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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 
toegestaan 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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Voorjaars
receptie

zondag 19 februari 2017 
van 11.00 tot 13.00 uur 
IJslandvaarder Amandine

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

Voor deze uitgebreide receptie van warme en 
koude gerechten, vergezeld van de aangepaste 
wijnen vragen we een kleine bijdrage van 
10,00 euro per persoon.

Te betalen op de rekening van de V.N.A.O., 
Visserskaai in Oostende, BE78 2800 7062 0986 
(BIC: GEBA BE BB). De betaling geldt tevens als 
inschrijving (ter plaatse betalen is niet mogelijk).
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Beste Vriendinnen en Vrienden,

Met de start van dit splinternieuwe jaar wensen we tra-
ditiegetrouw dat het steeds maar beter mag worden dan 
vorig jaar. Na al wat in 2016 is gebeurd in ons landje 
kunnen we misschien beter in 2017 even bedenken wat er 
dan allemaal zo veel beter zou kunnen worden. 

22 maart was een afgrijselijke dag voor velen van ons, 
van nabij of van ver, een dag van gratis gruwel en van 
nutteloos moorden en verminken. Een dag die bij vele 
betrokkenen blijft nazinderen, zowel fysisch als psychisch. 
Een dag met een eindeloze nasleep. Een dag om nooit 
meer te herbeleven.

Er bestaan dus veel betere dagen en die zijn absoluut 
voorbehouden voor 2017, om maar ergens te beginnen. 
Indien men niet te veel aan ons pensioen knabbelt en ons 
niet te veel belast kunnen we er misschien zelfs nog volop 
van genieten.

In 2016 hebben we bij onze Vrienden ook enkele veran-
deringen gehad. Sommigen hebben zich na jaren trou-
we dienst teruggetrokken, anderen hebben ons komen 
vervoegen. Toen Eddy Eneman ermee stopte hadden we 
zowaar twee personen nodig om hem te vervangen. Zo 
verwelkomden we Martine Boels die nu ons secretari-
aat verzorgt en Rudy Laforce die hoofdredacteur werd 
gebombardeerd om ons boekje verder te laten schitteren. 
Zij hebben hun toelatingsexamen met glans doorstaan. 
Van ganser harte dank aan beiden voor hun ongelooflijke 
inzet.

We kijken natuurlijk met ongeduld uit naar de terugkomst 
van onze Mercator. Afhankelijk het vorderen van de wer-
ken zou deze in het voorjaar terug naar zijn oude stek 
komen. Ik hoop de eer te hebben om de oude Dame mee 
terug te mogen varen. Uiteraard moet dat dan gevierd 
worden.                                                                                          
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In afwachting van een glas te kunnen drinken op een ver-
nieuwd Aquarium zullen we er alvast eentje kunnen drin-
ken aan boord van de prachtig gerestaureerde Mercator. 

Aquatieme 2016 had plaats op de Amandine en was tot 
groot genoegen van exposanten en bezoekers een succes, 
zoals steeds, vatbaar voor enkele kleine verbeteringen. 
Onze hartelijkste dank aan Jo voor zijn gastvrijheid en 
aan Jan voor de immer perfecte organisatie.

De boekenverkoop verliep vlot. Nog steeds hebben we 
een kleine stock en op voorstel van de auteur, Eddy dus, 
hebben we zowel aan IBIS als aan het Mercator Instituut 
bij het einde van het schooljaar 2015-2016 enkele boeken 
geschonken als zeer gewaardeerde prijzen. 

Onze sponsors hebben ook dit jaar alweer onze vereni-
ging gul gesteund waardoor we ons boekje op het gewens-
te niveau  kunnen blijven uitgeven. Ook aan hen onze 
oprechte dank.

Het bestuur, mijn vrouw en ikzelf wensen jullie allen een 
opperbest 2017, zonder bomaanslagen maar wel met een 
explosieve gezondheid en een knallende liefde.       

