebben om dit alsnog te doen.

De mogelijkheden zijn

• Stuurman (sympathiserend lid)   20 euro
• Kapitein (steunend lid)                50 euro
• Commandant (beschermend lid)   120 euro
• Admiraal (erelid)                250 euro

Lid worden kan eenvoudig door minstens 20,00 euro te betalen op reke-
ning BE49 7330 4727 2271 (Bic: KRED BE BB) van Zeilschip Mercator 
vzw, Pensjagerstraat 8 in Oostende. 

Tot binnenkort.

De penningmeester
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Noordzeeaquarium en Zeilschip 
Mercator namen deel aan 

Oostende voor Anker
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Tijdens O.V.A. waren de boeken uitgegeven door de Vriendenkring 
Noordzeeaquarium te koop op de Mercator, op de stand Fotograaf 
Adriaan en stand Rotary. We danken de medewerkers van harte. 
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Johanna Louisa 27 mei 2015

 Iris 30 mei 2015
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George Stephenson 30 mei 2015

Rupel 30 mei 2015
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Etoile du Roi 3 juni 2015

Minerva 30 mei 2015
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OOG IN OOG MET EEN 
IJSBEER

REVOLVERSCHOT
Een ijsbeer (Ursus maritimus) viel binnen in een tent waarin de 17-jarige  
Engelsman lag te slapen. Dit gebeurde tijdens de zomer van 2011 op Sval-
bard (Spitsbergen). Vier Britten overleefden de aanval, maar werden ernstig 
verwond. De jongeren maakten een rondreis en beveiligden hun tent met fak-
kels. De jonge hongerige beer van 250 kg liet zich niet afschrikken. De laatste 
aanval met dodelijke afloop was in 1995.  
In maart 1995 gingen twee vriendinnen skiën op het Platåfjellet in Svalbard. 
Daar kwamen zij ongewapend en onvoorbereid oog in oog te staan met een 
ijsbeer. Eén van hen werd gedood. In hetzelfde jaar werd nog iemand door een 
ijsbeer dodelijk gewond. 
In november 2013 voelden twee mannen op Svalbard zich bedreigd door een 
ijsbeer. Ze waren met een sneeuwscooter zeven kilometer van Longyearbyen 

Foto © Eddy Eneman
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(de hoofdstad van Spitsbergen) verwijderd. Een helikopter werd ingezet om 
hen veilig thuis te brengen.
Rond die periode viel een ijsbeer honden aan in dit eilandrijke gebied, dit 
gebeurde te Brucebyen. Een beer kreeg een revolverschot in de nek en ver-
dween. Niemand in het kamp van de zes Britse toeristen die daar samen met 
een lokale gids verbleven, had enig letsel. Een bloedspoor in de sneeuw be-
wees dat de beer zwaargewond was. Maar waar was het dier naar toe? Was 
het in een fjord gaan zwemmen? Liep het traag dolend en kwaad langs andere 
tentenkampen? Met een helikopter werd gezocht en de mensen werd gevraagd 
uit de omgeving weg te blijven.

GENADELOOS?
Is een schot een misdaad of een noodzakelijk kwaad? Op Spitsbergen is men 
bijzonder streng wanneer een incident met een ijsbeer op domheid of op pro-
vocatie berust. Zo kreeg een Brits filmteam een boete van 50.000 kronen 
(6.000 euro) wegens het verstoren van ijsberen. Het team lokte een ijsbeer 
met jongen om ze te kunnen filmen. Dit gebeurde in de winter van 2013. Het 
plagen van zo’n sterk en kwetsbaar dier kan je duur te staan komen. 
Tot in 1973 waren ijsberen vogelvrij. Gedurende eeuwen werden duizenden 
van die dieren gedood ter wille van het vlees en de pels. Sindsdien zijn ze vol-
ledig beschermd. Bij onverantwoord gedrag staan er immers strenge straffen 
op het doden of verwonden van een ijsbeer. Domheid en onwetendheid zijn 
misschien wel het grootste kwaad op de wereld. Een ijsbeer is en blijft een 
bloeddorstig roofdier: het is zelfs het grootste op het land levende roofzoog-
dier! Op de Noordpool leven er 25.000 en in de omgeving van de Barents Zee 
en op Spitsbergen 3.000. Hij voedt zich het liefst met zeehonden. In tegenstel-
ling met de bruine beer (Ursus arctos) houdt hij geen winterslaap, tenzij de 
wijfjes wanneer ze drachtig zijn.

PELSJAGERS
De gebroeders Hilmar en Atle Nøis waren de twee pelsjagers op Spitsbergen. 
Jan P. Strijbos (ornitholoog en natuurliefhebber – 1891-1983) en zijn gezel-
schap luisterden naar de verhalen van de twee jagers met lange baarden. En 
al begrepen ze niet alles, het kwam hierop neer ’dat de ijsbeer van nature niet 
agressief is en steeds voor de mens vlucht. Alleen als zij worden aangevallen, 
gewond raken of gevaar duchten voor hun jong worden zij onberekenbaar 
gevaarlijk en blijken dan moedige en onbegrijpelijk sterke vechters te zijn. In 
de wintermaanden, als zij niet voldoende voedsel kunnen vinden en er gebrek 
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gaat heersen, kan het gebeuren dat zij de pelsjagershutten gaan opzoeken. 
Dan kloppen zij aan de deur en trachten in te breken en dat wordt gevaarlijk, 
want de kracht van een ijsbeer is enorm. De bundels spieren en pezen van 
de poten zijn zo dik als een mannenarm en met één nagel van hun voorpoot 
trekken zij een baardrob van 150 kilo met één haal uit het luchtgat op het ijs.’  

Johan Corveleijn

Orka 30 mei 2015

R6-Orka
Tijdens Oostende voor Anker kon men met het gloednieuwe reddingsvaar-
tuig R6-Orka van de Vloot deelnemen aan een kennismakingsvaart.
Het vaartuig werd op donderdag 28 mei 2015 plechtig gedoopt door de meter 
Martine Vervoort in aanwezigheid van Vlaams minister Ben Weyts.
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Wij waren er ook. 
Belgische koopvaardijschepen die verloren gingen 

door oorlogsgeweld tijdens 1940- 1945.

Maritieme weetjes Jan Jacobsen
 

Periode 1940 -1941

S.S. Josephine Charlotte
BRT: 3.422
Rederij C.M.B.
Bemanning: 41
Op 16/01/1940 ten zuiden van het lichtschip N. Goodwin op een mijn gelopen.  
Er waren vier doden en zes gewonden.

S.S. Meuse
BRT: 691
Rederij Hermans
Bemanning: 12
Op 18/01/1940 bij Haisborough-Sands op een mijn gelopen.  Er waren geen overlevenden.

S.S. Antverpia
BRT: 4.392
Bemanning: 41
Rederij A. Deppe
Op 21/05/1945 of 23/05/1940 ten anker voor Boulogne, na het verlaten van het 
schip, werd door een Duitse luchtaanval het vaartuig tot zinken gebracht. Er waren 
geen slachtoffers.

S.S. Yvonne
BRT: 668
Rederij Hermans
Bemanning:11
Op 11/06/1940 ten noorden van Goodwin Knol op een mijn gelopen. Er waren  
negen doden, alsook de loods. Tevens waren er twee gewonden.

