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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 statuten 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 vereniging 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 toe-
gestaan 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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DE OOSTENDSE VISTRAP, EEN STUKJE GESCHIEDENIS

Rond 1850 werd tijdens de bouw van de dokken een trap voorzien die 
rechtstreeks naar de aanmerende vissersboten leidde. Wat de reder en de 
bemanning zelf niet nodig hadden, werd dagvers ter hoogte van die trap 
verkocht. 
De visverkoopplaats werd al snel in de volksmond ‘de vistrap’ genoemd. 
Het arduinen “trapje” is nog niet verdwenen. Wanneer je naar de vistrap 
kijkt zie je nog links-onder in de hoek (kant yachtclub RNSYC en kaai) deels 
nog de arduintrap, onder het voetpad.
*De "vorige" vistrap werd op 25 maart 1989 officieel in gebruik genomen. 

Op 29 April 2016 werd de nieuwe Oostendse vistrap in gebruik genomen. 
                                                                                    (zie foto cover boekje)

Vistrap na 1945 (foto Roland), collectie  beeldbank Oostende

Vistrap na 1945 (foto Herman Defurnes), collectie beeldbank Oostende
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archimedesstraat 53  I  8400 oostende
T +32 59 33 33 99  I  E info@lowyck.com

druk ke ri j
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Guy Verstraete – een onbekende oorlogsheld

Corsica komt niet veel, of bijna helemaal niet, voor tijdens het verloop van 
Wereldoorlog II. Corsica was nochtans een land met een heroïsch verzet tegen de 
Italiaanse bezetting van het eiland tijdens de oorlogsjaren. Het was ook de plaats 
om voor de geallieerden informatie te verzamelen, die toen de indruk wilden 
geven dat de bevrijding van Europa via Corsica ging gebeuren, in plaats vanuit 
Groot-Brittannië.
Daarom werden agenten door onderzeeërs op de stranden van Corsica gedropt 
om zo inlichtingen te verzamelen en door te sturen naar de inlichtingendiensten 
in Noord-Afrika. Deze agenten waren, zonder uitzondering, zeer moedige mannen 
en vrouwen die wisten, indien ze gevangen genomen zouden worden door de 
Italiaanse bezetter, dat ze zouden worden gefolterd en tenslotte worden geëxecu-
teerd.
Eén zo’n agent was Guy Verstraete, geboren op 07 februari 1918. 

Zijn vader, Aimé Verstraete, was een uit Brugge afkomstige kapitein van de koop-
vaardij, die met zijn gezin sinds 1911 woonde en werkte in Belgisch Congo. In 
1914 wilden ze voor zes maanden naar België terugkeren, maar omdat de Eerste 
Wereldoorlog was uitgebroken, gingen ze naar Londen. Na de oorlog, in 1920, 
keerden ze naar Congo terug. In 1923 keerde het gezin Verstraete definitief terug 
naar België.
Guy Verstraete ging in 1936 naar de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen en kreeg 
zijn opleiding aan boord van Mercator. In 1936 studeerde hij af en kwam als 4de 
officier in dienst op de CARLIER onder kapitein Henry Teugels. Op 26 april 1940 
verliet de CARLIER Antwerpen met bestemming Matadi. Twee weken later vielen 
de Duitsers België binnen. Guy Verstraete zou België en zijn familie nooit meer 
terugzien!
De CARLIER strandde op de terugreis in de Senegalese hoofdstad Dakar. Daar werd 
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het schip aan de ketting gelegd door de autoriteiten van het Franse Vichy-regime. 

Na maanden gefrustreerd wachten en twee mislukte ontsnappingspogingen slaag-
de Verstraete er toch in op 18 juni 1941 te ontsnappen uit Dakar. Met vier andere 
bemanningsleden wist hij in een reddingssloep de Britse kolonie Gambia te berei-
ken. Van daar uit vertrok hij naar Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, waar hij 
zich vrijwillig aanmeldde voor de strijd tegen de nazi’s.
Verstraete ging vervolgens naar Londen waar hij zijn opleiding kreeg bij MI6. Zijn 
eerste zending was in juli 1942 in Oran (Algerije). Ondertussen installeerde de Britse 
geheime dienst een post in Algiers en begon de indruk te geven dat de bevrijding 
van Europa ging gebeuren via een invasie vanuit Corsica. Jammer genoeg waren er 
zeer weinig contacten met Corsica dat was bezet door de Italianen.
In 1943 werd dus beslist om agenten naar Corsica te sturen om zo inlichtingen te 
verzamelen over de sterkte en de posities van de Italiaanse troepen. Guy Verstraete 
stelde zich dadelijk kandidaat en vertrok met twee Corsicanen, Charles Simon 
Andrei en Antoine Colonna d’Istria naar Corsica (Operatie Frederick). Ze gingen 
in Algiers aan boord van de onderzeeër HMS Saracen en op 10 februari 1943 om 
02.30 ’s nachts landden ze met een rubberen boot op de Cala di Giglio in de Baai 
van Cupabia. Ze zetten een luisterpost op  in een kleine herderswoning in de bergen 
in Vitricella (Tivolaggio). Vandaar uit zond hij meer dan 40 berichten naar MI6 in 
Algiers.
Guy Verstraete en zijn collega’s verrichtten goed werk in Corsica maar na twee 
maanden werden ze door een informant verraden en opgepakt door de Italianen. 
Ze werden zwaar gefolterd en mishandeld maar gaven nooit de locatie prijs van hun 
radiotransmitter en hun lokale contacten. Tenslotte werden ze door een militair 
tribunaal in Bastia ter dood veroordeeld en ze werden geëxecuteerd door een vuur-
peloton in de Kazerne Saint-Joseph (San Ghjiseppu) in Bastia. 
Door de hevige folteringen kan Verstraete zelfs niet meer rechtstaan en hij wordt op 
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een stoel voor het vuurpeloton gezet. Verstraete is de enige buitenlandse agent die 
door de Italianen is gefusilleerd tijdens de bezetting van Corsica. Hij was pas 25 jaar 
oud en drie dagen na zijn dood landden de geallieerde troepen op Sicilië om de 
verovering van Italië te beginnen.
Guy Verstraete gebruikte toen de naam Guy Vernuge en de Franse nationaliteit. Hij 
wou zo vermijden dat de nazi’s zijn familie in België zouden opsporen en oppakken.
Corsica heeft hem niet vergeten. Verstraete ligt begraven op de ereplaats voor de 
gesneuvelde verzetsstrijders op het kerkhof van Bastia met een opschrift in het 
Frans: Hier rust Guy Verstrate, officier van de Belgische Koopvaardij, geboren in 
1918. Gefusilleerd door de Italianen op 07 juli 1943 onder de naam Guy Vernuge”.
In april 1952 meert de Mercator aan in Bastia om zo de laatste eer te betuigen aan 
haar ex-cadet. Even wordt overwogen om met de Mercator het stoffelijk overschot 
van Guy Verstraete over te brengen naar België maar op uitdrukkelijk verzoek van 
zijn moeder is dit niet gebeurd. Zij vond dat Guy moest blijven waar hij vrijwillig is 
naar toe gegaan en ook gestorven.
Op de kust van Cupabia, waar Guy Verstraete en zijn collega’s door de onderzee-
boot HMS Saracen aan land werden gezet, werd in 1994 een monument opgericht 
en aan het huis in Vitricella waar Verstraete zich schuilhield hangt een herderkings-
plaat.
Bron: “Frederick” The forgotten mission by Terry Hodgkinson

Jo Dielman

In 2018 gaan we deze ‘vergeten’ held eren aan boord van de 
Mercator. Guy Verstraete genoot zijn opleiding aan boord van de 
Mercator en we herdenken zijn geboortejaar 100 jaar geleden. Het 
is ook 75 jaar geleden dat hij werd geëxecuteerd en bovendien zal 
het in 2018 de 80ste verjaardag zijn van de bevrijding van Corsica.
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                   Levensloop Guy Verstraete
Datum Gebeurtenis

07.02.1918 Geboorte van Guy Stephan Max Julien Verstraete in 1,Tulsemere 
Road, West Norwood, South London

1936 Hogere Zeevaartschool in Antwerpen en inschepen als offici-
er-cadet op Mercator

Juli 1939 Afgestudeerd en 6de officier op de Baudouinville richting Matadi
December 
1939

4de officier aan boord van de CARLIER

26.04.1940 CARLIER verlaat Antwerpen richting Matadi – de laatste reis van 
Verstraete en de laatste maal dat hij zijn familie en België nog 
heeft gezien

28.05.1940 Capitulatie van België en CARLIER verlaat Matadi
Mei 1940 CARLIER komt aan in Dakar
12.06.1940 CARLIER probeert Dakar te verlaten maar dit wordt verhinderd 

door de Vichy-Franse Admiraliteit
20.07.1940 Ondertekening van de Frans-Duitse Wapenstilstand door het 

Vichy Regime. 
Gevolg: geen enkel schip mag Dakar nog verlaten

04.08.1940 CARLIER probeert te ontsnappen uit de haven van Dakar
01.01.1941 Verstraete begint een dagboek bij te houden
18.06.1941 Verstraete en 4 bemanningsleden ontsnappen met een reddings-

boot en komen zo aan in Gambia, toen nog een Britse kolonie 
(24.06.1941 – 09.20 PM)

27.06.1941 Met een Britse torpedoboot (HMW Wrestler) komt Verstraete 
aan in Freetown, Sierra Leone

03.07.1941 Verstraete vertrekt uit Freetown naar Engeland met een lijnschip, 
“Mulberra”

28.07.1941 Aankomst in Liverpool. 
31.07.1941 Verstraete vertrekt naar London met de ferry en de trein en 

neemt dienst bij de Belgische sectie van MI6.
December 
1941

Verblijft in Bowdon bij Altrincham.
Breekt zijn been bij een nachtelijke parachutesprong in de 
Ringway Parachute School (Manchester). Hij wordt opgenomen 
in het militair hospitaal van Davy Hulme. Hij ontmoet daar de 
verpleegster Joan Grant (Cass) en ze besluiten te trouwen na 
afloop van de oorlog.
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07.07.1942 1ste inlichtingsopdracht: met een rubberbootje landen op het 
strand van Kristel nabij Oran (Algerije) om inlichtingen te ver-
schaffen over de nazi-aanwezigheid.

