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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: jo.dielman@oostende.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 van de penningmeester

Beste leden en vrienden en sympathisanten van het 
Noordzeeaquarium, zeilschip Mercator en O.129 Amandine,

Voor u ligt het tweede nummer van ons tijdschrift. Aan deze editie 
werkten weer een aantal gemotiveerde vrijwilligers mee zodat 
we opnieuw een kwalitatief hoogstaande editie kunnen afleveren. 
Bovendien houden we eraan om deze boekjes op een hogere kwaliteit 
van papier te laten drukken zodat we ons tijdschrift kunnen bewaren 
als een echt ‘collectors item’.

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, nog altijd, talrijke 
leden. Juist daarom is dit lidgeld zo belangrijk voor ons.

Vindt u op het adresetiket naast uw naam dit tekentje “€” 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 die 
hun lidgeld nog niet zouden betaald hebben om dit alsnog te doen en 
zo te blijven behoren tot de grootste maritieme erfgoedfamilie van 
Oostende.

Lid worden kan eenvoudig:
- van de Vriendenkring van het Noordzee-Aquarium: minstens 9,00 
euro storten op rekening BE78 2800 7062 0986 (Bic: GEBA BEBB) 
van V.N.O.A. vzw, Visserskaai in Oostende. 
- van de vzw Zeilschip Mercator: minstens 20,00 euro storten op 
rekening -BE49 7330 4727 2271 (Bic: KRED BE BB) van Zeilschip 
Mercator vzw, Pensjagerstraat 8 in Oostende.

Tot binnenkort.                                                       De penningmeester
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Sfeerbeelden van onze jaarvergadering 
op 20 maart 2016 
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M. ROMMELAERE-DELEU

Voorhavenlaan 51
8400 Oostende

Vuurtorenwijk
Tel. 059/32 03 21

UURWERKEN - JUWELEN - SPORTTROFEEEN

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
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IS EEN SARDINE EEN PILCHARD ??
IS EEN PILCHARD EEN SARDINE??

In het Oostendse dialect (voor zover het nog gesproken wordt) 
zegt men soms “sjharding” als men het heeft over sprotvisjes. 
Verse sprot, gerookte sprot, sprotfileetjes en ook gemarineerde 
sprot kan je in de viswinkels kopen. Die sjhardings of sprotten 
zijn helemaal geen sardines. Als men in militaire kringen het 
heeft over sardines dan bedoelt men daarmee niet een vissoort 
maar wel de strepen op de mouwen van de onderofficieren en 
officieren of ook nog de galons. Zo zegt men over een officier 
die in rang bevorderd wordt dat hij een sardine meer krijgt op zijn 
mouw. Dit gezegde is overgenomen uit het Frans.
Er is veel verwarring voor de benamingen van kleine haring-
achtige vissoorten. Het onderscheid tussen een sprotvisje, een 
kleine jonge haring, een sardientje en zelfs een koornaarvisje 
is doorgaans moeilijk en zeker voor een leek in het vak. 
Kruisnetvissers op het staketsel die bij het ophalen van het 
net dikwijls van die kleine  spartelende zilverblinkende visjes 
(sprotjes of sjhardingsjes) vangen werpen ze terug en kijken niet 
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of er daar harinkjes of koornaarvisjes bij zijn. Sardine zal men 
niet rap zeggen want sardines vangen we niet aan onze kust of 
toch zelden. Maar sardines zijn wel goed gekend niet vers maar 
met olijfolie ingeblikt in typische platte rechthoekige blikken 
doosjes met afgeronde hoeken; kortweg “sardinedoosjes”. 
Voorheen was er nog een soort sleutel met gleuf bij ieder doosje 
en dan moest je de sleutel bevestigen aan een uitstekende 
lip van het deksel en met een krachtige beweging het blikken 
deksel oprollen op de sleutel. Tegenwoordig is het gemakkelijker 
om een sardinedoosje te openen. Op het dekseltje is een ring 
gemonteerd waar je vinger door kan om zo met trekken het 
doosje te openen. In dezelfde aard dus zoals je thans een cola 
of ook een bierblikje moet openen.
Naast sardines worden ook ansjovisjes en makreel in recht-
hoekige doosjes ingeblikt. Voor tonijn en zalm gebruikt men 
cilindervormige dozen. Er staan ook bij de visconserven ovale 
platte dozen met vissen ingeblikt in tomatensaus. Daarop lezen 
we de naam “ pilchards”.
De smaak van ingeblikte kleine sardines in olijfolie vergeleken 
met de smaak van pilchards in tomatensaus is toch wel tamelijk 
verschillend. Verse gegrilde sardines  en pilchards  verschillen niet 
in smaak.
Is een sardine een pilchard of is een pilchard een sardine??
Laten we het duidelijk stellen. Pilchard en sardine zijn twee 
namen voor eenzelfde vissoort. Jonge kleine sardines zijn 
gewoonweg sardines. Oudere en grotere sardines noemt men 
pilchards.
De wetenschappelijke naam is SARDINA PILCHARDUS 
(WALBAUM,1792). Deze vis behoort tot de familie van de 
CLUPEIDAE of haringachtigen. De wetenschappelijke naam 
werd bedacht door de Duitse dokter en naturalist Johann 
Julius Walbaum (1724-1799) In de Ichtyologie of viskunde is 
zijn belangrijkste bijdrage de heruitgave van het boek van de 
Zweedse natuurkundige Peter Artedi (1705 - 1735) grondlegger 
van de viskunde. Het boek beschreef alle tot dan bekende 
vissoorten en werd door Walbaum aangevuld.
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Oude methode om sardineblikjes te 
openen met behulp van een sleutel.

Foto boven: Sardienen.                                   Foto onder: Pilchards.
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Foto boven: Sardienen.                                   Foto onder: Pilchards.

Leefgebied van de sardine
De naam sardine zou zijn oorsprong vinden in de naam van 
het Italiaanse eiland in de Middellandse Zee SARDINIE. In de 
kustwateren rond dit eiland zijn die vissen in grote scholen van 
oudsher massaal aanwezig. Sardinië is 24OOO km2 groot en 
telt 1,6 miljoen inwoners. De hoofdstad is Cagliari.
Voor onze Vlaamse  zeegebieden wordt de sardine of pilchard  
of pelser (Nederlandse naam) sporadisch waargenomen. 
Het gebeurt wel in de zomermaanden soms en toevallig dat 
sardines en dan meestal grote of pilchards worden gevangen 
in de netten van onze kustvissers. Dan worden die vissen vers 
te koop aangeboden op de vistrap te Oostende. Sommigen 
beweren dat we in de toekomst  meer en meer de sardines in 
onze zeegebieden zullen zwemmen door de opwarming van de 
aarde. Sardines houden het liefst van een temperatuur van 18 
tot 20 graden Celsius.

In gans de Middellandse Zee kan men de sardines aantreffen. 
Daarbij moeten we de Atlantische kusten van Portugal tot het 
Engels Kanaal voegen alsook de zuidelijke zeegebieden rond 
de Britse eilanden en Ierland maar veel minder rond Schotland. 
Van 1750 tot 189O was sardinevisserij in Cornwall (Engeland) 
zeer belangrijk en daarna begon het te minderen. Thans is 
te Cornwall de haven Newlyn weer een bedrijvigheid voor de 
pilchardvisserij en er is een fabriekje  die de visjes inblikt. Bij het 
begin van de tweede wereldoorlog zijn velen van onze vissers  
met schip, vrouw en kinderen naar Newlyn en Penzance gevlucht. 
Deze twee havens en andere kleine haventjes van Cornwall 

Exemplaar gevangen door onze kustvissers. Foto Eddy Eneman.
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zoals St. Ives, Polperro, Mousehole, Newquay enz.. waren 
eertijds  sardinehavens. Enorme scholen sardines die tijdens de 
zomermaanden voor de kusten van Cornwall zwommen werden 
gevangen met ringzegennetten (purse-seine fishing).
In het visserijmuseum te St Ives wordt getoond hoe men eertijds 
tewerk ging om de gevangen sardines te behandelen. Pilchards 
werden gegut (van ingewanden ontdaan) gewassen en 
gezuiverd, gestapeld in lagen afgewisseld met een zoutlaag, na 
een tijd overgebracht in houten tonnen of barrels (hogsheads) 
waarin 3000  pilchards  per barrel. In een goed jaar werden te 
St Ives 40.000 barrels geëxporteerd. Dat betekent 120 miljoen 
vissen.