S.S. Albertville
BRT: 11.047
Rederij C.M.B.
Bemanning: 111
Op 11/06/1940 lag het vaartuig te Le Havre aan de kaai.  Na evacuatie werd het 
schip door een Duitse luchtaanval tot zinken gebracht. Er waren geen slachtoffers. 
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M.S. Piriapolis
BRT: 7.340
Rederij C.M.B.
Bemanning: 54
Op 11/06/1940 lag het vaartuig te Le Havre in de haven.  Na het verlaten van het 
schip werd het door een Duitse luchtaanval tot zinken gebracht. Er waren geen 
slachtoffers.

S.S. Luxembourg
BRT:5.809
Rederij A. Deppe
Bemanning: 46
Op 21/06/1940 in de Golf van Biscaje getorpedeerd door de duikboot U38.  Er wa-
ren vijf doden en 1 gewonde.

S.S. Bruges
BRT: 4.984
Rederij A. Deppe
Bemanning 45
Op 09/07/1940 in de Atlantische Oceaan (10°59’Z  en 23°54’W ) door de Duitse 
kruiser Thor tot zinken gebracht.  De bemanning werd krijgsgevangen gemaakt.

S.S. Kaborlo
BRT: 5.186
Rederij C.M.B.
Bemanning 44
Op 15/10/1940 bij de Azoren (32°N en 31°25’W ) gezonken door Italiaanse onder-
zeeër Alfredo Coppellini. Er was een dode.

S.S. Anvers
BRT: 4.398
Rederij A. Deppe
Bemanning: 36
Op 13/11/1940 ten N.O. van Rottray Head door Duitse luchtaanval gezonken.   
Er waren 20 dodelijke slachtoffers en vier gewonden.

S.S. Macedonier
BRT:5.277
Rederij C.M.B.
Bemanning: 40
Op 12/12/1940 in de Atlantische Oceaan (57°52’N  en 8°42’W ) getorpedeerd door 
U96.  Er waren vier slachtoffers. 
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S.S. Portugal
BRT: 5.109
Rederij A. Deppe
Bemanningsleden: 40
Op 20/01/1941 in de omgeving van Gibraltar (50°N en 19°W) getorpedeerd door de 
Italiaanse onderzeeër Marcello.  Er waren geen overlevenden.

S.S. Olympier
BRT: 5.226
Rederij C.M.B.
Bemanning: 42
Op 31/01/1941 in de Atlantische Oceaan (56°04’N  en 11°00’W ) na Duitse lucht-
aanval gezonken. Er waren acht slachtoffers.

S.S. Kasongo
BRT: 5.264
Rederij C.M.B.
Bemanning 44
Op 26/02/1941 in de Atlantische Oceaan (55°40’N  en 14°20’W ) getorpedeerd door 
de U47.  Er waren 38 overlevenden.

S.S. Adolphe Urban

BRT: 537
Rederij Hermans
Bemanning 12
Op 07/03/1941 in St. 
George Channel na 
een Duitse luchtaanval 
gezonken.  Er waren 
geen overlevenden.

S.S. Limbourg
BRT: 2.396
Rederij A. Deppe
Bemanning 24
Op 29/03/1941 in de Atlantische Oceaan (61°18’N  en 22°05’W ) getorpedeerd door 
de U74.  Er waren 2 overlevenden.

Foto collectie familie Baert
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S.S. Indier
BRT: 5.409
Rederij C.M.B.
Bemanning 46 
Op 03/04/1941 in de Atlantische Oceaan (58°13’N  en 27°40’W ) getorpedeerd door 
de U74.  Er waren 2 overlevenden.

S.S. Arbel
BRT: 901
Rederij Navigation Transmarine Antwerpen
Bemanning 20
Op 12/04/1941 in de Atlantische Oceaan (50°07’N  en 05°46’W ) gezonken na 
Duitse luchtaanval.  Er waren 17 overlevenden.

S.S. Gand
BRT: 5.086
Rederij A. Deppe
Bemanning 44
Op 10/05/1941 in de Atlantische Oceaan (57°54’N  en 37°34’W ) getorpedeerd door 
de U556.  Er waren 43 overlevenden.

S.S. Mercier
BRT: 7.886
Rederij C.M.B.
Bemanning 62
Op 09/06/1941 in de Atlantische Oceaan (48°30’N  en 41°30’W ) getorpedeerd door 
de U207.  Er waren 55 overlevenden.

S.S. Escaut
BRT: 1.087
Rederij A. Deppe
Bemanning 19
Op 03/08/1941 lag ten anker te Port Tewfik (Golf-Suez), na een Italiaanse luchtaan-
val gezonken.  Er waren 8 overlevenden.

S.S. Leopold II
BRT: 2.902
Rederij A. Deppe
Bemanning 41
Op 23/12/1941 aan Lowestoft op een mijn gelopen en gezonken.  Er waren 6 over-
levenden.

Bronnen: Opzoekingen Belgische rederijen tijdens WO2
Wordt vervolgd
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NEW YORK BRENGT OPMERKELIJK 
HULDEBETOON AAN PATER DAMIAAN 
‘Grootste Belg’ Damiaan krijgt eigen straat in New York

                                                            Jo Dielman

De heilige Damiaan, de bekendste Belgische heilige, kreeg op 11 mei 
2015, één dag na de feestdag van de heilige, een eigen straat in New 
York. De ‘Father Damien Way’ komt in de  ‘33rd Street’ tussen 1st en 
2nd avenue in Manhattan en ligt aan de kapel van de paters van de 
Heilige Harten van Jezus en Maria, beter bekend als de  Picpussen, 
de congregatie waarvan Jozef Deveuster, alias pater Damiaan deel 
uitmaakte. 
Dat gebeurde in aanwezigheid van kardinaal Timothy Michael 
Dolan, de aartsbisschop van New York, Vlaams minister-president 
Geert Bourgeois en een delegatie van de congregatie van paters van 
de Heilige Harten van Jezus en Maria.

De ‘Father Damien Way’ ligt in de buurt van drie belangrijke zieken-
huizen, waaronder het Bellevue Hospital Center, een van de weinige 
hospitalen aan de Oostkust van de VS dat gespecialiseerd is in de 
behandeling van lepra.

Pater Damíaan werd op 3 januari 1840 als Jozef De Veuster geboren 
in Tremelo nabij Leuven. In januari 1859 onderbreekt hij zijn stu-
die om, in navolging van zijn broer, in te treden bij de paters van de 
Heilige Harten van Jezus en Maria, in Leuven. Daar neemt Jozef De 
Veuster de naam Damiaan aan. Omdat hij de plaats wil innemen van 
zijn broer die ziek is geworden, scheept hij zich heel onverwacht in 
als missionaris voor de Hawaii-eilanden op 9 november 1863. Op 21 
mei 1864, twee maanden na zijn aankomst in Honolulu wordt Dami-
aan priester gewijd. Gehoor gevend aan een oproep van de bisschop, 
biedt pater Damiaan zich vrijwillig aan om tussen de melaatsen te leven 
die naar het eiland Molokai verbannen zijn. De jonge missionaris van 
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33 jaar stapt aan land op Molokaí op 10 mei 1873 en zal er nooit 
meer weggaan. In 1884 raakte hij zelf besmet met melaatsheid. Hij 
overleed op 15 april 1889 .