November 
1942

Steun aan de Amerikaanse troepen die landen in Noord-Afrika.

07.02.1943 Start “Operation Frederick”. Vertrek vanuit Algiers met de onder-
zeeër HMS Saracen
- Guy Verstraete, mission leader en radio-operator – codenaam 
“Vlaminck”
- Antoine Colonna d’Istria, Corsicaans agent
- Charles Simon Andrei, Corsicaans agent

10.02.1943 02.30 AM, landing met rubberen boot op de Cala di Giglio in de 
Baai van Cupabia.
Opzetten van een luisterpost in een kleine herderswoning in de 
bergen in Vitricella (Tivolaggio).
Vandaar uit zond hij meer dan 40 berichten naar MI6 in Algiers.

12.04 1943 Ze worden verraden door een informant en gevangengenomen 
door de Italiaanse bezettingstroepen terwijl ze op het strand in 
Serra di Ferro stonden te wachten op een Britse onderzeeër om 
rugzakken vol militaire informatie te overhandigen.
Ze worden opgesloten in de citadel van Ajaccio.

05.07.1943 Ze worden lange tijd ondervraagd en ondergaan hevige folterin-
gen. Uiteindelijk worden ze door het Italiaanse militair tribunaal 
van het VIIe  Legerkorps in Bastia ter dood veroordeeld.

06.07.1943
om 17.01 uur

Andrei en Verstraete worden geëxecuteerd door een vuurpelo-
ton in de Kazerne Saint-Joseph (San Ghjiseppu) in Bastia.
Door de folteringen kan Verstraete niet meer rechtstaan en hij 
wordt op een stoel voor het vuurpeloton gezet.
Verstraete is de enige buitenlandse agent die door de Italianen is 
gefusilleerd tijdens de bezetting van Corsica.
Colonna d’Istria werd bij verstek veroordeeld en kwam uit zijn 
schuilplaats tevoorschijn na de Italiaanse capitulatie van het 
Corsica.

14.08.1943 HMS Saracen wordt tot zinken gebracht ter hoogte van Bastia.
15.10.1948 Guy Verstraete krijgt postuum de “King’s Commendation for 

Bravery”.
April 1952 Mercator meert aan in Bastia om eer te bewijzen aan Guy 

Verstraete.
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Vier jaargetijden.....

Vert paradis.
Weelderig verlangen
naar ' t land van melk en honing
terwijl de morgendauw dient tot lafenis
van ' t jonge dorstige leven. 
                                    Lente !

Het door zon verschroeide land
zal ons goud-gele vruchten brengen.

De aarde bruist van levensmoed
' t is nu dat alles rijpen moet. 

                                 Zomer!
Moegeleefde dagen tekenen
een schaduw rond de zon.
Vallende vruchten en stervende bladeren
Herinnering aan een voorbije zomer.
                                        Herfst!

Gestorven land
tot rust herleid

dat hoopvol wacht
op nieuw leven.

                                     Winter...
Jozef Vandromme

December 
1994

50ste verjaardag van de bevrijding van Corsica en de inhuldiging 
van een monument ter ere van “Operation Frederick” en aan de 
personen die daar deel van hebben uitgemaakt.
Dit monument staat op het strand van Cupabia, waar Verstraete 
op 10.02.1943 is geland.
Guy Verstraete ligt begraven op het kerkhof van Bastia en er 
hangt een herdenkingsplaat op het plein van de verzetsstrijders 
op het kerkhof.
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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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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

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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Onderhoudswerken Mercator op scheepswerf I.d.P.

Hierna een korte samenvatting van het verdere verloop van de 
werkzaamheden aan de Mercator.   (tot 31 augustus 2016)

De vervanging van de slechte huidplaten is beëindigd.
Waar het kan wordt het binnentimmerwerk al teruggeplaatst.
Enkele stalen leidingen moeten nog vervangen worden.
De sanitaire- en luchtdrooginstallatie zijn deels geplaatst.
De dekbeplankingen werden voorlopig gelegd en worden nadien 
verwijderd zodat op alle stalen dekken, na het verwijderen van de 
vliegroest,  gestart kan worden met het plaatsen van een egalisatie- 
en waterdichte laag.

De dekbeplankingen worden op alle dekken voorlopig 
gelegd.(Foto boven het campagnedek, onder het brugdek)
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Rond de Mercator (de romp en boven de dekken) 
wordt eerst een steiger gebouwd.
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Over die steiger wordt een zware plastiekfolie getrokken zodat de 
Mercator volledig gehuld is in plastiek (cocooning van het schip).
Na het dichten van alle mogelijke openingen wordt gestart met het 
verwijderen van de vliegroest op de romp en alle dekken.
Nadien wordt zo snel mogelijk een eerste verflaag gespoten (primer).
Op de dekken komt dan nog een egalisatieproduct alsook een perma-
nent flexibele polyester versterkte polyurethaanhars als waterdichte 
afdichting.

Nadat alle onderhoudswerken zijn uitgevoerd zal de Mercator te 
water gelaten worden en zullen de drie masten met hun 
respectievelijk tuigage teruggeplaatst worden. 

                                                   
                                  Rudy Laforce

Alle stalen dekken, maar ook de volledige romp, heeft een eerste grondlaag 
gekregen. Op de voorgrond het campagnedek met de eerste grondlaag. 

(31 augustus)



17

THORNTONBANK

‘de pen voert de sprake der ziel (Cervantes)

De dolende ridder Don Quichot
trok in zijn waanzin samen met zijn knecht
ten strijde tegen dertig, veertig windmolens
die hij in de bloedhete Mancha voor reuzen hield.

Voor de kust staan er statig en rank
bijna twee keer zo veel met hun armen te zwaaien,
maar de eerzame ridders van vandaag
richten hun lansen niet op die wieken,

ze voeren geen gevecht met gevelde lansen
bij het krieken van de dag. Hier is geen sprake
van ongerijmdheden of hersenschimmen,
maar van een wingewest op de Thorntonbank.

                                                                                      Johan Corveleijn

Voor de Mercator liefhebbers

Ter gelegenheid van de terugkeer van de Mercator, zal een foto-
boek uitgegeven worden. 
In dit naslagwerk zal het volledige verloop van de werken aan de 
Mercator te zien zijn, vanaf de verhaling in 2015, de onderhouds-
werkzaamheden op de scheepswerf tot de terugkomst van de 
Mercator.
 
Dit collectorsitem (160 pagina’s met luxe-cover!!) zal te koop 
aangeboden worden aan het onthaal van de Mercator.
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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
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Over goudvissen en haaien

Mijn vriendin heeft een koppel goudvissen dat maar niet wil sterven. Hoe 
oud worden die beesten eigenlijk, wil ze van me weten. Geen idee.
Ik denk niet dat ze zo oud worden als de Groenlandse haaien die onlangs 
als collateral damage in de netten van Deense vissers terechtkwamen. 
Wetenschappers visten uit dat die gemiddeld 163 jaar worden. Een ervan 
had de gezegende leeftijd van 392 jaar bereikt. Indrukwekkend is ook de 
leeftijd waarop zo’n Groenlandse haai zich begint voort te planten: na 150 
jaar! In momenten van oprukkende misantropie denk ik soms dat de mens 
daar ook beter een beetje langer mee zou wachten.
Onze vissers jagen niet gericht op haaien, maar het gebeurt wel dat ze onbe-
doeld in hun netten terechtkomen. In oude nummers van Het Visserijblad 
zoek ik kriskras naar voorbeelden die tegelijk mijn woordenschat weer aan-
scherpen, want er zijn er in soorten en klassen.
In de vismijn van Oostende werden, zo lees ik, enkele haringhaaien ver-
kocht. In Zeebrugge werd een haai van bijna duizend kilo op de vloer gezet. 
Volgens de enen was het een Groenlandse haai, volgens anderen een reu-
zenhaai. Dat komt doordat beide in de vismijnvolksmond apekalle genoemd 
worden. Ook in Zeebrugge was er een voshaai te koop. Zelfs lijnvissers halen 
soms een haaitje boven. In 1989 viste zo’n sportvisser vanaf een golfbreker 
een gladde haai op. 
In Oostende wordt de ruwe haai stinkhaai genoemd, steenhaai, zeiker of 
zandhaai. Al die namen worden overigens ook gebruikt om de gladde van 
bovenvermelde sportvisser te benoemen. U ziet het, spraakverwarring loert 
om de hoek.
Om een lang haaienverhaal kort te maken: er zijn 250 soorten. Ze worden 
onderverdeeld in families die soms erg poëtische namen torsen. Wat dacht 
u bijvoorbeeld van de familie van de zeevarkenshaaien? 
Slechts enkele soorten worden geconsumeerd en soms ten onrechte, want 
vele zijn beschermd. Ze zijn trouwens niet alleen gewild omwille van het 
vlees. De huid van de blauwe haai wordt gebruikt als… schuurmiddel. Die 
van de Groenlandse en de hamerhaai verwerkt men tot leer. En uit de reu-
zenhaai, de Groenlandse en de haringhaai haalt men levertraan, een pro-
duct waaraan geen van ons graag terugdenkt.
In de Wikipedia zie ik dat de goudvissen van mijn vriendin normaliter tussen 
15 en 28 jaar kunnen worden en ik zie dat er ook een geval bekend is van 
een goudvis die 49 werd. De kat zit naast het aquarium en denkt er ’t zijne 
van.