Leefwijze van de sardine of pilchard
Een volwassen sardine bereikt een lengte van 20 tot 25 cm. 
Dertig centimeter lang en meer is eerder uitzonderlijk. Het 
vissenlichaam is bedekt met tamelijk grote schubben die kunnen 
afvallen en vervangen worden door nieuwe die er onder zitten. 
De rug is blauwachtig en de flank heeft een gouden schijn die 
snel verdwijnt na de dood van de vis. De buik is zilverwit. Het 
kieuwdeksel is radiair gegroefd en heeft bovenaan een donkere 
vlek. Voorbij de kieuw zijn min of meer op de flank van het lichaam 
nog in rij staande enkele donkere ronde vlekken. Sardines leven 
in de bovenste waterlagen en zijn dus een pelagische vissoort.  

Cornwall - Hoe de pilchards 
gestapeld worden in een 
houten ton (hogshead).
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Ze leven in grote scholen of banken  soms van duizenden 
exemplaren en zwemmen ’s nachts bij de oppervlakte en bij 
daglicht gaan ze dieper 
De paaitijd is gans het jaar door volgens de populaties. Het paaien 
gebeurt dicht bij de kusten. Zo zijn als voorbeeld de sardines 
geboren in de herfst in de Golf van Gaskonje geslachtsrijp in de 
winter van het volgende jaar. Sardines zijn snelle groeiers en 
na twee jaar kunnen ze al een lengte bereiken van 20 cm. Het 
wijfje legt tussen de 50.000 en 60.000 eitjes. De eitjes zweven 
in het water op een diepte van 10 tot 70 m. Afhankelijk van 
de watertemperatuur komen de vissenlarven na twee tot vier 
dagen uit.
Sardines zijn planktoneters, aanvankelijk phytoplankton en als 
ze groter worden ook copepoden,krablarven en visseneitjes.

Hoe worden sardines ingeblikt?
In 1810 combineert Joseph Colin te Nantes de Engelse uitvinding 
van blik met de techniek van Nicolas Appert om voedsel langer 
te bewaren en past dit toe op sardines. Zo ontstonden de eerste 
sardinedoosjes en conservenfabrieken. In 1880 waren er in 
Bretagne 132. 

De visjes worden op grootte gesorteerd. De koppen, 
ingewanden en staart worden verwijderd en daarna worden ze 
goed gewassen. Vervolgens worden ze twee uur in de pekel 
gebracht. Het zout wordt er afgespoeld en de visjes worden 
wat gedroogd. Men dompelt ze dan gedurende twee minuten 
in kokende olijfolie. Daarna in de blikjes voorzien van wat verse 
olijfolie. De blikjes worden gesloten en gedurende twee uur lang 
gesteriliseerd bij 115 graden.
In bijkomende bewerkingen kunnen de visjes nog ontveld worden 
en of gefileerd worden, voorzien van eigen nat, zonnebloemolie 
en tomatensaus.
De blikjes worden van binnen voorzien van een laagje lak 
(coating) zodat er geen reacties optreden tussen de vis en het 
metaal. De houdbaarheid van de sardineblikjes wordt meestal 
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gesteld op drie jaar. Thans is Marokko de wereldleider in de 
productie van sardines. Na de vangst worden de sardines 
diep gevroren om ze later te bewerken. Er zijn nog weinig 
producenten die verse sardines na de vangst onmiddellijk 
inblikken. In Portugal is er nog de firma NURI  die de sardines 
op artisanale wijze behandelt.

Andere soorten sardines

1. Sardinella aurita (Valenciennes,1847)
 Een soort die sterk gelijkt op de gewone sardine. Het kieuwdeksel 

is niet gegroefd. Ze komen ook voor in de Middellandse zee. 
Worden in Marokko gemengd verwerkt met de gewone.

2. Sardinops sagax (Jenyns,1842) 
 Is een soort van de Pacific, wordt ook Zuidamerikaanse 

pilchard genoemd. Wordt bij ons verkocht door Colruyt in ovale 
conservedozen onder de naam pilchard.

3. Sardinella longiceps (Valenciennes, 1842) is een soort van de 
Indische Oceaan. Een lekkere sardinesoort voor de Indiërs.

4. Sardinops neopilchardius (Steindacher,1879) wordt gevangen 
aan de kusten van Australie.

5. Sardinops melanostictus (Schlegel, 1948) is de Japanse 
sardinesoort. Thans overbevist.

Wat is PUXISARDINOPHILIE?
Een moeilijk woord is het om het verzamelen van sardinedoosjes 
aan te duiden. Sommige verzamelen de lege blikjes, andere 
verzamelen de blikjes ongeopend. Bepaalde fabrieken  van 
sardineconserven spelen daarop in en veranderen jaarlijks de 
tekeningen op de doosjes.

Wat zijn ‘sardines millésime’?
Dat  zijn op een  speciale  artisanale  manier ingeblikte sardines 
die langer dan tien jaar kunnen  bewaren. Die kosten natuurlijk 
duurder dan gewone.
                                                                           Robert Coelus
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archimedesstraat 53  I  8400 oostende
T +32 59 33 33 99  I  E info@lowyck.com

drukkerij
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Dromen..
In dit rustig wandelparadijsfladderen vlinders vrolijk rondonbezorgd verzamelen ze nectarwant hier bloeit de zomer opende zachte zomerwind spreidt een mantelvan een intens verlangen rondomde wilde rozelaar bij het hekde tijd ademt enkel rust.

Jozef Vandromme

Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende
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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

AperoFish pAlAce
bij Stephanie en Hans

Dagvers
Non-stop keuken

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

Nieuwstraat 5 - Oostende - 0477/442625

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

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

Purus Garnalen 
Vlaamse grijze garnaal zonder bewaarmiddelen !
gepeld (machinaal) en ongepeld
Garnaalkroketten / Belgica hangcultuurmosselen uit volle zee

Dagelijkse aanvoer van verse vis !

Brevisco bvba                      www.vlaamsegarnaal.be 
Vismijnlaan 19-21              bestellingen :
8400 Oostende                   Monique : 0472 / 88.81.72
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RIKOCHIP
artikelen voor de 

horeca

Tel. 059/325.111
Fax 059/332.426

b.v.b.a. Verzekeringen

F. Finaut
ALLE VERZEKERINGEN

ALLE MAATSCHAPPIJEN

Elisabethlaan 393
8400 Oostende

Tel.: 059/80 26 79
Fax: 059/80 00 81

Alles voor Dier en Tuin
Kolen - Brandhout - Propaan - Butaan - Mercerie

De Wever - Vanlommel
Fritz Vinckelaan 165, 8450 Bredene

059/32 17 28 • 0476/22 62 96 • Fax: 059/250 289

DePOT industriële gassen
Aardgasverdeler

WWW.WEVER.BE
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OESTERS EN PERZIKEN
MAIDENTRIP
Belfast (Northern Ireland) was de geboorteplaats van een Britse 
legende: het mooiste, het duurste, het snelste en het meest luxueuze 
schip dat ooit werd gebouwd: Titanic, de trots van de White Star 
Line. Het was een machtige uitdaging in de geschiedenis van de 
scheepsbouw. De Ierse scheepsbouwers Harland & Wolff werkten in 
opdracht van de rederij White Star Line.
De haven van afvaart was Southampton, de haven van bestemming 
New York. Op 10 april begon Titanic haar maidentrip en dat was 
opzienbarend. Vier dagen later ramde het schip een ijsberg en dat was 
wereldnieuws! 