Patrick
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Maritieme weetjes                                        Jean Jacobsen  
                             

Touwenboot Brabo-3

Werf: MEYNTJES Antwerpen Linkeroever
Bouwjaar: 1955
Lengte van de romp: 9,00m
Grootste breedte: 2,65m
Grootste diepgang: 1,18m
Waterverplaatsing: 5,20 ton
Voortstuwing: Perkins 4-cilinder dieselmotor 83 pk

Van toen de eerste schepen vreemde rivieren opvoeren en havens aandeden was er 
een behoefte aan bootmannen en havenloodsen. Van oudsher gebeurde de have-
nassistentie door middel van roeibootjes bemand door lokale vissers, schippers of 
matrozen. Men zette ankers uit, sleepte of duwde de schepen tegen de kade, meer-
de aan of af.
In het interbellum werden de eerste motorboot(tjes) ingezet. Met de vergroting 
van de zeeschepen werden de assistentieboten ook steeds zwaarder, langer maar 
vooral krachtiger. Deze typische havenboten evolueerden van 15 pk voor de tweede 
wereldoorlog tot 37pk rond het jaar 1975. Hierna nam het vermogen gradueel toe 
van 83pk tot 185pk voor de vaartuigen die na 2000 in de vaart werden genomen.
De firma BRABO CVBA werd opgericht in 1931 door het samengaan van twee 
dokloodsenfirma’s. De bedrijven “PROGRESS” en “NEPTUNE” bundelden hun   

Colman Broos en dochter met zijn vorige Brabo-3.
(foto Colman Broos: kanaal Oostende-Brugge 2009)



7

krachten samen en voortaan zou er slechts één firma de schepen in Antwerpen assis-
teren.
In 1949 gaf de firma BRABO CVBA opdracht aan de Antwerpse scheepsarchitect Frits 
Mulder een “ Snelle Stalen Motordienstboot” te tekenen. Naar zijn plan werden een 
vijfendertigtal bootjes gemaakt. Bij dit type stond de stuurstand buiten, de bootman 
was blootgesteld aan alle weersomstandigheden, er is enkel een stormscherm voor-
zien.
In 1954 zou BRABO CVBA opdracht geven tot de bouw van BRABO-3. 
Het scheepje kwam van de werf in 1955.
Bron: Conferentie, Ename, 5 oktober 2012, bewaring scheepsbouw

De Brabo-3 is een jaarlijks weerkerende hulpboot tijdens Oostende voor Anker voor 
o.a. hulp bij het aanleggen grote schepen, aanwijzing ligplaats aan de kades, loods 
aan boord brengen en alle mogelijke assistentieopdrachten.
Het is een modernere versie van een trossensleper. Dit type kwam in de tweede helft 
van de jaren 70 van de vorige eeuw in gebruik. 

Voornaamste verschillen met het vorige type zijn:
1) Iets langer 9,20 ipv 9,00 meter
2) Merkelijk breder: 3,05 ipv 2,65 meter
3) Diepgang 1,61 m
4) Zwaardere motor 136 (6cyl)  ipv 83 pk (4cyl)
5) Waterverplaatsing 9,90 m3
6) Open stuurhuisje ter bescherming van de schipper.
7) Werf VENNEKENS Boot