Flor Vandekerckhove



21

Voshaai

Reuzenhaai

Ruwe haai

Foto's Eddy Eneman

Haringhaaien

Gladde haai en Gevlekte gladde haai. 
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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



23

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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Visserscafés in de jaren zestig te Oostende
(vervolg)

Café Ponderosa; weer een gezellige jongeren café opgehouden door Roland 
en Sylvie en later door Loetje, een echte Oostendse, die voordien getrouwd is 
met een visser en dan het café uitbaat met een andere visser. Tussen haar twee 
vissers in, zijn wij haar ook eens als serveuse in een café aan de Eiermarkt in 
Brugge tegengekomen, want soms gaan we ook wel eens per taxi de provin-
cie in. Daarbij hoort ook Zedelgem, daar zijn veel serveusecafés en de gasten 
van de grote visserij kennen daar de weg. Dichtbij is er een kazerne en uit 
goede bron hoor ik dat Rik Van Looy, begin jaren vijftig in zijn soldatentijd, 
daar heel wat pinten heeft verzet.
Café Breughel, een paar huizen verder dan de Ponderosa is meer een stamca-
fé voor oudere mensen waaronder visserij.
In de Kerkstraat heeft men;
Café Celta; een echte serveusecafé zoals men er meerdere van dat soort op de 
Hazegraswijk kent. Het wordt al van vroeg in de jaren vijftig uitgebaat door 
een vriendelijke oude dame die er grootmoederachtig uitziet en vertrouwd is 
met heel de buurt. Ik weet dat, want wij wonen van na de oorlog in de Sint 
Pieterstraat 1 tegenover de Peperbusse, om de hoek van café Celta.
Er zijn drie à vier serveuses aan de slag; jonge vriendelijke meisjes, op het 
eerste zicht klasse, die zoals dat gaat toen, uit alle streken van Vlaanderen 
komen. Ze drinken mee met de klanten als ze getrakteerd worden en hebben 
daar een percent op. Dansen, lachen en spreken horen daar bij en als de klant 
hen aanstaat en wat centen wil besteden gaan ze wel eens mee op stap.
Er komt een zekere klandizie en ook jonge en wat oudere vissers gaan er af 
en toe binnen een pintje drinken om wat te praten met de meisjes van plezier.
Café Vieux Temps; ligt aan de westelijke kant na de Kapellestraat, die 
feitelijk de grens vormt met het Visserskwartier. De Vieux Temps ligt in 
de Christinastraat aan het tweede Bassin en de jeugd en jonge vissers van 
Oostende en omstreken gaan er graag. De uitbaters zijn Achille, een man die 
100 meter spurtloper is geweest, en zijn vrouw die Schete wordt genoemd. 
Maar de ster van de zaak is dochter Marie Jeanne, 16 jaar en goed mee met 
haar tijd in een sfeer van muziek en seksuele revolutie. Wij met onze bende 
jonge vissers zijn er graag gezien en we leven er ons uit met drank en geflirt 
bij de muziek van Kinks, Troggs, Dave Berry, Beatles en Stones.

Omdat er die tijd ook veel Engelse toeristen in Oostende zijn heeft men soms 
de indruk dat de sfeer in Oostende meer Engels dan Vlaams of Belgisch is.
Café-restaurant “Bij Notje”; ligt aan het eerste Bassin op de hoek van de 
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Dekenijstraat. Notje is een gekende café- en restauranthouder. Er gaan wat 
oudere vissers in zijn zaak, meestal als ze van sortie zijn met hun vrouw 
of echtgenote. Niet zo zeer om een paar pinten te drinken als ze uit zee 
komen, wat meerdere kustvissers wel doen in meer specifieke cafés langs de 
Visserskaai.
Gaan we over de Kapellebrug dan komen we op het Hazegras. Sinds hon-
derden jaren is dit een uitgaansbuurt in Oostende en bekend om zijn serveu-
secafés. Na WO II zijn er veel zulke barcafés daar. In het begin van de jaren 
zestig bloeien ze nog, vooral door de aanwezige Zeemachtmatrozen van de 
nabijgelegen kazerne op dezelfde Hazegraswijk. Maar er gaat ook heel wat 
visserij.
Tijdens de jaren zestig verdwijnen ze, maar één blijft overeind: “The Moon” 
bij Mon van de “Bleus”. De “Bleus” is de voorganger van de “Moon” voor-
dat uitbater Mon zijn bar renoveert en de naam “Moon” geeft. Er bestellen 
een vijftal serveuses afkomstig uit alle delen van Vlaanderen. Het zijn fel 
geschminkte mooie meisjes in korte rokjes, kleurige blouses en extra hoge 
hakjes; die als je er binnengaat nevens je komen zitten en vragen of ze iets 
mogen drinken van je. Meestal doe je dat dan, maar als je dat niet wil is dat 
voor hen ook goed. Ze dansen met je als je dat vraagt en zijn ultralief met het 
oog op meer verteer. Je doet daar aan mee of niet.
Het is een lange zaal met een lange toog vol barkrukjes en wat moderne 
zitplaatsen en tafels daar tegenover; achteraan kan men dansen bij gedempt 
licht.
De meeste klanten zijn Zeemachtmatrozen maar ook heel wat visserij gaat 
er. Eén visser van de grote visserij is er niet buiten te slaan als hij aan wal is. 
Deze man heeft heel wat klasse, zoals vissers zeggen van vissers die kwali-
teiten bezitten. Zijn klasse bestaat erin dat
hij goed met het vrouwelijk geslacht in het uitgaansleven kan omgaan en 
deze dat goed vinden.
Zeemachtmatrozen gaan nooit uit in het Visserskwartier. Als ze van hun kazer-
ne komen gaan ze in de bars op het Hazegras; ofwel langs de Kapellestraat de 
weg op naar de Montmartre buurt met o.a. de Langestraat en de Boulevard 
Van Iseghem. Wel gaan ze in de Rembrand in de Brabantstraat, tussen de 
Grote Markt en het Oude Mijnplein en dat is bijna nog Visserskwartier.
Het is niet zo dat vissers en zeemachtmatrozen vechten als ze elkaar tegenko-
men, maar het gebeurt wel eens in cafés en dancings. Het gaat dan vooral als 
er meisjes in de buurt zijn en om indruk te maken op hen worden er wel eens 
pesterijen gezegd. Uit het oogpunt van de vissers zijn dat zoetwatermatrozen 
die een grote bek opzetten en niet zoals zij ultrazwaar werk verrichten in 
barre omstandigheden. Deze weten dat ze een zeer gevaarlijk beroep hebben 
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en die al meer dan een vriend visser op zee verloren. Het sterkt hun karakter 
en vissers zijn geen bluffers zoals er wel meer zijn bij de Marine. Vissers zijn 
leutemakers als ze op stap zijn en hebben al zeer jong een bepaalde vorm van 
volwassenheid bereikt door hun moeilijk en verantwoordelijk leven op zee; 
wat in groot contrast staat met hun losbandigheid bij het uitgaan. Dat een 
uitlaatklep is bij hun gevaarlijk en moeilijk leven.
Iemand zei me dat ze van vissers zeggen dat ze denken dat ze alles zijn; wat 
ik nooit bewust heb ervaren tijdens mijn leven maar misschien zit er waarheid 
in. Wat wij onder elkaar niet weten. Het is feitelijk het leven van de visser 
die de visser maakt wat hij is. Er zijn er die na de hardheid van op zee zacht 
zijn tegen andere mensen en het zijn niet altijd de hardste op zee die hard zijn 
tegen iedereen. Niet iedereen begrijpt dat.
Het Visserskwartier als uitgaansbuurt voor de werkende Oostendse jongeren 
verliest veel van zijn pluimen eens de jeugdclubs “Non Stop” en “Kim” 
worden opgericht. Van dan af gaan veel jonge Oostendenaren naar daar en 
blijft het Visserkwartier nog meer voor visserij. De “Non Stop”, een chris-
telijke organisatie, en de “Kim”, een vrijzinnige, zijn beide in het Oude 
Theatergebouw aan de Vlaanderenstraat gevestigd. Ze hebben grote zalen ter 
beschikking waar honderden jongens en meisjes een plaatsje vinden.
Wij jonge vissers worden niet zo graag gezien in de Non Stop, waar ook 
Dokter Daniëls in het bestuur zetelt en er bijna altijd is. Men mag daar geen 
meisje kussen.
Ik zit daar met een meisje, terwijl we samen op stap zijn, te tongzoenen en de 
directie komt en zegt dat dit niet mag. Wij vegen er ons voeten aan en vliegen 
buiten en zelfs de weken nadien mag ik niet meer binnen. Terwijl mijn vrien-
den vissers wel mogen, als ze braaf zijn. Op een zaterdagavond, beneveld, 
discussieer ik daar heftig over tegen de directie en de pastoor daarbij en ze 
bellen de politie en die nemen me mee. Na een gesprekje onder vier ogen met 
de commissaris mag ik weer gaan. Nadat ik zeg dat wij door ons visserswerk 
een hele week geen meisje ontmoeten en dat wij daar enkel het weekend voor 
hebben. Als we dan met een meisje zitten te kussen vliegen we buiten en dat 
ik daar niet akkoord mee kan gaan.
In de vrijzinnige “Kim” echter ziet men ons graag komen, beetje te. Het 
gebeurt eens dat wij daar met een bende jonge vissers binnenkomen en de 
directie andere jonge gasten van hun plaats wegsturen opdat wij plaats zou-
den hebben. Om twaalf uur is sluitingstijd en op een zaterdagavond komen 
mensen van de directie zeggen dat wij nog wat mogen blijven,
terwijl al de andere jonge gasten buiten moeten. Dan bouwen wij samen 
feestje met de jonge directie, w.o. zeer sympathieke jonge onderwijzeressen. 
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Dus de sympathie voor de jonge vissers die we zijn, is dag en nacht verschil 
in de Kim als in de Non Stop.
Wat later in de jaren zestig, nadat het theatergebouw wordt afgebroken om 
het Europacentrum te bouwen verhuizen de jeugdclubs Non Stop en Kim 
naar de Hazegraswijk, waar voordien het oude station heeft gestaan en nu 
grootwarenhuis Delhaize.