RAGTIME
Er waren 2.200 mensen aan boord. Ze genoten van de zeereis, het 
lekkere eten, dans en muziek of ze lagen in bed. Er werd een gat in de 
romp geslagen en het schip was onherroepelijk verloren. Tijdens de 
tragedie speelde het achtkoppige orkest, “Alexander’s Ragtime Band”, 
lichte, vrolijke dansmuziek en misschien ook “Nearer, My God to 
Thee”? Dit om de passagiers te kalmeren. Intussen liet de bemanning 
reddingssloepen te water. Maar de bezetting ervan gebeurde in het 
begin soms traag en weifelend, want velen wilden het veilige, want 
“vrijwel onzinkbare” schip niet verlaten. Angstige, paniekerige, 
chaotische toestanden om dan toch in de reddingsboten te komen, 
tarten elke verbeelding. Slechts 700 passagiers en/of bemanningsleden 
overleefden de tragische en helse nacht van de 14de op de 15de april 
1912
Het zwaar gehavende schip brak doormidden en zonk op de ijzige 
bodem van de Noord-Atlantische Oceaan. Geruime tijd dachten 
velen dat het schip niet kon zinken. Helaas konden de waterdichte 
compartimenten het schip niet redden en lag de eindbestemming van 
het luxueuze lijnschip vast.
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OESTERS EN PERZIKEN
De spijskaart van 14 april 1912 van R.M.S. “Titanic” zag er gevarieerd 
genoeg uit: koud voorgerecht naar keuze, zalm, lamsfilet, ganzenlever, 
geroosterde eendenborst, heldere bouillon, erwtjes, gekookte rijst, 
nieuwe aardappeltjes, mousselinesaus, oesters en perziken!
Dit werd wel de duurste spijskaart ooit, want een origineel werd tijdens 
een veiling in Dallas (USA) voor 105.000 Euro (1 miljoen Noorse 
Kronen) van de hand gedaan.

BE BRITISH BOYS, BE BRITISH
Isidor en Ida Straus waren een ouder, welgesteld echtpaar uit de USA. 
Ze stonden doelbewust hun plaatsen in een reddingssloep af aan jongere 
reizigers. In dezelfde voorjaarsnacht stierf Bless, het paard van Isidor. 
Kapitein Smith gaf in de hectiek van de dramatisch reddingspogingen 
de bemanning de trotse en bemoedigende boodschap mee: “Be British 
boys, be British”.

GETIJDENKRACHTEN
IJsblokken (schotsen) die loskwamen van de gletsjers op Groenland 
strandden bij laag water of bleven langer drijven in ondieper, rustiger 
water voor de kusten van New Foundland en Labrador. Op 4 januari 
1912 was het volle maan en voor het eerst sinds 1400 jaar was de 
maan de aarde heel dicht genaderd (356.375 km). “Daardoor waren 
de getijdenkrachten maximaal. Als gevolg daarvan zouden heel wat 
ijsbergen die ‘gestrand’ waren in de ondiepe kustwateren van Labrador 
en Newfoundland opnieuw op drift zijn geraakt.” (Frank Deboosere). 
Die ijsschotsen kruisten dan ook de vaarroute van Titanic op 42°NB. 
De mythe van ‘Titanic’, de legende zal blijven, ook wanneer het 
gelokaliseerde wrak helemaal zal vergaan zijn. Misschien is de 
ondergang van dat prestigieuze lijnvaartuig wel een metafoor voor onze 
tijd: "de hoogmoed van de mens die denkt de hele natuur te kunnen 
onderwerpen, wordt ontmaskerd."

EXPEDITIE
In 1985 werd het wrak gevonden in de Noord-Atlantische Oceaan op 
3.800 m diepte door de samenwerking van Franse en Amerikaanse 
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diepzeeduikers. De vindplaats (370 zeemijl van Newfoundland op 
41°43’57’’NB en 49.56’49’’WL), werd lange tijd geheim gehouden 
om schattenjagers, sensatiezoekers, dieven en roekelozen op afstand te 
houden. In Belfast kan je kopieën zien op ware grootte van delen van 
het schip. Je loopt er op het dek en kijkt in de kajuiten. Vandaag is het 
wrak van Titanic onderzees werelderfgoed van Unesco. De regisseur 
van de film ‘Titanic’, James Cameron, nam zijn job ernstig en bezocht 
33 maal het onfortuinlijke wrak. De prachtige romantische film met 
Leonardo DiCaprio en Kate Winslet in de hoofrollen maakte diepe 
indruk.

BRONNEN
National Geographic Magazine (april 2012)
Der Spiegel (april 2012)
Wetenschap in Beeld
Frank Deboosere

Johan Corveleijn (Oostende, 6 januari)

Agenda van De Laatste Vuurtorenwachter:

* 24 april, 13 u., Stadsmuseum Oostende, Panelgesprek met visser 
Henri Laplasse en Flor Vandekerckhove over ‘Bijgeloof en ritue-
len in de zeevisserij’;

* 5 juni, 14 u., Sincfala Heist, 
 Nieuwe vissersverhalen & Oude zeemansliederen, 
 met Flor Vandekerckhove en Noël Warmoes;

* 15 juni, 20 u., De Boeie Oostende, Masereelfonds, 
 Nieuwe vissersverhalen & Oude zeemansliederen, 
 met Flor Vandekerckhove en Noël Warmoes;

* 29 september, 19,30 u., VLC De geuzetorre Oostende, 
 avondvullend optreden, Nieuwe vissersverhalen & Oude 
 zeemansliederen, met Flor Vandekerckhove en Noël Warmoes.
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Deel 2 : Werkzaamheden op de scheepswerf I.D.P.

Sedert 28 september 2015 ligt het zeilschip Mercator op de scheepswerf 
van I.D.P., gelegen in de achterhaven van Oostende.
De scheepslift van I.D.P. (gesticht als “Industriëlle des Pêcheries” in 
1922) kan schepen tot een lengte van 80 m en 18 m breed met een 
diepgang van 5 m ontvangen. Deze “synchrolift” heeft een maximum 
capaciteit van 1750 ton. Via een railsysteem wordt daarna het schip 
getransporteerd naar verschillende werkplatforms (eerst buiten de loods 
nl. reinigen van de rompen en het dek om nadien binnen in een loods 
verder af te werken. 
Ter voorbereiding van de droogzetting werden volgende zaken 
verwijderd:  de masten (samen ongeveer 28 ton), anders kon het schip 
niet in de loods, de ballast (ongeveer 75 ton, dit werd verwijderd 
om de diepgang van het schip te beperken zodat het vlot doorheen 
de Mercatorsluis zou kunnen), fuel en andere vloeibare massa’s  
(ongeveer 14 ton) en nog heel veel andere items. Maar ook voor de 
voorziene herstellingen werd de dekbeplanking volledig weggenomen 
(uitgezonderd het dek van de achtersteven die vernieuwd werd in 2009).  
Ook alle museumstukken zijn veilig opgeborgen.  
Het was een hele klus om de drie masten veilig uit het schip te hijsen. 
Hiervoor kwam een Nederlandse firma, gespecialiseerd o.a. in het 
demonteren  en monteren van grote masten. Samen met enkele gekende 
kranenfirma’s uit Oostende werd mast per mast verwijderd. Nu liggen 
de masten veilig naast elkaar op de kade van de scheepswerf.
Nadat de verschillende kleinere onderdelen (de bomen) van de drie grote 
masten (met name de bezaanmast, de grote mast en de fokkenmast)  
werden verwijderd, kon eindelijk begonnen worden met het grote 
precisiewerk.  

Onderhoudswerkzaamheden 
zeilschip Mercator 2015-2016
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	Het verwijderen van de bezaanmast 
 (op 8 oktober 2015).