Zesenveertig jaar later vroeg Koning Leopold III President Roosevelt 
persoonlijk de toestemming om het stoffelijk overschot van Damiaan 
te laten repatriëren naar België. Nadat zijn gebeente werd ontgra-
ven, werd de kist met het stoffelijk overschot van Damiaan over-
gevlogen van Molokai naar Honolulu. Daarna werd de kist door 
het schip USS Republic naar San Francisco verscheept. Vervolgens 
werd de kist naar Panama vervoerd.

Om het stoffelijk overschot van Pater Damiaan van de Verenigde 
Staten naar België over te brengen, had Henry De Vos, hoofd van de 
Belgische marine, voorgesteld om het Belgische schoolschip Mer-
cator te engageren. De Mercator, een schip met prestige, zou zich 
in januari 1936 in Brazilië bevinden en kon zich vrijmaken om zich 
in februari 1936 naar de Atlantische kant van het Panamakanaal te 
begeven.

Op 27 februari 1936 werd de kist in de haven van Christobal Colón 
van de USS Republic overgedragen aan Kapitein Remy Van de San-
de op het Belgische schoolschip Mercator.
Tijdens de overbrenging over een afstand van ongeveer vijftig meter 
stond een afdeling infanteristen van het Amerikaanse leger opge-
steld, terwijl de politie van de Kanaalzone de ordedienst verzekerde. 
De militairen presenteerden het geweer toen de kist op de Mercator 
werd neergelaten. Preciado, bisschop van Colón, zegende het stof-
felijk overschot van Damiaan en de kist werd op een praalbed op het 
achterdek van het schip geplaatst. Met het oog op de zeereis werd de 
doodskist daarna in het hospitaal van het schip geplaatst die werd 
ingericht als rouwkapel.

De volgende dag zeilde de Mercator weg. Het schoolschip voer niet 
in een directe lijn naar Europa. Door onvoorziene omstandigheden 
werden de plechtigheden bij de aankomst in Antwerpen verdaagd, 
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 waardoor de Mercator een maand langer dan voorzien in volle zee 
moest blijven.
De overtocht bleef niet gespaard van tegenslag. Op 18 april 1936 
stak er een hevige storm op die verscheidene dagen aanhield. In de 
nacht van 27 op 28 april sloeg de lijkkist van Damiaan los. Met alle 
beschikbare mankracht en hulpmiddelen, waaronder kussens en de-
kens, voorkwam men dat de 500 kg. zware kist tegen de buitenwand 
van het schip stootte.

Op zondag 3 mei 1936 zeilde de Mercator triomfantelijk Antwerpen 
binnen waar de held van Molokai door honderdduizenden mensen 
werd opgewacht. De Nationale Spoorwegmaatschappij had op vraag 
van het Nationaal Damiaan Comité vijftig extra treinen ingelegd, 
tallozen kwamen op de fiets, anderen te voet en de meer gefortuneer-
den met de auto. 
Koning Leopold III, kardinaal Jozef Van Roey vergezeld van het vol-
tallige episcopaat, eerste minister Paul Van Zeeland en de volledige 
regering, burgemeester Camille Huysmans en vele andere gezagdra-
gers waren aanwezig. Ook de familie De Veuster en een grote delega-
tie van de Paters en Zusters van de Heilige Harten ontbraken niet.
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Onder klokkengelui en klaroengeschal van de muziekkorpsen van 
het Belgische leger werd de doodskist op de schouders van acht ca-
detten aan wal gedragen.
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 Kardinaal Van Roey besprenkelde de kist, die bedekt was met de Bel-
gische vlag, en de menigte met wijwater. Daarna volgde een hulde-
rede door Paul Van Zeeland. Na enkele ogenblikken kwam koning 
Leopold III naar voor om het stoffelijk overschot van Damiaan te 
groeten.

Daarna werd de kist gehesen op een praalwagen, getrokken door 
zes witte paarden, die in een processie begeleid werd naar de Onze-
Lieve-Vrouwkathedraal. Er was speciaal een langer traject gekozen 
opdat zoveel mogelijk toeschouwers getuige konden zijn van deze ge-
beurtenis. Tickets om de plechtigheden te kunnen meemaken, wer-
den verkocht aan 2,50 fr. Men schatte dat een half miljoen mensen 
de processie bijwoonden.

In de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal hielden  pater Rutten en kardinaal 
Van Roey lofredes over het leven en werk van Damiaan. Vervolgens 
werd de kist opgesteld op de Groenplaats waar katholieke organisa-
ties twee uren voorbij de kist marcheerden.

Aan de stadsgrenzen werd de praalkist overgeladen in een  lijkwagen 
om langs Lier en Heist-op-den-Berg Tremelo te bereiken. Duizen-
den mensen stonden langs de weg. In het geboortedorp van Damiaan 
werd halt gehouden.

Na middernacht, met enkele uren vertraging, bereikte de stoet Leuven. 
Ook in Leuven verwelkomde een grote menigte de praalkist van  
Damiaan. Damiaans stoffelijk overschot werd opgebaard in de Sint-
Pieterskerk voor een nachtwake. Gedurende de ganse nacht kwam 
een onophoudelijke stroom van gelovigen Pater Damiaan groeten.

Op 4 mei 1936 werd in de Sint-Pieterskerk in Leuven een requiemmis 
opgedragen. Daarna begaf de processie met de kist zich naar de  
St.-Antoniuskapel. De praalkist werd nog een tijd opgesteld  in de 
kapel om duizenden mensen de gelegenheid te bieden om een laatste 
groet te brengen. De toeloop was zo overweldigend dat het stoffelijk 
overschot van Pater Damiaan pas op dinsdag  5 mei 1936 kon worden 
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 bijgezet in de crypte van het klooster dat hij in 1863 verlaten had om 
zijn missioneringswerk aan te vatten.

Getuigenis van een cadet aan boord van Mercator bij de aankomst 
in Antwerpen op  3 mei 1936.

Vandaag zijn we 3 mei 1936 en we zijn zopas aangemeerd aan kade 
12 in Antwerpen. Wij hebben 63 dagen geleden, op 27 februari, de kist 
met het stoffelijk overschot van Pater Damiaan aan boord genomen 
en zijn vertrokken richting België.
Het was een lange reis, we meerden aan op de Kaaimaneilanden, we 
bleven een lange tijd op de Bermudaeilanden. In België waren ze nog 
niet klaar om ons te ontvangen en daarom mochten we niet in rechte 
lijn varen maar moesten een volle maand extra op volle zee blijven. 
We weten nog maar al te goed wat er gebeurde tijdens de hevige storm 
in de nacht van 27 op 28 april. De lijkkist was losgeslagen en met man 
en macht en met een allegaartje van hulpmiddelen, waaronder kus-
sens en matrassen hebben we gezwoegd om te voorkomen dat de 500 kg 
zware kist tegen de metalen binnenwand van het schip zou stoten en 
misschien wel lek zou slaan.