Op de grenzen van het Visserskwartier heeft men enkele cafés waar veel 
visserij gaat zoals:
Cafédancing De Rembrand in de Brabantstraat; waar veel jonge vissers en 
zeemachtmatrozen naartoe trekken bij cafébaas Valere en zijn jonge mooie 
diensters. Zoals op het Hazegras mooie meisjes, die echtheid met lief zijn 
tegen de klanten tentoonspreiden en vragen of ze iets mogen meedrinken. 
Niettemin er veel Zeemachtmatrozen gaan, zijn de vissers er meer dan wel-
kom en zijn de meisjes voorzichtig hun sympathie in welke mate voor de 
enen als voor de anderen te tonen.
Cafédancing Royal in de Witte Nonnenstraat is een zaak waar veel 
Oostendenaren naar toe trekken en ook vissers. De zaterdagnacht wordt er 
steevast door alle aanwezigen op “La Bamba” gedanst. De uitbaatster Sonja 
is een dochter van Valère van de Rembrand; haar man is taxichauffeur. Ik 
dans er graag met mijn favoriete meisje op het Italiaanse “Roberta” van 
Peppino Di Capri. Deze song ken ik van vroeger in de Zephyr.
De ruimte is met overtrokken zetels, zitjes en barkrukjes uitgevoerd, zoals 
in de Rembrand. In beide zaken kan men gezelligheid voelen bij de goed 
doordachte interieurs, die barachtig aandoen maar toch cafédancing zijn. 
Zoals overal staat er een mooie jukebox te blinken met de laatste platen en 
de goede ouwe.

1965, café Vieux Temps: van l naar r: Eric Van Sevenant (IJsland), Willy Malesijs 
(IJsland), Redgy Goes (Middenslag), Eddy Serie (Kust), Maurice Zanders (Kust 
en IJsland), Lucien Desomer (Kust) en cafédochter Marie-Jeanne.
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Wordt vervolgd      Eddy Serie                                                         

Ongeveer 1964, een foto aan cinema Plaza rechtover de KIM, in de kelder van 
het theatergebouw: van l naar r: een onbekende Belgische landsverdediger, Eddy 
Serie (Kust), Pros Joris (Kust en Middenslag), Lucien Desomer (Kust en Eric Van 
Sevenant (IJsland).

Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende
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Gespoeld, gespuid, gebaggerd.

Een overzicht van de verzandingsproblemen in de Oostendse haven 
van de 15de tot de 20ste eeuw  

Zolang de mens zich niet of weinig bekommerde om veiligheid of eco-
nomisch gewin had de natuur aan onze kusten de vrije loop.
Fenomenen als vloed, eb, getijdengeulen, slikken, schorren, wad- en 
veenvorming bepaalden er het landschap. Duingebieden werden wei-
degrond, er ontstonden bewoningskernen en de visserij begon een 
belangrijke rol te spelen. De natuur zelf had aan de Vlaamse kust niet 
voor de nodige bescherming gezorgd met baaien of een stabiele, rots-
achtige bodem waardoor de bewoner uiteindelijk zelf moest ingrijpen.

Aanleg van de haven en de eerste spuikom
Oostende, die vooral van de visvangst leefde, verkreeg in 1267 stads-
rechten. Allengs werd die bedrijvigheid steeds maar belangrijker en al 
snel werd er o.a. uitgevoerd naar Kortrijk, Doornik, Bergen, Dowaai, 
Valencijn, Rijsel en Kamerrijk. De scheepjes werden steeds op het 
strand gezet om met een volgende vloed terug zee te kiezen.

Spuisluis

Oostendse Watergang
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Uiteindelijk was het graaf Philips de Goede die op 27 december 1245 
een octrooi verleende om een haven aan te leggen. De aanleg van 
de haven, die van west naar oost liep en de oude stad van de nieuwe 
scheidde, werd voltooid door het doorsteken van de zeedijk ten wes-
ten van de stad op 18 oktober 1446. Het ging hier uiteraard over een 
getijdenhaven die enkel bij vloed te bereiken was. Geen eeuw later, in 
1517, moest in het oostelijk gedeelte van de haven reeds een spuisluis, 
met achteraan voldoende wateroppervlak, gebouwd worden om door 
schuring het dichtslibben tegen te gaan.

De afvloeiing van de binnenwateren via de Oostendse Watergang in 
de havengeul was van geen betekenis. (uittreksel Oostende 1560  Jacobus 
Deventer) 

In 1580 koos de stad de zijde van de Staten van de nieuwe “Geünieerde 
Nederlanden”. Deze daad werd voor Oostende een omwenteling op 
alle gebied. In 1584 werd een strook duinen ten oosten van de stad 
geslecht om strategische reden waardoor het water vrij spel kreeg tot 
diep in het hinterland. Door het herhaalde binnenstromende water, 
de “Groote Vloeiing” genoemd ontstond er ten zuiden en zuidwesten 
een uitgestrekt krekengebied dat later zowel op militair gebied als 
voor de haven van groot belang bleek te zijn. De tijdens het Beleg van 
Oostende (1601 - 1604) volledig verzande oude haven werd gedempt 
en de nieuwe ontstane  “Geule”  ten oosten van de stad werd ver-
beterd en als nieuwe haven in gebruik genomen. Ook deze was een 
getijdenhaven met alle problemen van dien.

Het Spoelpoldersysteem
De haven werd met elk getijde geschuurd maar dat geluk duurde niet 
eeuwig. De mens eiste opnieuw zijn plaats op en het indijken van land-
bouwgrond ving weer aan met de heraanleg van de westelijke Steense 
Dijk in 1608 en de aanleg van de Groene Dijk ten oosten 
(de huidige grens Oostende - Bredene) in 1612. In 1625 - 1626 wierp 
men een nieuwe dijk op, de Legaardsdijk, langs de rechterzijde van 
de Gouwelozekreek van de Steense dijk tot de Geule. Dit had als 
resultaat dat de Catharinapolder, ten noorden van de Legaardsdijk, 
dichtslibde waardoor de haven niet meer voldoende gespoeld werd. 
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Gistelsesteenweg 1     8400   Oostende   
tel: 059.56.58.50         fax: 059.56.58.51
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Rust...     In lijn met uw SLAAP-DNA ®
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In 1662 peilde men in de havengeul bij laag water ca 1 meter, bui-
ten de havenhoofden 3 m en in de geul aan de havenmond vormde 
zich telkens weer een bank die bij deze peiling slechts 50 à 60 cm 
onder het laagwaterpeil lag. In 1663 werd de Zandvoordedijk aange-
legd om het dorp te beschermen en de polder droog te leggen. De 
Legaardsdijk werd in 1664 geopend waardoor men de beschikking 
had over de Zwaenhoekschorre,  de Nieuwe Zandvoordepolder en 
de Catharinapolder met een gezamenlijke capaciteit van ca 1500 
hectaren wateroppervlak om de haven te schuren. In 1697 onder-
steunde het stadsbestuur de eis van de landeigenaren voor nieuwe 
indijkingen omdat de stroming in de havengeul zo groot en de uit-
schuring zo diep bleek te zijn geworden dat men vreesde voor de 
stad en de havenhoofden. De 12,8 m in de haven, 2,2 m in de west-
geul vóór de haveningang en 14,3 - 21,4 m buiten de haven tussen 
de banken bleken ruim voldoende om de Nieuwe Zandvoordepolder 
te sluiten
 In 1701 had de haven bij laag water over een gezamenlijke lengte 
van 1750 m, een diepte van 5,3 - 8,3 m zodat er gemakkelijk 50 
oorlogsschepen met 60 à 80 kanonnen konden aanleggen. Men kon 
het systeem van natuurlijke schuring duidelijk niet onder controle 
krijgen. In 1721 waren er opnieuw klachten over verondieping en in 
1720 werd de Camerlinck of Snaaskerkepolderdijk doorgestoken. In 
1721 peilde men in de haven een diepte van 9 meter mar de diepte 
in de geul buiten de haven bleef onveranderd en in 1726 pelde men 
reeds 60 cm minder. De Oost-Indiëvaarders konden enkel binnenva-
ren na eerst gedeeltelijk via “bellanders” of binnenschepen te zijn 
gelost. De zandbank vóór de haveningang  belemmerde bij hoogwa-
ter de schepen met een diepgang van 3,3 - 3,6m                                                                                                             
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Oostende ca 1720 met het verzandingspeil in de havengeul vóóraan bij laag water.
De uitstulping in het oosterhavenhoofd draagt de naam “Aarm” met de vermelding: 
Plaats genaamd de aarm waar de Oost-Indiëschepen klaarliggen om zee te kiezen

De Catharinapolder werd in 1744 gesloten wegens een te hoge aans-
libbing. In 1778 sloot men de Zwaenhoekschorre (of Keignaertpolder) 
en het jaar 1803 betekende met het sluiten van de Snaaskerkepolder 
het definitieve einde van het spoelpoldersysteem.
De haven van Oostende had voor de Franse bezetter (1794 - 1814) 
een zeer lage prioriteitswaarde waardoor men deze periode gerust als 
nefast voor de haven mag beschouwen. In 1810 peilde men 2 meter 
diepte in de haven en 15 cm in de buitengeul bij laag water. Dat liep 
zelfs voor de Fransen de spuigaten uit en....