	Het verwijderen van de grote mast 
 (op 12 oktober 2015).
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Nu de masten van het schip op de kade lagen kon gestart worden met 
het verwijderen van de vele losse ballast (metalen I-profielen). Deze 
spoorstaven lagen diep in het schip (bilges). In 2000 was deze ballast 
nodig om het schip dieper te laten liggen zodat het veiliger  onder de 
kanaalbruggen door kon varen tot in  Brussel.
De fuel- en watertanks werden geledigd, alsook veel andere items 
die niet nodig waren bij een grondige onderhoudsbeurt waaronder de 
winchtrommel, de ankers, reddingsboten  en nog zoveel meer….
Op woensdag 28 oktober is het zover, het schip weegt ongeveer 1100 
ton en kan de scheepslift op.
De kielwagen was reeds klaargemaakt in de loodsen van I.D.P. en lag al 
klaar op de scheepslift wachtende op de komst van Mercator.
De sleepboot Multratug 11, met een motorvermogen van 2200 
Pk, brengt Mercator met zijn achtersteven tot aan de ingang van de 
scheepslift.

Door middel van "winchen en tirfors" (kabeltrekkers) vanop de kade 
van het dok wordt het schip boven de  onder water gelegen kielwagen 
getrokken. Na grondige controle onder water van de plaatsing van de 
blokken brengt de scheepslift langzaam Mercator uit het water.

	Mercator weegt nu nog ongeveer 1100 ton en is klaar om uit het water gelift 
 te worden.
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	Mercator in het dok van de scheepslift, zonder zijn masten enz…

	Voorsteven Mercator, 29 oktober 2015

	Achtersteven Mercator, 
 29 oktober 2015
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De bemoste en met zeepokken bezaaide onderwaterkiel komt 
tevoorschijn. Het schip ligt heel stevig in zijn kielwagen. Het was rond 
18.00 uur dat deze klus beëindigd werd.
Vooraleer Mercator in de scheepsloods onder handen genomen wordt 
startte op 3 november de eigenlijke werken op het droogdok.
Het vroegere ‘tjiepen’ (naaldhameren) van alle verf aan de romp en 
dek, wat vroeger een lang, heel vermoeiend en geen aangenaam werk 
was, wordt nu anders uitgevoerd. 
Hier moet het verfsysteem van de romp volledig vernieuwd worden. 
Daarom moet de verf tot de blote plaat verwijderd worden.
Er werd geopteerd voor een milieuvriendelijke uitvoering namelijk 
met “hydroblasting” of “nat” stralen. Dit om eventuele “losgewerkte” 
verfresten, waar loodmenie kan inzitten, tot een minimum te beperken 
voor zowel milieu als voor de mensen die hieraan meewerken. 

	Mercator op de kielwagen op weg naar de werkplaats I.D.P., 
 foto 29 oktober 2015.
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	Stuurboord Mercator, 11 november 2015

	9 november 2015
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De firma M.I.C. (Marine Industriel Cleaning), gevestigd in Lier, o.a. 
gespecialiseerd in het verwijderen van de verf op schepen zal deze 
moeilijke taak uitvoeren. Deze firma heeft ook al enkele schepen van 
de Belgische Marine van verf ontdaan. Met een waterstraal en een 
werkdruk van maximum 3000 bar wordt de verf alsook alle andere 
residuen afgespoten van de romp. De verpulverde verfresten en andere 
afval worden samen met het vervuilde water opgezogen in een speciaal 
voorziene vacuümwagen.
Er wordt gestart aan de bakboordzijde. Na een goede week is de 
bakboordzijde volledig verfvrij. Vliegroest begint wel vrij spel te 
krijgen op de stalen rompplaten. Ook komen op verschillende plaatsen 
de roestgaten in de staalplaten van de romp tevoorschijn.

Nadien wordt de stuurboordzijde aangepakt met hetzelfde resultaat. 
De gaten, die met het blote oog reeds zichtbaar zijn worden al gemerkt.
Vervolgens worden er op heel veel plaatsen diktemetingen van het staal 
aan de romp uitgevoerd. Waar nodig zullen de nodige herstellingen 
gebeuren en komen er ook nieuwe staalplaten. 
Na een laatste algemeen verwijdering van de vliegroest over het 

	Mercator verfvrij aan bak-en stuurboord op de kielwagen van shipyard           
 I.D.P., 12 november 2015.
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volledige schip kan Mercator versleept worden naar de loods
Op 16 december was het zover. Mercator wordt met behulp van 
hydraulische pompen (elk 50 ton) en hun speciale winchkar getrokken 
op zijn slede naar de loods waar de verdere onderhoudswerken kunnen 
uitgevoerd worden.

	Op de achtergrond de werkplaatsen I.D.P.  waar Mercator een hele tijd zal 
 vertoeven, 16 december 2015.

	Mercator op de slede en rails richting loodsen (werkplaatsen) I.D.P., 
   16 december 2015.
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Gistelsesteenweg 1     8400   Oostende   
tel: 059.56.58.50         fax: 059.56.58.51
Oostende@sleeplife.be     
www.sleeplife.be

Rust...     In lijn met uw SLAAP-DNA ®
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Eénmaal in de loods wordt onmiddellijk verder gewerkt aan 
verdere afbouw van het schip, zodat nadien alle nodige las- en 
herstellingswerken gemakkelijker kunnen starten.

Wordt vervolgd                                                                               Rudy Laforce

	Ook het dak van de kaarten- en radiokamer alsook de keuken 
 moet vernieuwd worden.

	Algemeen zicht van de Mercator in de loods, 20 januari 2016.
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Kantoor GUIDO DaNNeel bvba

Torhoutsesteenweg 88a (Petit Paris), 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

Vissershuis Cafe-Restaurant
Yvan Devlamynck-Kindt

Palingspecialiteiten
Gerechten met vis en vlees

 Gesloten buiten seizoen :
 dinsdagavond en woensdag
 Jaarlijks verlof : februari

Schoorbakkerstraat 80 (Schoorbakke)
8600 PeRViJze Diksmuide

Tel. 051/55 51 03

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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Geleid werfbezoek aan shipyard I.D.P. op maandag 25 april 2016

Beste leden van het Noordzee-Aquarium, zeilschip Mercator en O.129 Amandine,

Wij weten allemaal dat Mercator momenteel op de scheepswerf van I.D.P. ligt 
voor herstellingswerken. I.D.P. geeft ons nu de mogelijkheid om de werf en 
Mercator te bezoeken zodat jullie met eigen ogen kunnen zien hoe ingrijpend de 
herstellingswerken zijn. 

De ‘super’ enthousiaste zaakvoerder, Philip Devestele, zal ons door de diepste 
ruimtes van Mercator loodsen en ons plaatsen tonen die niemand ooit heeft 
gezien. Niettegenstaande iedereen welkom is moeten we jullie wel verwittigen 
dat het bezoek fysiek zwaar kan zijn gezien het aantal steile trappen.
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Praktisch:
Datum: maandag 25 april 2016 om 18.30 uur
Duur: 1 ½ uur
Adres: Shipyard I.D.P.: Bargestraat (aan het kanaal Oostende-Brugge) 
Wegbeschrijving via de website van I.D.P.: www.IDP-shipyard.be
Aanbevolen kledij: warme kledij en stevig schoeisel
Inschrijven is wel noodzakelijk:
- per telefoon: 059/51 70 10 of 0473/590 843
- per mail: jo.dielman@oostende.be
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zeeViSSeRS - ViSBeWeRKeRS - HAVeNARBeiDeRS - 
CHAUFFeURS - zeeLieDeN eN BiNNeNSCHiPPeRS

VOOR AL UW PROBLeMeN

met betrekking tot kinderbijslag, pensioen, belasting, loon en 
arbeidsvoorwaarden, zeevissersfonds, waarborg en sociaal fonds visserij

WeNDT U TOT De BeLGiSCHe 
TRANSPORTARBeiDeRS- eN 

zeeMANSBOND

Belgische Transport & zeemansbond
 Nationale secretaris zeevisserij

VeRMOTe ReNAUD - Gewestelijk secretaris
GSM 0476 23 24 08

J. Peurquaetstraat 27 B-8400 Oostende. Tel.: 059/55 60 85 Fax: 059/70 51 33
Heiststraat 3 B-8380 zeebrugge. Tel.: 050/54 47 15 Fax: 050/54 42 53
e-mail: btb.oostende@btb-abvv.be  -  btb.zeebrugge@btb-abvv.be

VICTOR IVAN

VICTOR Birger - gewestelijk secretaris
GSM 0473/97 53 13
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Nieuw boek
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De ware eerste
Maritieme weetjes Jan Jacobsen
 

De eerste vuurtoren in Oostende werd gebouwd onder Maria - Theresia in 1771.
Er werd aan "Hare Majesteit" gevraagd om een vuurtoren te mogen oprichten in 
vervanging van de pektonnen op staken die de ingang van de haven aanduiden.
Aan dit verzoek werd een gunstig gevolg gegeven.