In het zicht van ons zo dierbaar land, onze geliefden en onze familie 
konden we door de dichte mist in het kanaal niet veilig verder varen 
en moesten we noodgedwongen het anker uitwerpen in Trinity Bay. 
Na het optrekken van de mist konden we eindelijk verder varen maar 
op 30 april moesten we aanleggen in Vlissingen, wachtend tot het tijd 
werd om naar Antwerpen af te varen. Drie lange dagen hebben we 
daar gelegen, niet wetende wanneer we eindelijk thuis zouden zijn.

En dan eindelijk was het zover. Deze morgen om 05.30 uur lichtten 
we het anker in Vlissingen en beginnen we aan het laatste stukje van 
onze reis. Er hangt een grijze nevel over de Schelde en het is een 
beetje killig. We worden tegemoet gevaren en vergezeld  door talrijke 
pleziervaartuigen, yachten, slepers, bootjes, kortom al wat drijft en 
kan varen wil getuige zijn van onze aankomst.
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 Om 14.30 uur horen we de kanonnen bulderen en het geschetter van 
Thebaanse trompetten bij het binnenvaren in de Antwerpse haven. 
Langzaam glijden we naar kade 12 en meren we aan.

Het is stil aan boord van Mercator. Daar staat de kist met de Belgi-
sche vlag erop. Vier van onze collega’s houden in hun beste tenue de 
wacht op iedere hoek van de kist.
Commandant Remy Vande Sande, de officieren en onderofficieren en 
andere cadetten staan aan dek.

We horen aan de andere kant van de reling op de kade het geroeze-
moes van de duizenden aanwezigen maar aan boord heerst er nog 
altijd een serene rust.

Vanop de kade wordt er een loopplank op de reling gelegd en door 
deze verbinding met de wal komt het oorverdovend lawaai aan boord. 
Het drukt ons als het ware tegen het dek, we kunnen amper nog  
bewegen. Commandant Vande Sande geeft rustig het bevel om de kist 
van boord te dragen. Acht collega’s tillen de kist op en dragen ze van 
boord onder een enorm lawaai. We zien onze collega’s één voor één 
verdwijnen over de reling en het laatste wat we zien is het achtereind 
van de kist. Aan boord wordt het opnieuw onwezenlijk stil. We hebben 
afscheid genomen van Pater Damiaan, die na  twee maanden een 
beetje een deel van de bemanning was geworden.

Voorzichtig kijken we overboord en worden overweldigd door de massa 
aanwezigen en de drukte op de kade. De collega’s hebben de kist neer 
gezet en we zien Koning Leopold III met tal van hoge officieren. We 
herkennen de Pauselijke Nuntius, Mgr. Micara, Kardinaal Van Roey, 
vergezeld van het voltallig episcopaat, de gemijterde abten en de  
oversten en leden van de verschillende religieuze congregaties. We 
zien ook de eerste minister, de heer Paul Van Zeeland, met de voor-
zitters van Kamer en Senaat, de ministers en talrijke volksvertegen-
woordigers.
Aan de zijkant staan de familieleden en verwanten van Pater Damiaan. 
Ze zijn talrijk aanwezig en op hun paasbest. 
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 Het muziekkorps van het 1ste regiment van de Gidsen en vijf afde-
lingen van het 5de Infanterie regiment melden zich present om op 
geëigende militaire wijze Damiaan eervol te ontvangen.

Onze acht collega’s komen terug aan boord en met hen weer de  
serene stilte. Door het wegnemen van de loopplank is als het ware 
de volumeknop dichtgedraaid. We zijn weer los van de kade in onze 
eigen wereld.
Vaarwel Damiaan, we zullen je missen. Op naar de volgende reis en 
onze volgende opdracht.

Antwerpen,  3 mei 1936

Bronvermelding foto’s: Damiaancentrum Leuven
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Vragende kinderogen
Geen geborgenheid meer
niets dan alleen maar
angst en vertwijfeling
de dag zien groeien
onder het voortdurend geschrei
van onschuldige wezens
smekend om gerechtigheid
met steeds weer dezelfde 
betrachting:
Wanneer brengen mensen
op deze aarde een
boodschap van ware vrede?

Jozef Vandromme

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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VELE VISVRAGEN
WELKE VIS IS DAT OP MIJN BORD? WIE HEEFT DIE VIS GEVANGEN? 
HOE WERD DIE VIS GEVANGEN? WAAR IS DIE VIS GEVANGEN? 
WERD DIE VIS GEKWEEKT? WERD DIE VIS DIEPGEVROREN ? 
WERD DIE VIS ONTDOOID? WANNEER WERD DIE VIS VERPAKT?

Als mondige consument wil je natuurlijk goed geïnformeerd zijn als je in je 
plaatselijke viswinkel of supermarkt je visje gaat kopen.
Daarom wil de Europese Unie de consument helpen met nieuwe  
etiketteringregels voor voedingsmiddelen. 
Volgens de EU is 65 % van geconsumeerde vis ingevoerd.
Meer en meer worden ook de visproducten verwerkt aangeboden  in de winkel. 
Consumenten hebben wel graag een visje op hun bord maar liefst ontdaan 
van graten 
Maar welke consument ziet het verschil tussen een filet van kabeljauw, 
schelvis, koolvis, zeewolf of steenbolk?

De EU streeft ernaar om een etiket te ontwerpen en ook te verplichten dat 
de consument inlicht en antwoord geeft op al de bovenstaande vragen.
Een etiket van een niet verwerkt en voorverpakt visproduct  zou volgende 
vermeldingen moeten hebben.
Wetenschappelijke naam van de vis en handelsnaam van de regio.
Waar gevangen en waarmee of gekweekt.
Haven van aanlanding en datum. 
Het gewicht van het visproduct en prijs.
Houdbaarheid datum en temperatuur van bewaring.
Gegevens over de exploitant of verkoper.

Het kan allemaal een rol spelen bij  het promoten van duurzame vis  en 
aquacultuur.
Visserijproducten zijn hernieuwbare biologische hulpbronnen uit de natuur.
De visserij kan zo maar niet erop los vangen. Er zijn dwingende instandhou-
dingsmaatregelen met het oog op duurzame visserij.
De Europese Commissie bekijkt momenteel de haalbaarheid van een ECO-
LABEL voor de hele EU.
Later dit jaar wordt er verslag over gebracht.

Robert Coelus
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Oostduinkerke, Paasdag 5 april 2015.
 Nooit eerder gezien, 

de paasklokken hadden hun best gedaan.