De geschiedenis herhaalde zich.
In 1810 paste men het 16de eeuwse middel opnieuw toe met het 
in werking stellen van een nieuwe spuisluis (Franse sluis) met ach-
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terliggende spuikom van 25,5 ha, aangelegd in de monding van de 
Gouwelozekreek. Deze werd in 1811    52 maal in werking gesteld. 
Toch kwam men niet verder dan waterdiepten van 1,2 - 2,5 m in de 
haven en 50 cm in de geul buiten de haven

Oostende anno 1753 met aanduiding van de Catharinapolder ( E) , 
Snaaskerkepolder (O), Zwaenhoekschorre (G/H), Oude Zandvoordepolder (K), en 
Nieuwe Zandvoordepolder (I) (Uit; “De Havens aan de kust en het zwin” Nr 31)
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Hoewel de toestand geleidelijk leek te verbeteren besliste de regering 
van het Verenigd Koninkrijk in 1821 een nieuwe spuisluis ( Militaire Sluis) 
te bouwen met een vermogen dubbel zo groot als die van de Franse sluis.                                                                                                                                          
Het achterliggend havengedeelte diende met een oppervlakte van 12 
ha als tweede spuikom (die eigenlijk kan beschouwd worden als derde 
spuikom in de Oostendse havengeschiedenis). 

Oostende ca 1840 met aanduiding van de twee spuikommen. De Franse Sluis is als 
“Ecluse de Chasse” weergegeven met daarboven de Militaire Sluis.

Oordeelkundige gebruik van de beide systemen maakte het peil aan-
nemelijk maar de bank vóór de haveningang raakte men toch maar 
niet kwijt. De havengeul werd versmald door de bouw van een nieuw 
westerhavenhoofd en het verlengen van het oosterhavenhoofd maar 
deze maatregelen brachten geen soelaas. Een nieuwe spui-inrichting 
dichter bij de haveningang werd noodzakelijk. Deze werd aangelegd 
in het oostelijk deel van de haven. De spuikom achter de Leopoldsluis 
had een oppervlakte van 17,2 ha en het geheel werd in 1863 voor het 
eerst in werking gesteld. De problemen met de verzanding hadden 
misschien kunnen opgelost worden maar het programma van de spui-
ingen kon niet gevolgd worden om allerhande reden 
(overvloedige wateraanvoer in de winter, aangemeerde schepen, 
onderhoudswerken, slecht weer...).
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De laatste fase: baggerwerken en de huidige spuikom.

In 1875 werd de firma Decloedt opgericht die voornamelijk onder-
houdsbaggerwerken. Op 30 juni 1880 verscheen de eerste stoom
baggerboot in de haven voor proefbaggerwerken.In 1894 werd een 
overeenkomst gesloten tussen de Belgische staat en het Oostendse 
stadsbestuur voor het herinrichten  en uitbreiden van de havenin-
frastructuur. Daarin was o.a. de aanleg van een nieuw spuikom (de 
vijfde in de geschiedenis) met een oppervlakte van 85 ha voorzien. 
De Franse sluis en de militaire sluis waren gedoemd te verdwijnen. 
De werken startten in 1900 en eerst in 1912 kon men overgaan tot de 
eerste proefspuiingen. 

Oostende anno 1897. De spuikom aan de Leopoldsluis en de nieuwe te 
construeren spuikom zijn aangeduid. Ook de militaire sluis en de Franse 
sluis zijn nog vermeld. (Uit M Van Der Schueren, Nouvelles Installations 
Maritimes.1897)



39

Door een samenloop van omstandigheden (schade bij de proefspui-
ingen, opkomst baggertechnieken versus verouderde systeem van 
spuikommen, hinder voor de scheepvaart...) begon men zich in 113 al 
vragen te stellen over de toekomst van deze spuikom. Blankenberge 
had reeds zijn spuikom sedert 1893 maar ook daar bleek de werking 
onvoldoende resultaat te geven zodat baggeren noodzakelijk bleef. De 
werken en de proefspuiingen te Oostende werden voortgezet maar de 
oorlog en de nieuwe opvattingen deden het nieuwe project in 1926 
definitief de das om. Alleen de baggerboot deed zijn werk uitstekend 
en zijn silhouet was sedert 1880 niet meer uit het havenbeeld weg te 
denken.

De Stroombank vóór Oostende. Plan met de doorsteken getekend in 1866 en 
gerealiseerd in 1899 en 1900.
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De havengeul vlak na de eerste wereldoorlog. Men kon op de aanslibbing lopen.
Vooraan een van de wrakken door de Duitsers in de havengeul gelegd bij hun 
aftocht.
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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)
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Met stv / Roald Amundsen

Na enkele verschrikkelijk vreselijke dagen van tegenslag en terreur ben 
ik er dan toch in geslaagd op de Bermuda’s in te schepen. Het relaas 
van een reis met een bewogen start.

Donderdag 18/3 : 
Toen ik donderdagmorgen mijn zitplaats in 
het vliegtuig naar de Bermuda's wilde boe-
ken, werd me verteld dat ik toch een interna-
tionaal paspoort nodig heb i.p.v. enkel mijn 
Belgische ID. Voor één maal heb ik niet zelf 
nagegaan welke paperassen ik nodig heb en 

teveel vertrouwd op mijn Duitse inlichtingendienst. Mijn paspoort is 
dus wel degelijk nodig maar het is verlopen sinds een jaar. Voor €270 
kan ik wel een nieuwtje "krijgen" per sneldienst. Gezien het loket in 
Oostende echter de donderdag maar om 17 uur terug opent en gezien 
op dat uur het loket in Brussel dan sluit lukt het de sneldienst slechts 
op maandag 21/3 te leveren, in de namiddag. Het reisbureau kan 
gelukkig mijn vlucht nog omboeken naar 22/3.

Bermuda’s Azoren
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Dinsdag 22/3

Om 3 uur uit bed. Mijn vrouw, Myriam en vriend Yves voeren me 
naar Zaventem. Na de check-in nog vlug een croissantje en een koffie 
samen, afscheid nemen, immigratie passeren en zonder problemen 
naar gate B11. Na zo'n 10 minuutjes zie ik plots de helft van Afrika 
voorbij stormen, gevolgd door mensen van de luchthaven. Eerst weet 
ik niet goed wat er aan de hand is maar dan hoor ik roepen "explosie, 
evacuatie, iedereen naar het uiteinde van terminal B". Heel klaar is 
het allemaal niet zo direct maar hier is duidelijk iets ergs aan de gang. 

We moeten allemaal de tarmac op, moeten onze handbagage zelfs 
achterlaten en daar staan we dan. Ik weet dat Myriam en Yves nog 
wat wilden rondkuieren in de bookshop van de luchthaven tot ik aan 
boord zou zijn. Wanneer ik tracht haar te bellen heeft mijn vrouwtje 
me reeds proberen te bereiken maar met al het kabaal heb ik dit niet 
gehoord. Ik verneem op haar bericht dat ze op ongeveer 30 meter van 
de 1ste explosie vertoefden maar in leven zijn. Later heb ik vernomen 
dat er 2 bommen waren ontploft aan de check-in balies. Myriam en 
Yves werden bij de tweede explosie (op 10 meter)  tegelijk tegen de 
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grond geblazen maar waren ongedeerd (levend) behalve licht verbrand 
in het gelaat door de luchtverplaatsing en de hitte. Later zou blijken 
dat er meer aan de hand was en dat haar ruggenmerg in de nek werd 
gekneld zodat ze geen gevoel meer had in haar linkerarm en dat haar 
nekwervels werden ontwricht. De dame naast haar had minder geluk 
gehad; zij had nog wel haar laarzen aan maar geen been meer. Een 
andere buurvrouw werd door het vallende glas gehalveerd. Myriam 
heeft zich nog ontfermd over Antoine, een knaap van 12 die in het 
tumult zijn grootmoeder was kwijtgespeeld. Gelukkig heeft hij haar 
teruggevonden op de tarmac. Sindsdien moet zijn pa of ma alle dagen 
naar Myriam bellen. Hij zal die mooie lieve dame niet vlug vergeten. 
Bovendien viel het telefoonnetwerk ook nog plat en was alle verkeer 
onmogelijk geworden.
Iedereen werd vervolgens met bussen weggehaald van de terminals en 
uiteindelijk hebben we elkaar na bijna 3 uur teruggevonden ergens op 
de tarmac. Dit was zeker het mooiste verjaardagsgeschenk dat Myriam 
ooit heeft gekregen. De volgende dag was ze jarig. Ik niet, maar geloof 
me, het was ook voor mij het mooiste geschenk ooit.
Het is niet de bedoeling om hier de hele puinhoop nogmaals te 
beschrijven dat heeft iedereen wel op het nieuws kunnen volgen. 
Nochtans is het nieuws zéér ver van de waarheid want wanneer je er 
zelf met je neus bovenop zit, is deze harde realiteit heel anders. Het is 