Schipper-eigenaar Broos Colman met zijn modernere versie Brabo-3.
(foto Rudy Laforce: tijdens Oostende voor Anker 2016)
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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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Toen mevrouw Myriam Vermandel het volkse gedicht “Scheeps-
praet” van de virtuoze zeventiende–eeuwse kunstenaar Constantijn 
Huygens (1596 – 1687) in ons tijdschrift publiceerde, dacht ik 
meteen aan het veel langere gedicht “de zee-straet” waarin de dich-
ter het opneemt voor de vissersvrouwen die zich liepen af te beulen 
door het mulle zand.
Op het bijzonder mooie schilderij “De nieuwe boulevard bij 
Scheveningen” zien we het stuivende duinzand op de rode klinker-
tjes, de jagende wolken over de Noordzee, een kerkje, een vuurtoren 
in de verte, vissershuisjes en villaatjes in de duinen. Twee sierlijke 
dames in stijve lange jurken en met witte kanten mutsen wandelen 
gearmd op de klinkertjes van de geplaveide boulevard. Op het strand 
liggen visserssloepen.
Pas in de tweede helft van de Gouden Eeuw is die geplaveide weg er 
gekomen. Toen waren er alleen maar wilde stuivende duinen en dat 
stuiven is “de oereigenschap van de duinen, om niet te zeggen hun 
bouwprincipe” (Nicolaas Matsiers). Het waren duinen die zich voort-
durend verplaatsten. De vissersvrouwen trokken naar Scheveningen 
en zeulden dan met de “Haagsche tongetjes” terug door het mulle 
zand. 
Huygens wou een Zeestraat, een kaarsrechte weg dwars door de 
duinen, die de afstand naar de zee korter maakte. Hij vond dat de 
Haagse jongelui naar het Scheveningse strand moesten gaan. “Ze 
kunnen er rijden en wijze lessen uit de zee halen, ze kunnen er wan-
delen en schelpen rapen”. Hij dacht vooral aan de vissersvrouwen 
en het moeizame stappen van de paarden door de duinen. Rijtuigen 
en koetsen door paarden getrokken, zouden op de geplaveide klin-
kertjes kunnen rijden, een heuse verbetering voor de afgebeulde 
dieren!
Huygens was diplomaat, secretaris en kunstadviseur van Frederik–
Hendrik en Willem II van Oranje en stootte op veel weerstand 
van de Scheveningers die tol moesten betalen op het gebruik 
van de Zeestraat. De aanleg van de Zeestraat was een historische        

De ZEE-STRAET
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gebeurtenis, want de altijd stuivende en bewegende duinen van zo’n 
duizend jaar oud werden voor het eerst ‘getemd’.

Toen ook waren er veel praatjes in de wind, veel Haagse praatjes. Het 
liep niet van een leien dakje, want het ging er soms roerig aan toe in 
die Hollandse Gouden Eeuw. Engeland, De Verenigde provinciën en 
Zweden sloten een verbond tegen de Franse koning (Vrede van Aken 
in 1668). Een aantal steden in Henegouwen en Vlaanderen ging toen 
verloren.
Huygens is een fijnzinnig en gevoelig iemand met oog voor kleine 
dingen, vissen, schelpen, maar ook vrouwen.

“Raept Schelpen, die het lust en seght niet, ’t Zijn maer Schelpen
Neemt eene letter uyt, ’t zijn schepen, en gewiss,
Dat yeder Schelp wel eer een Scheepje was voll’ Viss, …”

Bron: Constantijn Huygens: de zee-straet

foto: Schilderij van Frederik Hendrik Kaemmerer
“De nieuwe boulevard bij Scheveningen” ca 1870

Johan Corveleijn (5 november)
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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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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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Sporen van het mariene leven in de Ardennen
                                                                                                              Joeri Ryckaseys