Zeeklitten of hartegels in de eblijn, foto Ronald Bienfet
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1ste Bataljon, 58ste Linieregiment
18 daagse veldtocht
10 mei tot 28 mei 1940

Negende dag, Zaterdag 18 Mei 1940,

Als we ’s morgens wakker worden staat onze trein in Adinkerke. Daar hebben 
we gelegenheid ons even te verfrischen want ’t is reeds lang geleden dat we 
ons nog konden wasschen.
Dan vertrekken we naar Duinkerke.
’s Middags krijgen we weer brood en koffie, voor de zoveelste maal: we 
snakken naar eenig warm eten. We krijgen allen een vaas gevoel in de maag, 
een gevoel van flauwte.
’s Namiddags te Duinkerke zijn we weer gedoemd in den trein te blijven 
zitten. We spelen kaart maar letten niet op het spel. We zouden alles doen wat 
mogelijk is om niet te moeten nadenken. We hebben geen nieuws van thuis 
en hebben geen hoop er nog te krijgen vermits ons land weldra zal bezet zijn. 
Briefwisseling en verlof zal voortaan geen zin meer hebben voor ons. Een 
Fransch of Engelsch soldaat kan zich niet voorstelen wat dat betekent.
Om 10 uur ’s avonds leggen we ons ter ruste. Tegen 11 uur gaan de sirenen. 
Kort daarop hooren wij zwaar gezoem.
Eeven denk ik na wat een bombardement hier in zulke situatie zou 
betekenen: zes treinen, evenveel bataljons bevattende staan er naast mekaar en 
daartusschenin, juist naast onzen trein een convooi met munitie en springstof. 
Gelukkig voor ons was het doelwit niet de statie maar wel het vliegplein.
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Daartusschenin hooren wij het gekraak van de DTCA en de luchtdoel-
mitrailleusen: een echte hel die voortduurt tot 2 uur, afgewisseld met min of 
meer lange stilten. Daarna slapen wij met bang gemoed in.

Tiende dag, Zondag 19 Mei 1940,

Wij slapen tot 9 uur. De dag gaat regelmatig voorbij. Driemaal daags krijgen 
wij een vierde brood en ’s middags zelfs warme koffie. Wij worden flauwer 
en flauwer. 
Men heeft het gevaar ingezien van in den trein te overnachten: ’s avonds 
vertrekken wij dan ook om buiten de stad, op een groot veld, in aanvoergrachten 
die uitgedroogd zijn, den nacht door te brengen. Ik lijd hevig kou dien nacht 
en hoor in de verte weer het bombardement dat nochtans minder hevig is. 
Voor zonsopgang vertrekken wij opnieuw naar den trein en daar slapen wij 
een stuk die dag.

Elfde dag, Maandag 20 Mei 1940,

Zelfde dag als de vorige: heel den dag in zenuwachtige spanning wachten of 
we al dan niet zullen vertrekken. 
’s Middags weer brood met koffie en om vier uur weer brood.
’s Avonds vertrekken wij weer naar het veld om den nacht door te brengen. 
Er worden vrijwilligers gevraagd om de wacht op te trekken bij den trein – er 
werd gestolen den vorigen nacht – en om mogelijke brandbommen te blussen. 
Ik bied mij aan met nog drie kameraden en wij installeeren ons in onzen 
wagen; daar zal het tenminste niet koud zijn zoals op het veld.
Rond tien uur begint weer het bombardement, heviger dan ooit te vooren. Het 
veld waar onze makkers liggen wordt in lichte laaie gezet door brandbommen. 
Aan de havenkant schiet met een hevig geknal een reusachtigen petroltank 
in brand. In een straal van 5 km is het klaar dag. In den omtrek is ’t één vuur 
en vlam. Tegen drie uur komen onze makkers terug. Verder gaat den nacht 
ongestoord voorbij.

Twaalfde dag, Dinsdag 21 Mei 1940,

’s Anderdaags woedt de brand nog onverminderd voort. De dag gaat voorbij 
zoals gewoonlijk. Vijandelijke verkenningsvliegtuigen  komen gansch den 
dag over. 
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’s Middags krijgen we warme soep en ’s avonds aardappelen, half murw maar 
warm met peeën. 
Tegen den avond moeten wij te voet vertrekken met al ons materiaal. De 
zware MI wordt gedragen door vier man. Wij moeten gansch Duinkerke 
doortrekken. Het is een doode, verlaten, half vernielde stad. Wij komen 
voorbij de brandende petroltank, een hevige zeewind blaast het vuur in onze 
richting. Nog dichter bij den weg staat een andere tank waaraan de vlammen 
reeds likken. Juist op het ogenblik dat wij voorbijkomen  vliegt deze tank 
ook in brand door de geweldige windbui. In looppas, beladen met al het 
materiaal, vluchten wij, want het vuur waait over den weg. De hitte alleen 
kon onze munitie in de lucht doen vliegen. Wij komen voorbij brandende en 
ingestorte huizen, voorbij smeulende puinhopen en diepe bommenkraters. 
Dit alles beschenen door den gloed van het machtige vuur geeft ons een 
akelig, schrijnend beeld van verwoesting en onmenselijkheid. Verscheidene 
jongens, wier zenuwen reeds overspannen zijn door dit alles, gaan aan ’t 
weenen wanneer in een straatje van de verlaten stad een oud vrouwtje, dat gek 
geworden is van ontzetting, een oud Fransch monotoon lied begint te klagen. 
’t Is diep schrijnend wee dat ons hier omringt.
Ik voel den zware last niet die ik draag, stap mechanisch voort en denk aan 
thuis. 
Tegen middernacht komen wij aan het kanaal van Duinkerke naar Veurne. 
Wij moeten met onze stukken een bruggenhoofd bezetten en de brug 
bestrijken. De nacht gaat voorbij zonder incidenten, alleen in de verte hooren 
wij nogmaals de stad bombardeeren en zien wij de petroltank laaien.
Zoo breekt de dertiende dag aan.

Dertiende dag, Woensdag 22 Mei 1940

De dag wordt door mij ingezet met een duchtigen slaap want ik heb gansch 
den nacht wacht gehad. Wij liggen in oude stallingen van het leger.
’s Namiddags …………………….. 

René Vermandel
1ste bataljon, 58ste Linieregiment I/58Li
Mei 1940

.. en hier stopt het verhaal. Het vervolg heb ik op internet gelezen, de  
18 daagse veldtocht van het 58ste Linieregiment:
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Tijdens de nacht van 21 op 22 mei trekt het I/58Li door een zwaar gehavend 
Duinkerke. De mannen zijn erg onder de indruk van het oorlogsgeweld en 
worden erg nerveus. Bij aankomst aan een kanaal ten noorden van de stad 
graaft het bataljon zich in, waarna een derde van de manschappen in de eerste 
vuurlinie  wordt geplaatst. Regelmatig wordt alarm gegeven en moet iedereen 
zijn schutterskuilen induiken. Het I/58Li maakt verbinding met het I/55Li. 
Beide bataljons komen onder het bevel van Kolonel SBH Blancgarin te staan, 
bijgestaan door de Franse Kolonel Le Ministre.

22/05/1940
Nog steeds nabij Renescure wordt de trein met het II/58Li opnieuw van uit 
de lucht aangevallen. De manschappen vluchten uit de trein en er breekt een 
ware paniek uit. Niemand heeft nog zin om in de trein op de volgende aanval 
te wachten en Bolly verliest de controle op zijn bataljon. In kleine groepjes 
verlaat iedereen de streek. Enkelen willen naar Calais, anderen naar Abbeville. 
De 5de en 8ste compagnie slagen er aanvankelijk in nog min of meer samen 
weg te trekken maar deze formaties vallen tenslotte ook uit elkaar. Bolly geeft 
nog aan zijn manschappen de richtlijn mee om het gevecht met de vijand 
te vermijden, tenzij men zeker is van de gunstige afloop. De Commandant 
vertrekt daarna ook met een groep manschappen. De meesten van het II/58Li 
worden in de komende dagen zonder slag of stoot gevangen genomen door de 
Duitsers.