enkel gru-wel ! Het is nutteloos doden en verwonden van onschuldige 
burgers, van brave mensen die op reis willen gaan of weer naar hun 
familie thuis. ‘s Anderdaags vernamen we dat onze kozijn en nicht 
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ook op de luchthaven waren, maar die hadden minder geluk. Beiden 
werden bij de eerste explosie zwaar verwond door de spijkerbom. Mijn 
kozijn verloor (voorlopig) één been en mijn nicht heeft haar benen vol 
met schroot. Hij was zojuist met pensioen gegaan en zij hadden nog 
grootse plannen ... Heel per toeval hadden we ze zaterdag nog gezien 
op een feestje, hetgeen zeer uitzonderlijk is in onze familie, want alle 
neven en nichten zitten zowat over de halve wereld verspreid. Zij waren 
op weg naar Las Vegas, naar huis.
Het moet gezegd, de politie en de militairen ter plaatse zijn op risi-
co van hun vege lijf uiterst efficiënt en ongelooflijk vriendelijk. Een 
reuze pluim. De luchtvaartmaatschappijen en het luchthavenpersoneel 
daarentegen zijn met geen oog te bespeuren, verdwijnen als ratten. 
Niemand weet intussen goed wat er gaat gebeuren. We worden met 

bussen weggebracht naar de sporthal van Zaventem, maar niemand 
heeft inlichtingen. Brussel is een belegerde stad zonder openbaar ver-
voer, zonder communicatie. Maar iedereen helpt iedereen, de solidari-
teit onder de "belegerden" is fenomenaal. Medeleven van zo vele men-
sen, helpende mensen op de luchthaven, in de sporthal van Zaventem, 
lieve mensen, brave mensen van alle nationaliteiten, godsdiensten en 
kleuren onder mekaar, veel begrip, enorme solidariteit. Waarom dit 
geweld? Wat levert het op? Hoe lang moet dit nog duren? Onze minis-
ters waren wel te zien, op TV; waarom niet ter plaatse, zoals in Parijs? 
Zij spraken toch over solidariteit. Wij beiden, Myriam en ik, waren ook 
op TV, de Franse, Engelse, Japanse, Australische en nog twee andere 
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die ik heb vergeten en steeds heeft Myriam dezelfde oproep gedaan, 
aan alle moeders van de wereld om dit waardeloze geweld te doen 
stoppen. Zal het helpen, zal het ooit lukken ? Waar geld en macht op 
het spel staan is dit wellicht een utopie. Godsdienst wordt gebruikt als 
dekmantel. 
Dit is uiteraard niet nieuw, dit bestaat al eeuwen zo.
Onmogelijk dus om uit Brussel weg te geraken. Paul, onze oudste zoon, 
slaagt erin om ons op te pikken en zo geraken we toch rond 19 uur in 
Oostende, juist op tijd om nieuwe bagage te maken en om nog direct 
naar Schiphol te vertrekken. Want Duitsland heeft mijn ticket al omge-
boekt. Die hebben dringend een kapitein nodig op de Roald Amundsen 
in de Bermuda's. Vriend Thierry voert me die avond nog want onze 
wagen zit vast in de parking van de luchthaven, samen met mijn kitzak 
en handbagage. 
De dag zelf ben je bezig met trachten weg te geraken, georganiseerd 
te zijn en in veiligheid te komen. De dag daarna dringt het echter maar 
goed door en begin je te beseffen waar je zit. Woede neen, die krijgen 
ze niet, ongeloof ja, afschuw en onbegrip zeker. Om verder over te pra-
ten, later!!! Dit was niet 9/11 maar onze 3/22. 

Woensdag 23/3. 

Gelukkige verjaardag schatje!!! 
Na een kort nachtje op hotel zit ik dan eindelijk om 10.45u. in het vlieg-
tuig richting Gatwick en om 14.00u. in de vogel naar de Bermuda's, 
dankzij iedereen die hierbij betrokken was: mijn lieve levende echtgeno-
te, mijn zonen, mijn vrienden, 
de mensen van het Shiffsburo 
in Duitsland, het reisbureau, 
allen mensen die solidair heb-
ben samengewerkt (en nog) 
om alles rond te krijgen. 
In het vliegtuig begin ik maar 
goed te beseffen waaraan 
mijn vrouw is ontsnapt en 
vraag ik me af wat ik hier eigenlijk zit te doen. Vermoedelijk zou ik nut-
tiger zijn thuis, bij haar, maar uitstappen wordt moeilijk. Shame on me !
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Wanneer ik om 20 uur Bermuda time aan boord kom heeft de eerste 
stuurman zelfs al mijn bedje gespreid. Ook zij wisten reeds van de hele 
toestand af en vroegen ze zich af in welke mate hun kapitein nog wel 
bij zijn verstand zou zijn.
 
Mijn buur in het vliegtuig, John, ook een zeiler, een Bermuda man, 
voert me nog tot aan het schip. Nog meer brave mensen. Die bestaan 
dus nog, gelukkig maar, in de meerderheid.
De hele emotie heeft dringend een echte Piña Colada nodig op een 
terrasje. Je ontsnapt tenslotte niet alle dagen aan een bom en je zit ook 
niet alle dagen enkele uren later op een terras op de Bermuda's. Alle 
uitleg is aanvaardbaar. Het leven moet verder.

Donderdag 24/3.

Vandaag zal het dus lukken. Het is de eerste maal in 46 jaar varen dat 
een schip een week op mij heeft moeten wachten. Hoe ouder men 
wordt, hoe trager men wordt ...
Na een vlugge kennismaking met mijn schooltje, de teachers en de 
bemanning (waarvan ik er verschillende reeds ken van vorige reizen) 
kunnen we klaar dek maken voor het vertrek. Om 13 uur komt de loods 
aan boord en zijn we het zeegat uit. Een frisse bries, 3 tot 4, uiteraard 
op de neus, Murphy's law. Emma, de machine, moet dus bijspringen. 
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Hendrik Baelskaai 15, 8400 Oostende 
T  +32 (0) 59/32 00 57 • E service@compas.be

Willy Verdonck
ex uitbater

Le Grillon

UIT SYMPATHIE
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Met enkele stagzeilen erbij halen we toch een goede 7 knopen. Door 
al het wachten op die kapitein wordt het dus wel spannend om de 
10de april in Punta Delgada op de Azoren aan te komen. De weerkaar-
ten beloven niet te veel wind maar wanneer we meer noordelijk gaan, 
kunnen we boven een hogedrukgebied komen en krijgen we de wind 
achterlijker dan dwars. Dat is exact wat een dwars getuigd schip nodig 
heeft.
De volgende 18 dagen zal de wind ons leven bepalen. de wind geeft 
ons de snelheid of remt ons af, de wind bepaalt de koers, de wind 
vormt de deining die ons door mekaar schudt, de wind valt of zet door, 
de wind is de baas. We leven du volgens de wind en we sturen de zilte 
zoute zee.
Dag één op zee. Ik moet wel nog even "na-denken" over de laatste 40 
uren. 
Voor vandaag stop ik ermee, morgen meer nieuws.

wordt vervolgd,

       Patrick Vermandel
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Noordzeeaquariumdossier Oostende
Perikelen over renovatie

Het Aquariumgebouw op de Visserskaai te Oostende dateert van 1958 en 
deed aanvankelijk dienst als garnaalmijn, raakte gaandeweg in onbruik en 
stond leeg. In 1975 organiseerde de aquariumclub ‘Oostende Platy’ er een 
tentoonstelling van vissen en kende veel bijval en succes. Zo kwam de SP 
schepen voor de haven, Henri Dumarey op ideeën om er een Aquarium in te 
bestendigen. Beroep werd gedaan op een Franse aquariumbouwfirma van 
Nancy. Op 11 augustus 1977 werd het Oostendse  Stedelijke Aquarium offici-
eel geopend en van dan af toegankelijk voor het publiek.

Aanvankelijk werden de dertien aquariumbakken bevolkt met vissen uit de 
Noordzee maar ook tropische vissen uit warme zeeën. Vissers van Oostendse 
vaartuigen kwamen het Aquarium bevoorraden met Noordzeevissen en ande-
re lagere zeediersoorten en algauw werd het een Noordzeeaquarium.

Het Aquariumgebouw bestaat op vandaag bijna zestig jaar en is grosso modo 
ongewijzigd gebleven. Ook de infrastructuur ervan als aquariuminstelling is 
na bijna veertig jaar praktisch nog gelijk gebleven.

Administratief werd het Noordzeeaquarium gerund door de Oostendse stede-
lijke Havenkapiteindienst onder de bevoegdheid van de schepen voor de ha-
ven. Dit is zo gebleven tot 2014 toen de Havenkapiteindienst werd afgeschaft  
en thans wordt het Noordzeeaquarium geadministreerd door de Cultuur-
dienst van de stad Oostende. 

In 1983 overleed Schepen Dumarey en de aandacht voor het Noordzeeaqua-
rium verslapte.