In een vorig artikel heb ik het gehad over het ontstaan van onze Noordzee. Ik heb 
daarin vermeld dat het gebied dat wij nu België noemen verschillende keren in de 
geschiedenis onder water heeft gestaan. Over heel de Ardennen kunnen we daar 
sporen van terugvinden. Ik wil daarbij twee locaties, die elk hun ontstaan vinden in 
een andere periode, nader toelichten. Dit zal geïllustreerd worden met vondsten 
die ik daar gedaan heb tijdens mijn vele ontdekkingstochten doorheen die streek.
Als we de geologische tijdsschaal in chronologische volgorde bekijken, dan is 
de eerste periode die we tegenkomen (en die relevant is voor ons verhaal) het 
Devoon.
Het Devoon vond plaats zo’n 360 tot 400 miljoen jaar geleden. Het tijdperk ont-
leent haar naam aan het Engelse Devonshire, waar fossielen gevonden werden die 
jonger waren dan die uit het Siluur en ouder dan die uit het Carboon. Op basis van 
deze ontdekkingen werd een nieuwe tijdszone geïntroduceerd: het Devoon.
Het Devoon kenmerkt zich door een explosie van leven. Door de stijgende tempe-
ratuur smolten de ijskappen (ja, het is allemaal al eens eerder gebeurd) en steeg 
de zeespiegel enorm waardoor grote delen van het Pangaea (het supercontinent) 
onder water kwamen te staan. Door de warme temperaturen tijdens deze periode 
kon het leven in de zee bloeien als nooit tevoren. Het was het tijdperk waarin de 
vissen zich steeds meer gingen ontwikkelen en waarbij de eerste amfibieën ont-
stonden. Op land is dit de periode waarin we voor het eerst varens vinden.
Veel van de kalksteenlagen in de Ardennen dateren uit het Devoon. Door de 
explosie van leven was er ook een toename aan kalk (vele kalkskeletjes van die-
ren). Al dit organisch materiaal werd afgezet en na verloop van tijd werd kalksteen 
gevormd. In die gesteenten hebben we vaak het geluk fossielen te vinden. In de 
steengroeve van Resteigne, dichtbij Han en Dinant, treffen we dan ook veel kora-
len, tweekleppigen en buikpotigen aan. Wie geluk heeft vindt er fragmenten van 
trilobieten. 
Trilobieten zijn geleedpotigen wiens lichaampjes gekenmerkt worden door drie 
lobben, vandaar hun naam ‘trilobiet’. Hun exoskelet bestond uit kalk en aan de kop 
zaten twee facetogen uit calciet. Dit dier dat reeds voorkwam in het Cambrium 
(540 – 480 miljoen jaar geleden) zou het eerste wezentje geweest zijn dat ogen 
had. Gezien hun kalklichaam worden ze vaak als fossielen teruggevonden. Ze heb-
ben ook de naam van gidsfossiel. Dat betekent dat ze in een bepaalde perioden 
zodanig talrijk waren dat als men trilobietfossielen vindt, men quasi direct een 
ruwe schatting kan maken van de ouderdom van het gesteente.
Van de talloze keren dat ik samen met mijn vader naar deze steengroeve ben 
geweest was het steeds mijn vader die het geluk had trilobietfragmenten te vin-
den. Dat het lot gevoel voor humor heeft bleek toen ik voor het eerst mijn vrien-
din meenam naar de groeve en zij nog na geen vijf minuten een gefossiliseerde 
zeeëgel vond, wat ik zelf na al die jaren nog niet gevonden had. Naast de sporen 
van schelpdieren, zeeëgels en koralen vinden we er ook zeelelies. Zeelelies zijn 
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in tegenstelling tot hun naam geen planten maar dieren. Ze behoren tot de ste-
kelhuidigen. Lang dacht men dat ze uitgestorven waren maar in de 19de eeuw 
werden ze tijdens een expeditie opgedregd uit de diepten. Ze bestaan dus nog 
steeds. Als je goed kijkt op kalkstenen tegels, tabletten, rotsen, … zie je vaak blin-
kende, gekristalliseerde cirkeltjes, dit zijn restanten van stengeltjes van zeelelies. 
De witte gestippelde vlekken die je ziet zijn restanten van sponzen. Het loont de 
moeite om actief naar mineralen en fossielen te speuren op de kalksteenblokken 
van de westelijke strekdam.

Tribolietfragment            (foto: Joeri Ryckaseys)