23/05/1940
‘s Ochtends duikt bij het I/58Li een kleine eenheid vijandelijke verkenners op 
die onmiddellijk onder vuur wordt genomen. Tot een echt gevecht komt het 
niet. De ganse dag door wordt regelmatig alarm gegeven en stijgt de spanning 
bij de Belgen.

24/05/1940
Het I/55Li en I/58Li zitten nu al twee dagen zonder bevoorrading. De 
compagniecommandanten besluiten om enkele manschappen de nabijgelegen 
huizen te laten leeghalen voor voedsel en kookgerei .

25/05/1940
De Belgen te Duinkerke worden bij dageraad zwaar gebombardeerd en even 
later krijgen het I/55Li en I/58Li het bevel Frankrijk te verlaten en opnieuw 
Vlaanderen in te trekken. Bij het I/58Li vertrekken de 1ste en 2de compagnie 



3332

te voet naar Adinkerke en Bulskamp. De andere compagnies blijven 
achter om op hun Franse aflossing te wachten. Die komt er niet aan, maar 
uiteindelijk beslist de Franse Kolonel Le Ministre de Belgen toch te laten 
vertrekken. De zware mitrailleurs en bagage worden op enkele vrachtwagens 
geladen die achtergelaten zijn door Belgische vluchtelingen. De 3de en 4de 
compagnie vertrekken te voet terwijl Luitenant Bastin het commando van de 
vrachtwagens op zich neemt.

Het restant van het II/58Li onder Commandant Bolly komt na een lange 
dwaaltocht aan te Hondschote en trekt vervolgens weer de grens over naar 
Houtem.

26/05/1940
Cdt Steyaert gaat naar Veurne waar de commandopost van het 1ste VOC 
gelegerd is en stelt zich in verbinding met het II/58Li. De rest van het 
bataljon werkt aan haar kantonnementen te Bulskamp.
Te Houtem is het II/58Li dolgelukkig wanneer de Belgische bevoorrading 
aankomt. De officieren laten de manschappen ook de nabijgelegen huizen 
uitkammen op zoek naar voedsel en laten iedereen zoveel mogelijk uitrusten.

27/05/1940
Het kantonnement van het I/58Li te Bulskamp wordt overrompeld door 
terugtrekkende Franse en Britse militairen. Daar bovenop bombardeert de 
Luftwaffe het terrein en vernietigt de bagage van het bataljon. Commandant 
Steyaert krijgt vervolgens te horen dat zijn mannen naar de Leie moeten om 
er het I/56Li te vervoegen, maar dit bevel wordt afgeblazen wanneer het 
I/55Li in hun plaats vertrekt naar het front.

Ook nabij Houtem krijgt het II/58Li te maken met terugtrekkende Britten. 
De Tommies vernielen hun voertuigen en materiaal en trekken te voet verder 
naar Duinkerken. Commandant Bolly laat twee mitrailleurs opstellen tegen 
vliegtuigen maar het blijft die dag rustig aan de hemel boven Houtem. De 
manschappen kunnen de bombardementen aan de kust waarnemen en zijn 
sterk onder de indruk van de rake klappen die de Luftwaffe uitdeelt aan de 
Fransen en Britten.
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28/05/1940
De Luftwaffe bombardeert opnieuw Bulskamp en hierbij komen de Soldaten 
Karel De Wilde en Jerôme Franquet om het leven. Tijdens de ochtend 
verneemt men het nieuws van de capitulatie bij het I/58Li en II/58Li.

Ik denk dat mijn vader niet de enige was die geen zin had er meer over te  
vertellen. Oorlogstrauma’s bestaan nog steeds. 51% van de US veteranen van 
Afghanistan plegen vandaag zelfmoord, dagelijks 22. Sneuvelen stopt niet 
met capitulatie.

Maar toch spelen we nog steeds graag oorlogje, nog steeds verminken 
we generaties jonge mensen, nog steeds mogen macht, geld, fierheid, 
zelfgenoegzaamheid en fanatisme ongestraft vermoorden. Zinloos geweld.

Make Peace, Not War,

als ’t enigszins mogelijk is …….
©Kapt. Patrick Vermandel, 4 januari 2015

SDVO vzw
Wandelaarkaai 4
B-8400 Oostende

Tel. +32 59 50 95 26
Fax + 32 59 50 96 64

info@sdvo.be

Openingsuren:

Van maandag t/m donderdag
van 8.30u tot 12.15u en 13u tot 17u

Op vrijdag van 8.30u tot 12.30u

Voor een duurzame en
rendabele visserij
met oog voor

sociaal-maatschappelijke en
ecologische aspecten
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Ampe-Vandaele

Arnoys Roger

Barbaix - Storme

Bienfet Ronald

Blontrock Viviane

Bogaert Marie Rose

Borny Rolande

Bossaert Jurgen

Brouwer Peter

Callewaert - Seys Hilda

Carly Ronald

Christiaen Norbert

Claeys Niki

Cleremans André

Coelus Robert

Constandt Georges

Corveleijn Johan

De Loddere Thibault

De Mey Jef

De Soete Dany

Declerck Francine

Delbol Raymonda

Demeere Henri

Depoorter Leo

Deramoudt Louis

Derdeyn Fernandus

Derycke Daniël

Derycker Fernand

Desnerck Roland

Desopper Christiane

Dewaele Marcel

Dewilde Dirk

Dierckens Bernard

Dirickx Kamiel

Dua Frederika

Dufait Roland

Dumolin M-R

Dutreeuw Rita

Eerebout Edgard

Focke Yvette

Francois Roland

Geril Albert

Ghevaert Christianne

Gistelinck Christa

Goemaere Elisabeth

Hardy-Schalandrijn

Heirwegh - Bastini Eddy

Helsen Ludo

Helsen Yolanda

Herman Gilbert

Hillewaere Antoon

Jacobsen Jean

Jacobsen Walter

Jansoone Roger

Janssen Colin

Janssen Susanna

Janssens - Ingelbrecht

Jooris Roger

Jooris Willy

Kerger Stefaan

Labbeke Martine

Langenaekens-Geryl

Lanssens René

Laplasse Maria

Lason Maurice

Lauweres Francoise

Lijst steunende leden V.N.A.O. 2015
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Deze lijst vermeldt de leden die 
12,50 euro en meer als lidgeld 
betaalden. Hun belangrijke steun 
verruimt de werking van de ver-
eniging. Een zeer hartelijke dank.
De lijst werd voorlopig afgesloten 
op 10 juni 2015.

Lebrun Chantal

Leemans Herman

Leerman Victor

Lingier Bart

Lodewyckx Herman

Lombard Jacques

Lowyck Jan

Malfait Pierre

Mees Pierre

Meire Martine

Moerman Johan

Mostrey Elisabeth

Moyaert Luc-Belpaeme 

Mynn Joan

Christiaene

Mynn Joan

Osaer Jacques

Panesi Freddy

Peereboom - Feytons

Plaetevoet Raymond

Prinzie Valere

Remaut Jeannette

Ryckaseys Joeri

Serie Edmond

Severijns Natalis

Severy Ronny

Sleuyter-Smessaert

Smeyers Victor

Soetaert - Versluys

Spegelaere Marie-Christine

Tetaert Raymond

Ulin Georges

Van De Wynckel Hendrik - De Clerck

Van Den Bergen Roger

Van Den Heuvel Herman

Van Duyvenboden - Stubbe

Van Hove Yasmina

Van Iseghem Guy

Van Loo Roland

Van Loocke-Tratsaert R.