In 1990 werd de vereniging ‘De Vrienden van de stedelijke musea Oostende’ 
opgericht met medewerking van de Cultuurdienst. Maar het Noordzeeaqua-
rium werd niet onder hun vleugels genomen. Cultuur was toen boeken en 
schilderijen. En mariene- en maritieme cultuur waren nog totaal vreemd. 
Toenmalige burgemeester Piers had zelfs de oprichting van een visserijmuse-
um geweigerd met gevolg dat de initiatiefnemer, Gaston Desnerk, naar Oost-
duinkerke trok en daar bij burgemeester Loones wel gehoor kreeg en nu deze 
gemeente met veel succes boogt  op het Nationaal Visserijmuseum (NAVIGO).

In de jaren tachtig gingen de leerlingen van het Koninklijk Werk IBIS regelma-
tig op bezoek in het Noordzeeaquarium om de vissen te leren kennen, 
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wat paste  in de lessen van W.O. of werkelijkheidsonderricht. Zo leerde ik 
het Aquarium van nabij kennen en zag ook hoe het nodig was dat het moest 
opgeknapt worden. Met medeweten  van havenkapitein Rafael Ghys en het 
personeel van het Aquarium heb ik op eigen kosten  op 1 juli  het eerste tijd-
schrift van de Vrienden van het Noordzeeaquarium op 200 exemplaren gratis 
gelanceerd, vooral in maritieme middens.

Na anderhalf jaar werking waren er al 500 leden. Met deze achterban en een 
ondertussen  gevormd bestuur van acht man en de ruchtbaarheid die we 
gaven in de pers, gingen we aankloppen bij het stadsbestuur voor de renova-
tie van het Noordzeeaquarium. Burgemeester Julien Goekint was al zes jaar 
burgemeester en moest me bekennen dat hij nog nooit in het Aquarium was 
geweest. 

Eind 1991werd in brieven van onze vereniging aan het Stadsbestuur aan-
gedrongen op renovatie. Begin 1992 werd een ontwerper  aangesteld om 
een kostenraming te maken, maar eind 1992 was er nog niets gebeurd en 
opnieuw drongen we aan. Tijdens ons ledenfeest op 13 februari 1993 komt 
schepen Paul Van Laer ons melden dat  er een bedrag van 20 miljoen fr. mo-
gelijk zou voorzien worden voor de renovatie en ook dat een architect al een 
schetsontwerp klaar had. Op 23 juli 1993 tijdens de opening van de tentoon-
stelling ‘Zeesimfonie’ belooft burgemeester J. Goekint in de ontwerpbegro-
ting bedragen te voorzien voor de nieuwbouw. Op 5 maart 1994 vernemen 
we via de pers  het teleurstellende resultaat dat er maar 150.000 fr. Is voor-
zien voor een opfrissing en geen nieuwbouw. Op 12 september 1994, namens 
onze 730 leden, zonden we een open brief  aan alle kandidaten voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van oktober 1994 met een vraag een strategie uit 
te werken voor het  verruimen van het Noordzeeaquarium; precies 100 jaar 
na de oprichting van   de eerste aquariuminstelling te Oostende in 1884.

In het bestuursakkoord van de meerderheidscoalitie 1995-2000 staat dat het 
Aquarium vernieuwd zal worden en voor de lente van 1999 moeten vernieu-
wingsprojecten voor het stadscentrum verwezenlijkt zijn. 

Op 28 februari 1996 werd door onze  vereniging een gedetailleerde project 
voor modernisering en nieuwbouw overgemaakt aan het stadsbestuur. Er was 
toen mogelijkheid van tweederde subsidie door de maatregel A.4.4.Visserij-
toerisme van het EU 5b programma

Tijdens de gemeenteraad van 25 april 1997 hebben van de dertig aanwezige 
gemeenteraadsleden 28 JA gestemd voor de nieuwbouw van het Aquarium.
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Architectenbureau Maes-Debusschere uit Oostende werd aangesteld. Hun 
voorstel was dubbel zo duur (100 miljoen fr) dan wat de stad beoogde (50 
miljoen fr., die voorzien was op de stadsbegroting van 1997, mits 75% subsi-
die)

Op 28 augustus 1998 opteerde de gemeenteraad voor een wijziging van de 
BPA Klein Strand om daar op het plein een nieuw Aquarium (1500 m2) te 
bouwen deels onder de grond. De stad zou samenwerken met de Franse 
firma Coutant en rekenen op EU subsidies. Alles klaar Pasen 2000.

Ondertussen kwam het Aquarium op de Visserskaai in de verdrukking. Met 
de heraanleg van de Visserskaai werd een bestendige berm opgeworpen  
vooraan het Aquarium en moest de toegang naar een zijkant,wat slechter 
was dan voorheen want bezoekers moesten trappen doen zonder leuning. 
Door tussenkomst van burgemeester Jean Vandecasteele werden enkele 
verbeteringen aangebracht. De deadline voor de subsidies was eind 1999 en 
de stad was niet klaar met de planning en greep aldus naast de centen. De 
burgemeester zei toch nog dat het nieuw aquarium zal geopend worden in 
2001 en dat de minister voor Toerisme, Renaat Landuyt, 25 miljoen fr. veil 
heeft voor de Maritieme Site (Mercator,Amandine en Aquarium).  Daarna 
wordt het muisstil in afwachting van de verkiezingen in oktober 2000.

Tijdens ons ledenfeest op 17 februari 2001 komt schepen Yves Miroir ver-
tellen dat er voor het nieuw Aquarium financiën voorzien zijn op Grond- en 
Bouwbeleid. Er moet nog gewacht worden op de wijziging BPA. Hoeveel geld 
voorzien is vertelt hij niet. Daarna wordt het opnieuw muisstil.

In 2002, ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van het Noordzeeaquari-
um, werd bekend gemaakt dat het nieuw aquarium deels ondergronds aan 
de Zeedijk van het Klein Strand er moet zijn tegen 2005 en men de bouw zal 
combineren met de heraanleg van de Zeedijk en de bouw van het aangroeis-
trand. Tijdens de Milieuraad op 28 juni 2005 verklaarde schepen Yves Miroir 
dat een nieuw aquarium zou geplaatst worden op de Oostendse  Zeedijk ter 
hoogte van de Langestraat, ook deels ondergronds en dat men hoopte dat 
het Vlaams Gewest  de graafwerken zou doen.

 Begin 2006 vernemen we dat de stad 50 miljoen euro voorziet voor de he-
raanleg van 1km zeedijk van het Kursaal tot het Klein Strand. Burgemeester 
J. Vandecasteele  zegt dat het vier winters zal duren en als men start langs de 
kursaalzijde, komt de bouw van het langverwachte Noordzeeaquarium pas 
in een laatste fase aan bod en kan het ten vroegste tegen 2010 gerealiseerd 
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worden; en men startte aan de kursaalzijde.

Halfweg 2008 wordt Bart Slabbinck door de vereniging ’Buitengoed’  aan-
gesteld als coördinator om projecten voor een museumhaven aan de oos-
teroever te ontwikkelen. Er zijn geruchten over een planning aldaar van een 
publiek aquarium.

Eind 2009 zegt het managementteam van de stad Oostende dat de bouw 
van een nieuw aquarium aan de kant wordt geschoven en het budget ervoor 
wordt geschrapt. Ter compensatie zal het huidige Noordzeeaquarium opge-
knapt worden. Schepen Yves Miroir schat dat de verbetering van de infra-
structuur 400.000 à 500.000 euro zal kosten. Begin november 2011 tijdens 
de jaarlijkse evaluatievergadering over de 100 SP-a-projecten (waarvan het 
Noordzeeaquarium er eentje is), werd gezegd dat de geplande grondige re-
novatie niet zal doorgaan en dat de SP-a-groep van de meerderheidscoalitie 
kiest voor een latere nieuwbouw op dezelfde plaats en verwijst een beslis-
sing daarvoor naar de volgende legislatuur.

In 2013 rijzen ideeën om de site van de Churchillkaai te Oostende te ontwik-
kelen tot een soort maritiem pretpark met ook een maritem museum. Dat 
was het hefboomproject van de SP.a van Oostende voor de verkiezingen van 
2012. Burgemeester Jean Vandecasteele  stelt voor om aan dit museum een 
nieuw Noordzeeaquarium te koppelen. Over een kostenplaatje wordt niet 
gesproken.

Provinciaal was er ook geen draagvlak voor. Maar de Provincie voorzag 
120.000 euro voor een studie en sedert maart 2015 horen we daar niets 
meer over. De nieuwe burgemeester Johan Vande Lanotte ziet het ontwikke-
len van de Churchillkaai door privépartners gebeuren.

Stichter-voorzitter, Robert Coelus (80 j.) van de Vriendenkring neemt ontslag 
wegens gezondheidsredenen  en wordt op 1 januari 2014 opgevolgd door 
kapitein Patrick Vermandel.

Van 10 tot 16 februari 2014 was er een tentoonstelling van 19 ontwerpen 
voor een Oostends maritiem museum op de site Churchillkaai. Het was het 
eindejaarswerk van de studenten architectuur van St Lucasschool te Gent. 
Architect-docent Mark Felix was de promotor.

Op vrijdag 28 februari 2014 werd de stedelijke havenkapiteindienst van 
Oostende opgedoekt. Daardoor wordt het beheer van het  stedelijk Noord-
zeeaquarium overgedragen aan de Cultuurdienst van Oostende. Bij het begin 
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van 2015 gebeurt een soort fusie en samenwerking tussen de Vrienden van 
het schoolschip Mercator, de Vrienden van het museumschip Amandine en de 
Vrienden van het Noordzeeaquarium. Vanaf tijdschrift 100 ( april 2015) van 
V.N.A.O.vzw wordt dit tijdschrift de spreekbuis voor de drie maritieme entitei-
ten.