Volledig trilobietfossiel, uit Marokko, aangekocht      (foto: Joeri Ryckaseys)
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Voor zover ik weet werd er slechts één visfossiel gevonden in deze groeve. Ach, 
misschien dat mijn vader of mijn vriendin wel het tweede exemplaar zullen vinden, 
hoogstwaarschijnlijk terwijl ze net naast mij aan het zoeken zijn. Ik zou de humor 
ervan zeker inzien.
De tweede plaats, en tijd, waar ik jullie mee naartoe neem is de steengroeven in 
en rond Eben-Emael. Hier vinden we afwisselend zand- en krijtgesteenten. Deze 
gesteenten stammen uit het Krijt (99 – 65 miljoen jaar geleden). In deze periode 
waren grote geologische veranderingen aan de gang. De wereldkaart had zich 
ongeveer geschapen zoals die vandaag is. De Atlantische Oceaan was volop aan het 
verbreedden en India was aan het racen om zich aan te hechten bij Azië, en dat 
met zo’n snelheid te doen dat de botsing zo intens was dat het Himalayagebergte 
ontstond. Het waren de gloriedagen van de dinosauriërs. Getuige hiervan zijn de 
machtige Triceratops en Tyrannosaurus die elkaar bekampten in Noord-Amerika en 
de Veloceraptor die Azië onveilig maakte. Deze drie dino’s hebben hun onsterfelijk-
heid verkregen dankzij de Jurassic Park films (waarvan de eerste en de laatste mijn 
favorieten zijn). België lag toen nog deels onder water en het Noordzeebassin was 
al deels gevormd, hoewel Engeland en Frankrijk nog voor een stuk aan elkaar vast-
gehecht waren (hiervoor verwijs ik naar mijn vorig artikel). 
In de groeven in en rond Eben-Emael vinden we opnieuw verschillende bival-
ven of tweekleppigen, en ook belemnieten. Belemnieten zijn de gefossiliseer-
de kalkschelpen die zich in de kop van pijlinktvissen bevinden. Met veel geluk 
(ja, het geluk was deze keer aan mijn kant) heb ik er een fossiele krabben-
schaar gevonden. Haaientanden zouden er ook te vinden zijn, net zoals bij 
het Cadzand maar dan een paar miljoen jaar ouder. Dat er nog spectaculaire 
vondsten kunnen gedaan worden werd deze zomer bewezen, toen een team 
van jonge amateurpaleontologen de restanten van een Mosasaurus ontdekten.                                                             

Sporen van sponzen
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Deze restanten worden momenteel geprepareerd in het natuurkundig museum te 
Maastricht. 
Het juveniele exemplaar, dat toch in z’n volledigheid zeker dertien meter lang 
moest zijn geweest, werd gedoopt tot ‘Lars’. 

Belemniet  (foto: Joeri Ryckaseys)

Schelp, tweekleppige, in zandsteen. Eronder een belemniet. (foto: Joeri Ryckaseys)
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Wie geduld heeft, kan op verschillende plaatsen in de Ardennen fossielen vinden. Dat 
het loont om zelfs bij wegenwerken en bouwwerken te gaan snuffelen in de omge-
wroete en uitgegraven aarde heb ik ondervonden doordat ik op een zondagochtend 
even halt hield bij een bouwsite te Barvaux. Ik vond er zowaar mooie en volledige 
stukken koraal. In de schalielagen rond Barvaux zijn trouwens prachtige spiriferen 
(buikpotig, tweekleppig dier) te vinden, tevens uit het Devoon. Wie zelf wil beginnen 
met het verzamelen en/of zoeken van fossielen raad ik aan een bezoekje te brengen 
aan de steengroeve te Resteigne. Deze groeve is niet meer in gebruik en je moet dus, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld de nog actieve steengroeven in en rond Eben-Emael, 
geen vergunning aanvragen om de groeve te betreden.                                         

Zeeëgel  (foto: Joeri Ryckaseys)

Mosasaurus in het Koninklijk Belgisch Instituut Natuurwetenschappen te Brussel  
(foto: Joeri Ryckaseys)
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Dichter bij huis zijn fossielen uit het Jura- en Krijttijdperk te vinden bij Cap Blanc 
Nez en Cap Gris Nez. 
Bij Cap Gris Nez kan je mooie ammonieten vinden maar zoveel geluk heb ik tot nu 
toe nog niet gehad.

Ik vind het altijd fascinerend om dieren zoals krabben te bekijken en te bedenken 
dat ze al zovele miljoenen jaren rondkruipen op onze planeet. Hoe fascinerend 
is onze zee toch, als ze dieren huisvest die ouder zijn dan de dinosauriërs, die de 
begindagen van het leven hebben meegemaakt. Naast de nog levende dieren en 
organismen in de Noordzee kunnen we in de Ardennen nog prachtige en boeiende 
sporen vinden van het mariene leven dat bloeide op ‘ons’ grondgebied, miljoenen 
jaren geleden.