Het bericht aan de zeevarenden, 1771.

"Tot onderrigting van alle zee-vaerenden lieden. Men heeft heden tot Oostende By 
Ordonnantie van Hare Keyzerlyke en Koningglyke Majesteit voltrokken den bouw 
van een Vier-toren, zynde eenen Pylaar hodert voeten hoog, gemaakt van Witten 
Arduyn-Steen en gesteld in een van de buyten werken der Fortificatiën naestgelegen 
aan het inkomen van de Haven, er West-zyde van diene. Boven op de pylaar is een 
Yzer-traliewerk in het welk men geheel het jaar, des snagts, te beginnen met den 
Vyftienden October 1772 zal ontsteken en onderhouden een vuer van Aerde-Koolen, 
't gene zeer verre in zee zal konnen gezien worden, om by dezen middel de Zee-
vaerende-lieden, geduerende de duysternissen aan te wyzen de gelegenheyd der 
haven van Oostende. De bouw van het "Stenen Huyzeken voor de Waker" is bij de 
Paymenten te saem.
Als aandenken aan het ontsteken van het eerste kolenvuur op de toren op 15 oktober 
1772, werd een gedenkpenning geslagen. Op die eerste penning is de rook duidelijk 
te herkennen.

Bron: Archief Zeewezen, personeelsblad 1984.
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AperoFish pAlAce
bij Stephanie en Hans

Dagvers
Non-stop keuken

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

Nieuwstraat 5 - Oostende - 0477/442625

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

Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende

Dagelijks open van 9u. tot 21u. Woensdag gesloten
Nieuwstraat 5 - Oostende - 0477/442625
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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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Gevonden in een oude scheepsbibliotheek
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Ontdekt door Myriam Vermandel
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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 financieren van uw projecten

		zelfstandigen: ProjEct oP maat !
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WIE VAART ER MEE 
MET DE NELE ?

ˇDe Nele vaart ook voor onze Vrienden van het 
Noordzee Aquarium van Oostende. 

• • •
Dagvaart van 10u00 tot 17u30 

Prijs voor leden VNAO is € 25,00 p/p. (min. 20 pers.) 

Middagmaal mogelijk, met belegde broodjes of warm (af te spreken)
Consumpties aan € 1,50

• • •
Namiddagvaart van 13u30 tot 17u30

Prijs voor leden VNAO is € 15,00 p/p. (min. 20 pers.) 

Maximum 25 passagiers

Voor meer info zie www.denele.be of neem contact met 
André Nolf  (0477 77 30 07)



5352

 

Volkszanger Bertino heeft drie dochters en ze huwen alle drie met vis-
sers; de jongste, Andrea met Pierre Lambrecht (IJsland), Erna met Florent 
Daems (Kust) en Jenny, de oudste, met Roger Ryckeman (IJsland). Drie 
geestige meisjes waarvan Andrea de uitbundigste is en Erna de stilste en 
voor ze serieus vrijen zijn we één bende goede vrienden en vriendinnen. 
Zoals met alle andere vriendinnen hebben we onze geheimpjes. Jenny is 
iets ouder dan wij en daar hebben we minder contact mee.
Ook de cafédochters Marie Rose en Josianne huwen later met vissers;  
Marie Rose met Norbert Germonprez en Josianne met Freddy Heinderson 
de zoon van café Ferry Boat.
Een paar huizen nevens de Zeezwaluw: Café Het Mosselhuis; met twee 
dochters Claudette en Marie Rose Bogaert. Het is een klein cafeetje waar 
de mensen van aan de Trap binnenspringen om naar het toilet te gaan. 
Waar men ook eten serveert. Ook jonge en oudere kustvissers gaan er hun 
ochtendpintjes drinken, na een nacht op zee of bij stormweer wanneer er 
niet wordt uitgevaren en aan boord gewerkt.

Café Mosselhuis, in de jaren zeventig: Dit is geen foto tijdens het uitgaan maar een 
samenzijn met een pint en een babbel van jonge kustvissers na een nacht op zee. 
Van l. naar r: François Devey (schipperreder O.23), Ronny Victor (schipper O.192), 
Luc Bogaert (matroos O.100), onbekend X (matroos), onbekend X (matroos), boven 
Wilfried Devey (matroos O.23), Maurice Devaux (matroos O.142), onder Urbain Van 
Steene (schipper), Lucien Bogaert (schipper O.100), Albert Deramoudt (schipper) en 
Ivan Fonteyne (matroos).

Visserscafés in de jaren zestig te Oostende
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 Schuin over de deur in dezelfde Nieuwstraat: Café ’t Schipje; na een peri-
ode Zeezwaluw wordt dat onze voornaamste pleisterplaats voordat we de 
rest van de stad intrekken. Jonge vissers spreken er de zaterdagavond af 
om samen van sortie te gaan. Dat is al van in de jaren vijftig zo. Het wordt 
uitgebaat door kustvisser gezin André Bogaert en Yvonne. Er zijn twee 
dochters, Jacqueline en Helena en drie zonen die vissers worden. Beide 
dochters huwen met vissers van de grote visserij.
Wij met onze groep vertoeven er meestal met onze vaste groep vriendin-
nen van Sas Slijkens. Voordat we er de zaterdagavond komen, na een na-
middag slapen na een nacht op zee, zijn de meisjes al de nieuwste platen 
naar de muziekwinkel gaan halen. Ook vissers van de grote schepen die in 
Engeland zijn binnengelopen brengen de laatste Engelse en Amerikaanse 
successen mee. Twee tot drie weken eerder voordat ze op het continent zijn 
bekend zitten ze al in de jukebox van 't Schipje.

1964, café ’t Schipje : tijdens een kalme vooravond in café 't Schipje; van l naar r: Staf 
Jooris (oudere visser), Maurice Zanders, cafébazin Yvonne mevrouw André Bogaert 
senior, Eddy Serie en André Bogaert junior.

In de pré Beatles tijd luisteren en dansen we in 't Schipje op de platen van 
Eden Kane en Lance Fortune. Eden Kane zal wel een belletje laten rinke-
len maar ik denk dat weinigen Lance Fortune kennen. Ook de Amerikanen 
Gene Pitney, Johnny Burnette, Johnny Tilotson en Ray Peterson zijn vaste 
waarden op de jukebox.
Daar beleven we de vroege Beatles, Rolling Stone, Bob Dylan en Roy 
Orbinson. Het is er dansen, drinken, roken en vertellen (over van alles: 
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 visserij, zeevaart, muziek, sport, wereldproblemen maar met ontzettend 
veel humor) in die sfeer. Soms wordt het vrijen op de koer (jongens met 
meisjes welteverstaan).
Met de Zeezwaluw en Santa Maria is 't Schipje het meest rasechte, langst-
durende en succesvolste visserscafé van de jonge uitgaande visser.