Het Noordzeeaquarium blijft uiteindelijk zoals het gestart is in 1977 en wie 
weet overleeft het nog  de vernieuwde vistrap en de nog komende derde he-
raanleg van de Visserskaai en komt het in de sporen van het Aquarium van de 
Zoo te Antwerpen dat meer dan honderd jaar moest wachten op totale reno-
vatie , van 1911 tot april 2015, en onlangs geopend werd door burgemeester 
Bart De Wever met een duik erin.

Zal een Oostendse burgemeester ooit  ook die eer hebben om in een nieuw  
publieksaquarium te duiken???                                  

 
                                                                                 Robert Coelus  17 juli 2016

Beste Noordzeevrienden,

Op 6 november 2016 gaan we terug onder begeleiding van het North sea 
pelagic team op zoek naar vogels en ander moois op de Noordzee.
We vertrekken met de "Albatros" om 8u vanaf de Hendrik Baelskaai in 
Oostende en meren daar ook aan omstreeks 17u.
De kostprijs om op deze dag een Noordzeesafari te beleven bedraagt 55€. 
Ons team zal ook voor iedereen een warm drankje en een versnapering 
voorzien.
Hoe schrijf je je in voor deze safari?
Het volstaat een mail te sturen naar northseapelagics@gmail.com met de 
namen, geboortedatum en geboorteplaats van de deelnemers.
Daarna krijgt u bevestiging van uw inschrijving en hoe u het bedrag kan 
overschrijven.
De safari vindt niet plaats vanaf windkracht 4 en dat voor ieders comfort! 
In dit geval wordt de safari verplaatst naar een andere datum.

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

Voorzitter , 
North sea pelagics vzw
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HET KOSTBARE DONS VAN DE EIDEREEND

Een donsdeken bestaat uit de zachte borstveren van de eidereend (Somateria 
mollissima), een duikeend van op zee. Mollissima wil zeggen heel zacht. 
Eidereenden zijn geen pluimvee en worden niet gebraden, maar hun dons is 
goud waard. Vandaar dat ze gekoesterd worden en angstvalig beschermd.

DE EIDEREEND OP DE WADDENEILANDEN

De eidereend is een bij uitstek maritieme vogel van het holarctisch gebied, dit is het 
noordelijke halfrond boven de tropengordel. Hij komt voor op Ijsland, de Faeröer, 
de Hebriden, Schotland, Noord-Rusland, Groenland en Canada. En ook in Frankrijk 
(Bretagne), Nederland (op het Westfriese eiland Vlieland), Denemarken, op het 
Noordfriese schiereiland Sylt en ten zuiden van de Baltische Zee.
Maar hij trok ook verder zuidwaarts en broedde zelfs in Zwitserland. Het wijfje legt 
4 tot 6 eieren, olijfkleurig, grijsgroen of dofgroen van kleur. Soms liggen er wel 10 
eieren of meer in één nest. Dit komt omdat meerdere wijfjes zich wellicht vergissen 
en hun eieren gewoon bij het legsel van een andere eider deponeren. Het komt er 
precies niet zo op aan. Jonge vogels verlaten vlug het nest om naar zee te gaan en 
hechten zich dan gemakkelijk aan een willekeurige eidereend in de omgeving die 
hen dan kan beschermen tegen de snavel van aanvallende zilvermeeuwen. 
Van augustus tot in mei is de vogel doortrekker en wintergast.
Sinds 1906 broedde de eidereend met wisselend succes op de Wadden (Vlieland) en 
op het toeristische (schier)eiland Sylt. Jac. P. Thijsse schrijft in “Het Vogeljaar” over 
‘de glorie van Vlieland’. Er nestelden tijdens de eerste helft van vorig eeuw driehon-
derd paren.
WERELDERFGOED
De Vega-archipel, die zich in het Noorden van Noorwegen en ten zuiden van de 
Poolcirkel (66° 33’) bevindt, is beroemd en behoort dan ook tot het Werelderfgoed 

Eidereend, onvolwassen man
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van de UNESCO. De eilandengroep bestaat uit niet minder dan 6.500 eilanden en 
scheren en op een aantal ervan broedt de eidereend. 
De eilanden in de Noorse Zee (Norskhavet) zijn weinig vruchtbaar. Duizenden 
jaren al leven de mensen er van zeevogels, eieren en vis. En die traditie wordt nog 
altijd levendig gehouden. De bevolking zorgt voor attractieve broedplaatsen en 
beschermt de eieren. Die zijn immers een delicatesse voor meeuwen, lynxen, vos-
sen, otters (watermarters) en raven. De eilandbewoners doen dit niet belangeloos, 
want er is fortuin mee gemoeid. Al duizend jaar worden er eieren gegeten en dat is 
nog zo. Nu komt het neer op een vergoeding, een beloning, een wisselwerking tus-
sen geven en nemen. Die plaatselijke cultuur, diep in de traditie geworteld, wordt 
gerespecteerd. Voor de mens van de zeekust is de jaarlijkse betrokkenheid met de 
eidereend een fantastische bezigheid.
Rond 1980 was er een dieptepunt: de traditie leek weg te ebben en er kwamen 
geen eiders meer. Intussen hebben ze de weg teruggevonden. April, mei komen 
ze toe, maar het tijdstip van broeden kan sterk variëren: in het noorden van 
Schotland broeden ze maar in juni. 
De vogelwachters, vaak gepensioneerden die over veel geduld beschikken, zorgen 
zelfs voor nestmateriaal, want eiders zijn nonchalante beesten en nemen het zo 
nauw niet. Ze verbeteren wel hun nest met donsveren. Mannen en vrouwen lopen 
langs de kust en verzamelen (blaasjes)wier als nestmateriaal, ze richten nestge-
legenheden in en zorgen voor bewaking, dag en nacht. Het blaasjeswier laten ze 
eerst drogen, liefst bij oostenwind en in de zon.
De eider broedt 27-28 dagen. En wanneer de eidereenden vertrokken zijn, wordt 
het dons verzameld en de nesten gereinigd. Eerst worden de wieren en eierscha-
len verwijderd, dan wordt het dons op een raamwerk gelegd (een soort harp) en 
schoongemaakt. Voor een donsdeken is er dons nodig van 60 tot 80 nesten. De 
wachters slapen in “hytter” (houten huisjes) en in oude bootshuizen. 
Dons van eidereenden is de beste kwaliteit van alle donssoorten, is ultra licht en 
wordt gebruikt als vulling van dekbedden, kussens en kleding. Het kan handmatig 
worden geoogst en er is weinig van nodig om je warm te houden, want dons is 
goed aaneengesloten. Maar dons is duur! Prijzen voor een donsdeken variëren van 
1500 tot 9000 euro! Dit hangt er allemaal vanaf hoeveel dons er werd gebruikt. 

Bron: Vegaøyan Werelderfgoed
Artikel: Johan Corveleijn (1 juni 2016), foto: François Roland

Bijkomende informatie ontvangen van François Roland:

Deze soort kwam vroeger veel voor (>100) voor Raversijde en Bredene (voor het 
Militair Hospiltaal).
Boze tongen beweren dat er in het Noorden "iets" gedaan werd tegen... ze waren 
een bedreiging geworden voor de Kokkelvangst in Nederland.
In elk geval wordt de Eidereend nu bijna niet meer waargenomen.
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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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Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 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
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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



63

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 vereniging. Een zeer hartelijke dank.
De lijst werd voorlopig afgesloten op 31 augustus 2016.
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Aanvoer levende vis en visvoer van 10 juni tot 5 september 2016 
10 juni   O.62  visvoer
2 augustus  O.62  visvoer
30 augustus  O.62  visvoer

WE DANKEN HIERBIJ VAN HARTE EN OPRECHT ALLE REDERS, SCHIPPERS, BEMANNINGSLE-
DEN EN PARTICULIEREN VOOR HUN ONBAATZUCHTIGE INZET VOOR HET NOORDZEEAQUA-

RIUM.

Verant. uitg. Vriendenkring Noordzee Aquarium  Oostende (v.z.w.) Visserskaai 8400 Oostende

ONS GAZETJE
In het artikel derde editie nr 105, “Maritieme weetjes”  blz 53, ons 
toegezonden door Jean Jacobsen, werd er jammerlijk een verkeerde 
naam door de redactie geplaatst in zijn ingezonden artikel. 
Namelijk de tweede alinea eerste lijn:
Na de oorlog is matroos M.Vandekerckhove geslaagd in het examen 
van schipper en niet matroos M.Vanlerberghe.
* Onze excuses en dank aan Jean Jacobsen voor deze terechte 

opmerking.

Het bestuur V.N.A.O. ontving een dankwoordje van IBIS en van het 
Maritiem Instituut voor het ontvangen van 10 boeken 
"Oostendse middenslagtreilers" na W.O. 1940-1945 
(Louis Vande Casteele en Eddy Eneman). 

* Deze boeken werden geschonken als ereprijs aan de 
laatstejaarsstudenten.

Het bestuur alsook de vele leden en sympathisanten van Noordzee-
aquarium, Mercator en Amandine bedanken Eddy Eneman voor zijn 
jaren inzet als secretaris en als ontwerper van ons driemaandelijks 
tijdschrift. 

Uw artikel(s) voor het volgend tijdschrift kan gezonden worden naar: 
rudy.laforce@skynet.be of Rudy Laforce, Leopold III-laan nr 12 bus 6  
8400 Oostende. 