Spiriferen (foto: Joeri Ryckaseys)

Ammoniet, aangekocht  (foto: Joeri Ryckaseys)
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’t Leven zoals het was op de maalboten tussen 1967-1977
                                                                                                 Arne Pyson   

Op 1 juni 1967 ben ik als ‘2de commis de Salle’ in dienst gekomen van 
de ‘Spijsdienst der Staatspakketboten Oostende-Dover’. (Concessionaris was: 
R.L. Peeters / Directeur: Willy Thomas). Mijn eerste werkdag moest ik om 
13.30u aan boord zijn van de carferry “Prinses Josephine Charlotte” en dit tot 
‘s anderendaags 13.30u, dus 24 uur werken (4x de oversteek), dan 24 uur vrij. 
Zo tot eind september (fin ‘t saison...feestje).

Als 15 jarige had ik 283 Bfr (€ 7.00) vast loon, per reis van 24 uur werken. 
Dus het loon bestond uit dit klein, vast bedrag, plus een percentage op de 
verkoop per reis. De functie en werkplek bepaalde het percent dat men 
kreeg. De omzet van de restauratie werd apart berekend van de omzet in bar 
& winkeltje. De verdeling werd als volgt berekend:    2 °commis kreeg één 
half part/ hulpsteward drie kwart part/ steward één part en ontvanger res-
taurant–bar-winkel: één en een kwart part van de percenten. Dus hoe meer 
men zijn best deed en vlug werkte, kon men dan in de bar aan de slag (hoe 
meer men dus verdiende).
Enkel de Chief-Steward aan boord besliste of men een hogere functie of een 
andere, betere werkplek kreeg. Uiteraard hadden ‘d’oude ratten’ invloed 
op de Chef z’n beslissing. Vaak ‘à la tête de Cliënt’ of als men goed lag in de 
groep...

Prinses Josephine Charlotte loopt haven Oostende binnen. (1969)
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Stel je even voor, ik snotneus van 15, kwam in deze onbekende wereld 
terecht. Een mengelmoes van stijl, klasse, maffia, drinkers, gokkers en allerlei 
‘angespoelde’ individuen. Sommigen “oede ratten” hadden nog vóór en tij-
dens de oorlog gevaren op onze en vreemde schepen. Veel mannen kwamen 
ook alléén tijdens het zomerseizoen bij ons werken. In de winter gingen ze de 
wereld rondvaren met de ‘Shaw Savill-line’. Op de schepen ‘Northern Star’ en 
‘Southern Cross’ als steward, om het grote geld te verdienen. 
Bij de dagreizen kwamen er af en toe gedetineerden uit het ‘Pandreitje van 
Brugge’ inschepen ‘voe schuttels te waschen’. Ze werden ‘s morgens met een 
celwagen afgezet voor vertrek en ‘s avonds bij aankomst terug opgehaald. 
Die gooiden veel zilver bestek, plateaus enz. door de patrijspoort overboord 
om ze niet te hoeven af te wassen. 

In 1967 waren er 4 carferry’s in dienst, vervoerden enkel personenwagens, af 
en toe een kleine autocar, soms ook een enkele kleine vrachtwagen. Op die 
schepen was het regime van 24 uur op/af en op de “Artevelde” zelfs 36 uur 
(maar dan kon men in Dover wel wat slapen).
Er was slechts één klasse. De bar vooraan, het restaurant achteraan, één 
hoofddek (binnen wandeldek/pullman die de Bar en de Resto verbonden) 
houten vloer & houten banken, een klein wisselkantoortje en het bureeltje 
van de Purser. Twee luxe hutten op het bovendek aan stuurhuis, een 6-tal 
gewone hutten op het buitendek. Binnen 2 salons met ligplaatsen onder het 
garagedek.