Van de Nieuwstraat linksaf naar de Schipperstraat;
Op de hoek bar “Fats”: geen visserscafé maar de eerste homobar in Oost-
ende dit vanaf midden de jaren vijftig. Ik zie als leerling dat de leerkrach-
ten van de John Bauwens Visserijschool, een eindje verder, met de handen 
achter de rug voor het venster gaan staan als de leerlingen die langs daar 
naar huis stappen daar moeten passeren; omdat de homo's vanachter het 
venster jongens durven naar binnen roepen. Als jongens van de visserij-
school weten we dat het een café is van "potvinten"; zoals we dat noemen.
Nonkel André die de Paster Pype visserijschool volgt legt me als zestien 
jarige uit, in 1953, wat "potvinten" zijn. Ook mijn grootmoeder Maria 
spreekt me al heel vroeg aan voorzichtig te zijn voor de "stratennaaier", 
naam voortkomend uit een ver verleden. De "stratennaaier" is iemand die 
kleine jongens en meisjes en vrouwen probeert aan te vallen op straat. In 
Oostende is dat een waarschuwing voor kleine kinderen waarvoor ze zoal 
moeten opletten op straat.

1964, café ’t Schipje: tijdens Carnavalavond; 
van l. naar r.: Eddy Serie (Kust), Lucien 
Desomer (Kust), Willy Malesys (IJsland), 
Eric Van Sevenant (IJsland), Maurice 
Zanders (IJsland en Kust) en de gemaskerde 
Redgy Beyen (Kust).
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 Café Zeilschipje, wat verder in de straat naar de vismarkt toe is een ruim 
café uitgebaat door IJslandvisser Ronny Neirinck en zijn echtgenote Anne-
Marie Ockett; de dochter van IJslandkapitein Jef Ockett. Anne-Marie leert 
het vak als ze enkele jaren eerder, samen met haar zuster, opdient in het 
café 't Visschertje van haar moeder Jeanne; terwijl vader Jef rond IJsland 
vist.
Dat is periode 1963-1965. De Oostendse jeugd, jongens en meisjes, komen 
er om elkaar te ontmoeten, te leren kennen en te vrijen, zoals overal in 
het Visserskwartier maar daar bij wat minder drukte in de grote cafézaal 
en dito koer. Een meerderheid van klanten bestaat uit jonge vissers en ik 
herinner van het café vooral het veel gespeelde liedje “Bo Diddley” van de 
zanger met dezelfde naam.
Café De Witte Zee, een paar huizen ernaast is een rustiger visserscafé waar 
minder jeugd komt maar wel af en toe, om in een nog rustiger sfeer terecht 
te komen en even op adem te komen.
Ik herinner me een zondagnamiddag dat wat verderop een gezelschap van 
een tiental mannen en vrouwen zit en iemand uit het gezelschap opeens 
rechtstaat en een paar lange gedichten voordraagt. Altijd heb ik gedacht dat 
het jonge dichter Hugo Claus is, die deze tijd in Oostende woont en dan 
nog onbekend is. Nu nog, die jonge gast voor mijn geest halend zie ik daar 
de jonge Claus in; in vergelijking met foto's van die tijd.
Café Belcanto, nevens de “Witte Zee” is in de latere jaren zestig het café 
van tweelingzusters Huguette en Yvette Verburgh en hun moeder weduwe. 
Vader verdrinkt op IJsland. De twee visserdochters stralen klasse uit. Van 
als ze café houden komt hun zakeninstinct op de proppen, met pintjes tap-
pen en omgaan met de klanten. Er speelt veel een kleine band met zanger 
Eddy Clark, eerder van de Seabirds. Norbert, later een vaste waarde op de 
bureaus van de Rederscentrale speelt er drums.
Eén van mijn vissersvrienden van onze bende; middenslagvisser Redgy 
Goes huwt met Huguette. Later doen de tweeling en hun mannen vishandel 
om daarna in kleding en schoenen te doen. Om nog maar eens hun kwali-
teiten voor zakendoen te bevestigen.
Café Docksy, het hoekje van de Vismarkt en het Vissersplein; voordien 
café De Koninkjes. Hedendaags “Zeezotje”.
Later in de sixties wordt het uitgebaat door Marguerite Haeck de moeder 
van André, Betty, Jacqueline en Lillianne Saudemont; de vrouw die ter de 
visserij voer.
De jongste dochter Jacqueline, nog de enige thuis, is er de klanten lokster. 
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Mijn vaarmaat; Maurice Zanders alias Pies, huwt een paar jaar later met 
haar.
Wij zijn gedrieën samen op stap; Maurice, Jacqueline en ikzelf en Jacque-
line vraagt: “Eddy met wie moet ik nu meegaan met u of met Maurice.” Ik 
weet dat mijn vriend zot is van haar en zeg: “Jacqueline ga maar mee met 
Maurice”. Van dan af beginnen ze serieus te vrijen om later te trouwen.
Later houdt zoon André Saudemont café Docksy open. André heeft met 
de koopvaardij gevaren en is bokser en zelfs officieel bokskampioen van 
Vlaanderen. Het is een stamcafé van meerdere jonge vissers en gasten uit 
allerlei andere beroepen. Boksmanager Theo Van Haeverbeke komt er wel 
eens over de vloer. Evenals meerdere bokskampioenen uit Vlaanderen. 
Soms gaan we mee met cafébaas André naar boksmeetings in Gent en we 
staan er te praten met boksers Jean-Pierre Coopman en Freddy De Kerpel; 
André kan al die bokskampioenen van Vlaanderen.
In dat café richten we een vogelpikclub en later een voetbalclub op. Ons 
voornaamste initiatief is het wereldkampioenschap marathon vogelpik-
ken. Het is de eerste keer dat dit gebeurt in de wereld, we zijn dus de 
eersten. Kranten uit Engeland hebben ons laten weten dat we de primeur 
hebben. We vogelpikken onafgebroken 64 uur op de Engelse darts. Mijn 
vader heeft daarvoor speciaal zijn schip O.628 een dag of twee aan de kaai 
gehouden, omdat Maurice en ikzelf deelnemers zijn en samen met mijn 
vader voeren we op de kustvisserij.

1969, café Docksy, wereldrecord marathon vogelpikken : kustvissers en vaarmaten in 
jumper Eddy Serie en Maurice Zanders, Bob Bouzi Di (Algerijn en huisschilder) en 
André Saudemont (cafébaas, koopvaardijvaarder en bokskampioen).
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Het café telt onder zijn klanten de eerste groep allochtonen uit Noord 
Afrika in Oostende. Een vijftiental Algerijnse gasten die met de Fransen 
hebben meegevochten in de Algerijnse burgeroorlog en met hen meeko-
men. Deze groep is vanuit Duinkerken in Oostende terechtgekomen en 
velen van hen huwen met een Vlaams meisje. “Een beetje poep en niet 
betaal” is een gekende spreuk bij hen.
Zoals overal anders zijn daar goede en minder goede gasten bij, hoewel 
dient gezegd dat de meesten van tofheid getuigen. Wij vissers worden 
vrienden met hen en de zonen van Bob Bouzi Di en Said Oubiche worden 
later visser: Manu en Christophe.
Wij leren aan hen Kous-Kous eten; wat wij in potjes meekrijgen naar huis 
en leren enkele Arabische woorden zoals “Kif Kif” (fifty fifty) en “Nika-
rabok”, een lelijke vloek.
Said Oubiche is een afstammeling van de Touaregs, zeggen zijn vrienden 
altijd en Bob Bouzi Di is korporaal bij het bezettingsleger geweest. Ze 
vertellen af en toe over de gruwelijke oorlogsdaden die zij in Algerije 
hebben meegemaakt. Hoe hun tegenstanders gevangen Franse soldaten 
hun geslachtsdeel afsnijden, in hun mond stoppen en hun keel oversnij-
den.
Ze behoren tot een geheim leger dat altijd klaarstaat om terug naar Alge-
rije te vertrekken. Af en toe komt een Algerijnse kolonel uit Duinkerken 
afgezakt en gaan ze aan tafel in het Arabisch zitten kletsen. De brede lach 
met een mond halfvol gouden tanden van de kolonel is opvallend. Ze heb-
ben gemeen dat ze de fundamentalisten van hun eigen volk niet moeten.
Die gasten integreren zich en gaan vriendschappelijk om met alle andere 
klanten en hebben een boontje voor de vissers en hun families; het doet 
hen denken aan hun moeders, vaders, broeders en zusters thuis in Algerije 
en vooral hoofdstad Algiers. Bob Bouzi Di is één van de vier die mee-
doet aan het wereldkampioenschap marathonvogelpikken. Said, Salem, 
Rahid, Rabah, zijn samen met Bob, gasten die het meest onze mentaliteit 
aankunnen.