Van Vooren Rita

Vandamme Gerard

Vande Casteele Louis

Vandecasteele Jean

Vanderbeke Mireille

Vandromme Jozef

Vanhoeck Leopold

Vanhoucke Christiana

Vanhove Christiane

Vanhove Maarten

Vanmassenove Roger

Vanwalleghem René - Vandewalle

Velghe Maurice

Velthof Frederik

Verbeke Frans

Verdruye  Oscar

Verkempynck Jean-Pierre

Vermandel Patrick

Versluys Willy

Voeten Yves

Vyncke Wilfried

Weerbrouck Fernand - Tournoy

Willaert Jean-Pierre
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AQUATIEME  2015
Tijdens het zomerseizoen 2015 organiseren we  
zoals vorige jaren de tentoonstelling AQUATIEME 
in de bovenzaal van het Noordzeeaquarium op de 
Visserskaai te Oostende. Het is telkens open van 14 u 
tot 17 u. Enkele deelnemers verkiezen om reeds van 
10 u aanwezig te zijn.  We doen een warme oproep 
aan onze leden om deze tentoonstellingen te bezoeken, 
het zal een stimulans zijn voor de kunstenaars.

Onze deelnemers:

Nan's Idee                   Schilderijen en klei
29 juni tot en met 5 juli
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Elisabeth Mostrey       Schilderijen en zijde
6 juli tot en met 12 juli

Fotoclub Ter Streep
13 juli - 19 juli
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Jacques Osaer                      Schelpenkunst
20 juli - 26 juli

Pierre Mees                               Schilderijen
27 juli - 2 augustus
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Guy Van Iseghem             Schilderijen
3 augustus - 9 augustus

Eddy Eneman            Schilderijen en foto's
10 augustus - 16 augustus



4140

Han en John van Nimwegen     Schilderijen 
17 augustus - 23 augustus

Raymond Tetaert                        Schilderijen
24 augustus - 30 augustus
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HMS VINDICTIVE
De vernissage van het boek “De Raid op Zeebrugge” was gepland op 
donderdag 23 april 2015 (datum die verwijst naar 23 april 1918). De 
Gouverneur had de voorstelling gepland in zijn residentie of het Provinciaal 
Hof, Burg 3 te Brugge, omdat tijdens de eerste wereldoorlog dit gebouw bezet 
was door het Commando van de Duitse Kriegsmarine. Toespraken werden 
gehouden door de auteurs alsook door de Britse ambassadeur H.E. Alison 
Rose die het eerste exemplaar mocht in ontvangst nemen.

Hoewel het boek hoofdzakelijk over de Raid op Zeebrugge handelt kan toch 
de link gelegd worden met Oostende want er zijn tot nu toe onbekende en 
onuitgegeven foto’s bij van de HMS Vindictive die nadien op 10 mei 1918 in 
Oostende de haven blokkeerde.

De Raid op Zeebrugge
Nieuw boek van C. Decaluwé en T. Termote



4342

In ons tijdschrift nr. 32  2de trimester 1998 van Vriendenkring Noordzee-
Aquarium vzw verscheen een uitvoerig artikel over de HMS Vindictive. 
De gezonken Vindictive versperde grotendeels de havengeul en werd maar 
verwijderd in 1920. Als gedenkteken behield men de boeg die geplaatst 
werd nabij de Sluis Demey. De herdenkingsdag voor de slachtoffers werd 
ieder jaar gehouden met een bloemenhulde. In 1998 was het een bijzonder 
herdenkingsjaar want dan was het juist 80 jaar geleden dat de HMS Vindictive 
de Oostendse haven versperde om te beletten dat Duitse U-boten de haven 
konden uitvaren om de schepen van de geallieerden te bestoken. 
Bij het artikel zijn er drie foto’s waarbij duidelijk de plaats van het monument 
te zien is naast het sas van Sluis Demey. In 1998 was er nog geen sprake van 
om het monument te verplaatsen naar het oostelijk havenhoofd of de nieuwe 
oostelijke strekdam ongeveer op de plaats waar de Vindictive zonk in 1918.
In het recente boek van C. Decaluwé en T. Termote is een kunstfoto 
opgenomen van het Vindictivemonument op de nieuwe plaats.

Robert Coelus                                                                                        
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Plechtige Communie IBIS-jongens

Op maandag 18 mei 2015 vierden 10 IBIS-jongens hun plechtige  
communie. Dankzij de talrijke sponsors en de vele mensen die het  
Koninklijk Werk IBIS genegen zijn, konden deze jongens rekenen op 
een mooi feest met bovenal mooie geschenken zoals o.a. voor elkeen 
een mooie sporttas, CD-bon, zaklamp, stripverhalen en bovenal wat 
extra zakgeld.

Een dikke proficiat aan: 
Bekir Senne, Calcoen Dean, Colet Storm, Cornell Cody, Fomichev  
Devid, Pereira Da Silva Abel, Pitteljoen Vladimir, Rachidi Tim,  
Vanhaelewijn Philip en Van Rumst Nathan.

De voorzitter, Patrick Vermandel, en de penningmeester, Jo Dielman, 
waren ook aanwezig en deden hun duit in het zakje.
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In de vroegere pakhuizen van rederijen,viskopers, visverwerkers enz. 
van de vismijn te Oostende werden de leegstaande ruimten herge-
bruikt door officiële instanties gerelateerd aan maritieme zaken. Zo 
kwam er plaats voor het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de 
Inov-Ocean site waar het IOC project van de Unesco gevestigd is.
In maart 2015 werd het tienjarig bestaan van dit Unesco project  
gevierd en daarvoor kwamen 168 zeewetenschappers uit 54 landen  
bijeen tijdens een congres in het Provinciaal Hof te Brugge.
Het al tien jaar bestaande projectkantoor van de Unesco aan de 
Wandelaarkaai te Oostende levert een belangrijke bijdrage aan de 
internationale oceanografie.

Dat er in de vismijn te Oostende  in een leegstaand pakhuis loense zaken 
gebeurden met de kweek van cannabis planten voor de drugshandel 
stond onlangs in geuren en kleuren te lezen in dag- en weekbladen 
en te horen op radio en TV. Maar er wordt veel minder geblokletterd 
in de media over gerenoveerde pakhuizen in dezelfde vismijn die 
dienst doen voor zeewetenschappelijk onderzoek en van internationaal  
belang zijn.       
Daarom wat toelichting en eerst op politiek vlak.

TIEN JAAR UNESCO 
IN OOSTENDE
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Het Vlaams Trustfonds ter ondersteuning van wetenschappelijke  
activiteiten van de Unesco.
Vlaanderen is één van de weinige regio’s in de wereld die samenwerkt 
en een overeenkomst heeft gesloten met de Unesco. Vlaanderen inves-
teert samen met de Unesco in een goed beheer van oceanen en mariene 
biodiversiteit. Sinds de overeenkomst die gesloten werd in 1998 heeft 
Vlaanderen meer dan 6 miljoen euro in het Trustfonds gebracht. Voor 
de periode 2014-2015 is een donatie voorzien van 900 000 euro en 
Vlaanderen wil deze donatie tweejaarlijks in de toekomst verder zetten.
In 2005 werd de bestaande samenwerking tussen Vlaanderen en de 
Unesco opgevoerd met de opening van het UNESCO/IOC PROJECT 
OFFICE FOR IODE te Oostende.
Over deze laatste formulering wat meer uitleg. 

1. UNESCO 

Het is de afkorting voor United Nations Educationel Scientific and 
Cultural Organisation of vertaald Organisatie der Verenigde Naties 
voor Onderwijs Wetenschap en Cultuur.
De Unesco werd opgericht op 16 november 1945, tamelijk snel na het 
einde van de tweede wereldoorlog, met als doelstellingen bijdragen tot 
de vrede, armoedebestrijding, milieubescherming, duurzame ontwikke-
ling, interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap en cultuur.
Unesco is meer bekend als autoriteit op gebied van werelderfgoed.
Voor de diverse doelgebieden heeft Unesco eigen programma’s.
De hoofdzetel is gevestigd te Parijs.
Wereldwijd beschikt Unesco over plaatselijke clubs die tot doel heb-
ben de burgers plaatselijk te informeren over de werking van Unesco.
Voor Vlaanderen is de Unescoclub of Unescoplatfom gevestigd te 
Koksijde - Oostduinkerke, Farazijnstraat, 32 postnr. 8670 en Tel. O58 
52 36 41.

2. Wat is IOC?

De afkorting IOC staat voor Intergouvermentele Oceanografische 
Commissie van de Unesco.
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IOC is wereldwijd de belangrijkste instelling inzake oceaanweten-
schappen en is van zeer groot belang voor het aanpakken van mon-
diale problemen zoals klimaatverandering, stijging van de zeespie-
gel en daaraan verbonden gevolgen.

3. Wat is IODE ?

De afkorting IODE staat voor International Oceanographic Data- and 
Information Exchange program of the Unesco.
IODE is actief op gebied van Oceanografie sedert 1961 en bevordert 
internationaal de uitwisseling van data en informatie over zeeën 
en oceanen. Te Oostende bestaan dus die Unesco-activiteiten nu 
tien jaar. Het IODE-programma is een onderdeel van het IOC van de 
Unesco.

Wat betekent nu praktisch UNESCO/IOC PROJECT OFFICE FOR  
IODE AT OSTEND?

Dit centrum is in de eerste plaats een opleidingscentrum waar jon-
ge zeewetenschappers uit ontwikkelingslanden informatie, kennis 
en vaardigheden komen opdoen om te functioneren in de interna-
tionale context van de oceanografie en zeewetenschappen. Het is 
tevens een ontmoetingsplaats voor jonge zeewetenschappers om 
gemeenschappelijke projecten uit te werken,.
In dit kantoor is men ook actief op gebied van biodiversiteit in de 
zeeën. De gegevens over biodiversiteit van meer dan 500 instituten 
wereldwijd worden hier samengebracht in een centrale databank. Zo 
houdt dit kantoor gegevens bij van alle in zee levende dieren en flora.
Nieuwe technologische toepassingen om preventief gewaarschuwd 
te worden bij tsunamis worden er bestudeerd en uitgewerkt.
Wat in de voorbije tien jaar te Oostende gerealiseerd is, is zo waardevol 
dat het centrum navolging krijgt en de komende jaren worden over de 
hele wereld tien opleidingscentra opgericht naar het voorbeeld van het 
Unescokantoor te Oostende met de moeilijke benaming van UNESCO/
IOC PROJECT OFFICE FOR IODE at Ostend Belgium.

Robert Coelus
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Schelpenwinkel op de Groentemarkt 1 verdwijnt

Het pand werd onlangs verkocht en binnenkort moeten ons lid Leopold 
Vanhoeck en zijn echtgenote het verlaten. Met spijt in hun hart moeten 
ze afscheid nemen van hun verzameling op deze plek. Een petitie werd 
gestart door schrijfster Erna Schelstraete. Ze verzamelde 295 handte-
keningen op drie weken. Daardoor kwam er een reactie van de burge-
meester en het stadsbestuur dat voorstelde om de verzameling tijdelijk 
onder te brengen in het Stadsmuseum, waarna tegen 2018 een verhui-
zing naar het nieuw op te richten Ensor Bezoekerscentrum voorzien 
wordt. Hopelijk wordt de verzameling blijvend en respectvol bewaard.

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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De dienst Cultuur is op zoek naar een vrijwilliger voor het 
Noordzeeaquarium om nu en dan tijdens de weekends de 

kassa te bedienen.

Functieprofiel:

Bedienen van de kassa: ticketverkoop, verkoop boeken 
VNAO.

Routineklussen: klein voedsel uithalen en geven aan de aquaria, 
temperatuuropname aquaria, vegen bezoekersruimte, stoepbord 

buiten/binnen plaatsen.

Contact: 

tel. 059500876
noordzeeaquarium@oostende.be

of persoonlijk tijdens de openingsuren

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 10-03-2015 tot 14-06-2015.

11/3 O.62  visvoer
4/4 O.62  visvoer
23/4 O.62  visvoer
8/5 O.29  3 rode poontjes, 2 kleine grieten en 
                              4 kleine tarbotten
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Verant. uitg. Vriendenkring Noordzee Aquarium  Oostende (v.z.w.) Visserskaai 8400 Oostende

ONS GAZETJE
• Op 6 april namen enkele afgevaardigden van V.N.A.O. en Zeilschip 
Mercator deel aan de Vissershulde te Oostende.

• Op 26 april overleed ons lid Claudette Bogaert, medeuitbaatster van 
"café - restaurant Mosselhuis". We bieden de familie onze  innige deel-
neming aan.

• Onze leden Anna Tournoy en Fernand Weerbrouck hebben hun ont-
slag aangeboden in het dagelijks bestuur van onze verening. We danken 
hen voor hun inzet in de voorbije jaren.

• Van 7 februari tot en met 31 mei kon men de fotoreeks "Oostende ver-
andert" van Valère Prinzie bewonderen in het Oostends Stadsmuseum.

• Jaarlijks organiseert het herdenkingscomité Paster Pype, in samenwer-
king met het stadsbestuur, een plechtigheid ter herdenking van Paster 
Pype. Deze plechtigheid vond plaats op woensdag 3 juni 2015 aan het 
graf van Paster Pype op de stedelijke begraafplaats in de Nieuwpoort-
sesteenweg.
Op 3 juni 1926, overleed Eerwaarde Heer Pype beter gekend als “Pas-
ter Pype”. Hij zette zich in voor de vissers en hun gezin die in die tijd 
vaak in zeer erbarmelijke omstandigheden leefden.

Bestuurslid Jan Jacobusen, 
legde namens de Vrienden-
kring van het Noordzeeaqua-
rium een gerbe neer.