Ongeveer 1967, café Docksy: 
van l. naar r.: Freddy Rau 
(IJsland), Eddy Serie (Kust), 
meisje met de bloem in het 
haar, Willy Verbiest (Kust), 
jonge bouwvakker, meisje X.
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Café Autocar, op de Vismarkt is een topcafé voor de uitgaande Oostendse 
jeugd; voor de komst van de jeugdclubs “Non Stop” de christelijke en 
“Kim” de vrijzinnige.
Er gaan veel vissers naar de Autocar en de bekendste serveuse Dianne 
Belpaeme huwt later met visser Middenslag en Kustvisser Hubert Van 
Grimbergen.
Er komen zware gasten die er trots op zijn dat ze in de bak hebben gezeten.
Gilbert de cafébaas komt zichtbaar aan zijn haarsnit vanuit het nozem-
milieu in zijn jeugd.
In de weekends is het drummen om een zitplaatsje, plaats aan de toog of 
plaats op de dansvloer. De gasten met de meisjes en jonge vrouwen gaan 
er losjes om met elkaar; het is een beetje algemeen in de topcafés in het 
Visserskwartier.
Welke songs te plaatsen bij de Autocar: de Sounds uit Londen: “All or 
Nothing” van the Small Faces, “Satisfaction” van the Rolling Stones en 
“All You Need is Love” van vergevorderde Liverpoolse Beatles, die niets 
meer hebben te maken met de Mersey Beat van hun beginjaren.

1966, café Autocar: Ronny Victor (Kust en IJsland), Emiel Caullet 
(IJsland) en Redgy Goes (Middenslag).

Wordt vervolgd                                                              Eddy Serie
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STORMEN DOOR DE EEUWEN HEEN

INLEIDING
Mijn inspiratiebron: “Duizend jaar weer, wind en water in de lage 
landen” door J. Buisman (Uitgeverij Van Wijnen – Franeker).
J. Buisman is een betrouwbaar historisch geograaf, een 
verslaggever van het weer door de eeuwen heen. Kleurrijk en 
boeiend schrijft hij op een gevoelige manier over weer en wind, 
warmte en droogte, winter en zomer. Hij duikt in archieven, 
documenten en dagboeken en geeft ons een genuanceerd 
beeld van wat er zich honderden jaren lang afspeelde op zee 
en op het land. Stormvloeden, overstromingen en andere 
natuurrampen spreken sterk tot de verbeelding, omdat ze vaak 
zo ingrijpende gevolgen hebben voor mens en dier. Het gaat 
over ellende en overleven, ontdekkingen en inventiviteit en het 
voortdurend verzamelen van kennis. De boeken zijn bestemd 
voor iedereen die belangstelling heeft voor een verleden 
waarover met vakkennis is geschreven. Het gaat hier niet om 
sterke verhalen en het is geen romantische ‘winterliteratuur’!  
“Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen” is een 
standaardwerk, iets wat je nieuwsgierig maakt zoals bij het lezen 
van de beste roman!

“Wien ’t water deert, die ’t water keert”. Maar zo eenvoudig is 
dat niet: de vernieling van de kust door het zeegeweld is geen 
zeldzaamheid. Verzakkingen en dijkbreuken zijn onvoorspelbaar. 
Gelukkig zijn Vlamingen en Nederlanders vindingrijk. Prachtig 
en effi ciënt zijn bijvoorbeeld de paalhoofden op de Westkust 
van Walcheren. En ook de Hondsbossche Zeewering tussen 
Camperduin en Callantsoog is een breed en machtig bolwerk 
tegen de meedogenloze kracht van de zee. Soms is het er 
onwezenlijk stil bij avondval en als je dan in het midden van 
oktober de verre klank van een misthoorn hoort terwijl je in de 
duinen in het helmgras staat en droomt en je boven de branding 
het witste wit der meeuwen ziet, dan word je waarlijk weer 
melancholiek.
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“De zeelucht graaft,” schrijft de Nederlandse dichter Nescio. Of 
van zeelucht krijg je honger. Laten we eens nagaan wat er tussen 
de Allerheiligenstorm van 1170 en de kerstnacht van 1593 voor 
interessants en boeiends te beleven viel – hoe catastrofaal de 
gevolgen ook waren. Wij eindigen het verhaal vlak voor Joost 
van den Vondel werd geboren.

DE ALLERHEILIGENSTORM VAN 1170  
De Allerheiligenstorm ging gepaard met ongeziene 
overstromingen tot diep in de provincie: het woelende water 
van de Noordzee bereikte Utrecht, het hart van Noordwest 
Nederland. “Te Utrecht staat het zeewater tot onder de 
stadsmuren en men kan er zeevis vangen, interessant gegeven. 
Er werd een wijting gevangen binnen de stadsmuren van 
Utrecht, een vis die alleen in de zee voorkomt”. In het grote 
merengebied achter de duinenrij langs de kust bevond zich 
vroeger het Almere ( wellicht een Germaans woord voor groot 
meer). Sinds de Allerheiligenvloed drong de Noordzee langs 
geulen en gaten het gebied binnen. Na decennia van zware 
stormen werden steeds meer veenmoerassen verwoest en 
weggevaagd. Pas rond 1240 wordt de naam Zuiderzee voor ’t 
eerst gebruikt.

DE GEBOORTE VAN DE BRAAKMAN
Vermoedelijk is tijdens de kerstnacht 1357 in een desolaat 
landschap aan de Westerschelde de Braakman ontstaan. Hij 
ontstond wellicht doordat de zee via een verwijde zee-arm het 
blote achterland kon binnendringen. Dit was immers uitgehold 
door turfopgravingen en zoutwinning uit het veen. Tijdens de 
storm verdronken vele mensen te Assenede, Axel, Biervliet, 
Boekhoute, Hulst…
De Braakman wordt in verband gebracht met de tijd van de vliet-
stadjes, zoals Biervliet en Watervliet. Een vliet is een waterloopje, 
een beek, maar veelal een snelstromend water. Boekhoute,  
Philippine en andere dorpen werden vissershaventjes dank 
zij kanalen naar de Braakman. Wegens verzanding van het 
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gebied en afdamming van de braakman werd de verbinding 
later afgesloten. De romantiek bleef bewaard: de dorpen zijn 
nog altijd (culinair) geliefde pleisterplaatsen voor Vlamingen en 
Hollanders!

DE SINT-VINCENTIUSVLOED VAN 1393 
Op 21/22 januari wordt een stuk van Oostende verzwolgen 
door de zee: huizen storten in en zinken in zee. In 1395 wordt 
de stad hersticht want Oostende was al een echte stad tijdens 
het bewind van Margaretha (1244-1278). Er bestond ook 
grafelijke duingrond. Men was op zijn minst al bewust van het 
belang van een zandstrand met een duinenrij erachter: “De 
stadsstichting bracht een groot gevaar mee en wel de afplatting 
van het duinmassief, dat als zeewering het achterland moest 
beschermen. De gevolgen waren ernstig”.

DE SINT-ELISABETHVLOED EN DE GEBOORTE VAN DE 
BIESBOSCH
OP 18 en 19 november 1421 woedde de zoveelste storm 
over de Noordzee en de Nederlanden. In die tijd is geleidelijk 
het bekende natuurgebied de Biesbosch ontstaan. Dat 
benedenrivierengebied werd een echt tranenmeer, want 
duizenden mensen verdronken. Tussen Geertruidenberg, 
Dordrecht en Werkendom ontstond een binnenzee. Langs 
geulen en rivieren werd zand en slib aangevoerd en ontstonden 
er zandplaten die hoger kwamen te liggen en begroeid raakten 
met biezen, riet en wilgen. De Biesbosch was geboren met 
geulen en kreken, ondiepten en waterplassen en later vele 
bomen, nu een paradijs voor bevers!

DAMIANUSVLOED 26-27 SEPTEMBER 1509
Tussen Blankenberge en Cadzand staan de polders blank. 
Die zeearm van het Zwin, dit grensland is buiten haar oevers 
getreden. Groot is de omvang van de ravage als je weet dat 
er op het eiland Texel alleen al 5000 schapen verdrinken! 
Het belang van de duinen die het blote achterland moeten 
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beschermen tegen windkracht en zeegeweld, wordt serieus 
opgevat. Dit wordt verordend door het Vrije van Brugge 
bij monde van Maximiliaan van Oostenrijk: “In Vlaanderen 
vervaardigt Maximiliaan op verzoek van het Vrije van Brugge 
in 1510 een plakkaat uit waarin ten strengste wordt verboden 
dijken en duinen van gras, doornstruiken en houtgewas te 
ontdoen of er vee te laten grazen”. Vandaag de dag verwijdert 
men de doornstruiken uit de duinen, laat men er soms ezels 
grazen, maar dit is een ander verhaal.

TESSELSCHADE
Het Marsdiep (Flavus  Maresdeop) tussen Texel en het vasteland 
is een zeearm die al gekend was in de achtste eeuw. De 
zeearm werd geleidelijk een toegangsweg tot de havens in de 
Zuiderzee. Het werd een beschutte ligplaats voor oorlogs – en 
koopvaardijschepen. Tijdens de kerstnacht van 1593 stak er 
een geweldig storm op uit west-zuidwest.  Vele schepen gaan 
verloren, ook in Oostende wordt er schade aangericht.
“Waer door vierenveertich groote Coopvaerders schepen 
versoncken, ende ontrent 1050 Schippers ende Bootghesellen 
verdroncken”.
De naam Tesselschade alludeert op de schade die schepen 
opliepen tijdens de zware storm in 1593 in het Marsdiep. De 
graanhandelaar en letterkundige Roemer Visscher was één 
van de gedupeerden, want ook hij had in ieder geval door de 
averij als koopman schade geleden. Op 25 maart, op Maria-
Boodschap, werd Roemer vader van een dochter: Maria 
Tesselschade. Een treffender naam kon hij niet bedenken. De 
vreemde naamgeving getuigt van diep respect en deemoed 
tegenover de natuurelementen tijdens de kerstnacht in het 
Marsdiep tussen Texel en Den Helder.
Maria Tesselschade Roemersdochter Visscher, kortweg Tesseltje. 
Een andere dochter heette Truitje.

Johan Corveleijn, Oostende 19 februari 2016
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Ampe-Vandaele

Arnoys Roger

Barbaix - Storme

Barbé Adrien

Bertolo Paul

Bienfet Ronald

Blontrock Christel

Blontrock Viviane

Boedts Albert

Boels Martine

Borny Rolande

Bossaert Jurgen

Boydens Jan

Brouwers Peter

Caestecker Hubert

Cattoor Johan

Christiaen Norbert

Claeys Niki

Cleremans André

Coelus Robert

Corveleijn Johan

De Langhe Jean

De Mey Jef

De Soete Dany

Depoorter Leo

Derycke Daniël

Desopper Christiane

Dewilde Dirk

Dielman Jo

Dirickx Kamiel

Dua Frederika

Dufait Roland

Dumolin M-R

Dutreeuw Rita

Focke Yvette

Francois Roland

Ghevaert Christianne

Gistelinck Christa

Goemaere Elisabeth

Guilbert Ferdinand

Gunst Roland

Haeck - Germonpre

Hardy-Schalandrijn

Heirwegh - Bastini Eddy

Helsen Ludo

Helsen Yolanda

Herman Gilbert

Jacobsen Jean

Jacobsen Walter

Jansoone Roger

Janssen Colin

Janssen Susanna

Janssens - Ingelbrecht

Kerger Stefaan

Knockaert Marcel

Labbeke Martine

Langenaekens-Geryl

Lanssens René

Lason Maurice

Lebrun Chantal

Leemans Herman

Lingier Bart

Litiere Jacques

Lombard Jacques

Lowyck Jan

Makelberge Willy

Lijst steunende leden 2016
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Malfait Pierre

Maritiem Instituut Mercator

Moorkens Freddy

Mostrey Elisabeth

Moyaert Luc-Belpaeme 

Mynn Joan

Osaer Jacques

Panesi Freddy

Plasschaert Jean

Prinzie Valere

Remaut Jeannette

Ryckaseys Joeri

Serie Edmond

Severijns Natalis

Severy Ronny

Sleuyter-Smessaert

Smeyers Victor

Smink Luc

Spegelaere Marie-Christine

Tetaert Raymond

Ulin Georges

Van De Wynckel Hendrik - De Clerck

Van Den Heuvel Herman

Van Duyvenboden - Stubbe

Van Hove Yasmina

Van Loocke-Tratsaert R.

Van Vooren Rita

Vanbesien-Bouilliaert
Vande Casteele Louis

Vandecasteele Jean

Vandromme Jozef

Vanhoeck Leopold

Vanwalleghem René - Vandewalle

Velghe Maurice

Verdruye  Oscar

Verkempynck Jean-Pierre

Vermandel Patrick

Versluys Willy

Vyncke Wilfried
Weerbrouck Fernand - Tournoy

West-Vlaamse Gidsenkring

Willaert Jean-Pierre

Willems Marina

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 15 maart 2016.

Aanvoer visvoer en levende vis 17-12-2015 tot 21-03-2016.

09/01/16  O.62  visvoer
19/02/16  O.62  visvoer
22/02/16  O.29  1 snotolf

WE DANKEN HIERBIJ VAN HARTE EN OPRECHT ALLE REDERS, 
SCHIPPERS, BEMANNINGSLEDEN EN PARTICULIEREN VOOR HUN 

ONBAATZUCHTIGE INZET VOOR HET NOORDZEEAQUARIUM.
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Verant. uitg. Vriendenkring Noordzee Aquarium  Oostende (v.z.w.) Visserskaai 8400 Oostende

ONS GAZETJE
• Op 16 maart 2016 overleed ons lid Pierre Mees (kunstenaar). 
 We bieden aan de familieleden onze deelneming.

• Artikels voor het volgende tijdschrift kunnen gezonden worden naar 
rudy.laforce@skynet.be of Rudy Laforce, Leopold III-laan 12 bus 6, 
8400 Oostende.

• De jaarvergadering V.N.A.O. greep plaats op 20 maart.
 Na de verwelkoming door de voorzitter werd de agenda en het 

vorig verslag goedgekeurd. Verder was er het jaarverslag 2015, 
een toelichting van de financiële toestand in 2015, kwijting door 
commissaris Colin Janssens en vervolgens door de Raad van Bestuur. 

 Door de voorzitter werd een opsomming van de voorbije en komende 
activiteiten gegeven. Voor het tijdschrift is men steeds op zoek naar 
artikels in verband met maritiem erfgoed, marine wetenschappen, 
maritieme geschiedenis enz...

 Secretaris Eddy Eneman en bestuurslid Hilda Seys namen hun 
ontslag. In 2015 hadden reeds Fernand Weerbrouck en Anna Tournoy 
hun ontslag als bestuurslid gegeven. Een ander bestuurslid zal wegens 
het niet betalen van het lidgeld worden geschrapt. 

 Oud-voorzitter Robert Coelus vroeg aan het bestuur om een aanvraag 
in te dienen om opnieuw lid te worden van de Oostendse Cultuurraad, 
vermits V.N.A.O. geen dierenvereniging is maar een culturele 
vereniging.

 Na de vergadering was er een receptie en een maaltijd voor de 
ingeschreven leden van de vereniging Zeilschip Mercator en V.N.A.O 
(75!).

•  Ons lid Tetaert Raymond stelt heden zijn kunstwerken tentoon in 
 WZC Wackerbout, Duinenstraat 106 in Bredene.

• Ons lid Eddy Eneman stelt heden zijn schilderijen tentoon in 
Woonzorgcentrum De Boarebreker, Kaïrostraat 82 in Oostende.