Bar Prinses Josephine Charlotte
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Vanaf de ‘Koningin Fabiola’ hadden de nieuwere schepen, de pullmans 
bekleed en met zetels en tafeltjes voorzien (trein model). Wat meer kuiswerk 
was voor ons, de houten dekken en pullmans werden door de matrozen afge-
spoten. 
Boven het restaurant, was er een zitsalon (‘t Tramkot genaamd). In het 
midden een kleine snackbar, een taxfree winkeltje en een bureeltje voor de 
“immigration officer” en de A.A. ‘Automobile Association’.

Restaurant Artevelde

De Artevelde dwars in de havengeul Oostende  (1969?)
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  Dus 4  (* 1968 = 5) carferry’s
‘Prinses Josephine Charlotte’(1949) > 80 auto’s / 400 passagiers
‘Artevelde’(1958)                               > 160 auto’s / 800 passagiers
‘Koningin Fabiola’(1962)                    > idem
‘Roi Baudouin’(1965)                         > 170 auto’s / 850 passagiers
‘Princesse Astrid’(* 1968)                  > idem

Koningin Elisabeth, 2de Klas, Pullman

Koningin Fabiola Bar
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 En 7 pakketboten:

‘Prins Albert’ (1937)   > restaurant 1° klas, vooraan in de boeg beneden
‘Koning Albert’(1947) > restaurant 1° klas midden op b-dek/keuken bene-
den 
‘Prince Philippe’ (1948)       > idem
‘Roi Leopold III’ (1956)        > idem
‘Koningin Elizabeth’ (1957) > idem
‘Reine Astrid’ (1958)           > idem
‘Prinses Paola’ (1966)         > idem 

Vervoerden voet/treinpassagiers in éérste en tweede klasse: 1.700 personen
Bar en een restaurant 1 °klas / 2 luxe hutten, 6 bijzondere en 10 tal gewone 
hutten en een zitsalon. In de 2°klasse een Bar; restaurant (later snackbar 
geworden) kleine winkel; wisselkantoor en 2 slaapsalons beneden.    

-Als een pakketboot of ferry achteruit de haven binnenliep, werden 2 zwarte 
ballen in de achtermast opgetrokken, als waarschuwingssignaal. 
- Nu op een dag vroeg er een dame aan ‘Vielo-tje’ matroos met dekwacht: 
‘wath are they for ?’ antwoord van de dekwacht: ‘Well Lady, they are the 
captain’s balls’
-Bij het achteruit binnenvaren van de pakketboot ‘Koning Albert’ was er een 

Reine Astrid, proefvaart
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lieve, oude dame die in het restaurant zat, ze vroeg de steward: ’hoe komt het 
dat we telkens een haven achteruit binnenvaren?’ 
waarop ‘Freddy’ antwoordde: ‘de “ressort” is gans de trip opgewonden 
geweest en nu moet die terug afgewonden worden, zodoende !’

-Later op de nieuwe generatie MP-schepen (Prins Philippe/Prince Laurent 
1973-74) voelde men dikwijls veel vibratie in het restaurant...
vraag van een klant: waarom ? Antwoord van de steward met bijnaam 
‘Rosten Guido’: ‘deze weg dat we nu nemen is nog niet geasfalteerd...’

-In de bar éérste klasse van de “Roi Leopold III” bijnaam ‘Rock en Roll’ wer-
den er postkaarten van het schip en ook postzegels verkocht, vraag van een 
Engelse passagier:‘ do you have a stamp ?’ antwoord van de barman, bijnaam 
“Schudde-Gatje”: ‘Yes certainly Sir, waar moet je hem hebben?.. in je kl...?’

-Kwam er een reiziger op het dek van de “Prinses Paola” vragen aan een 
matroos kwartiermeester: ‘wanneer komen we aan in Dover ?’
en de goed menende matroos antwoordde correct. Er was echter één pro-
bleem ze stotterden allebei...gevolg de passagier dacht dat die uitgelachen 
werd en gaf de kwartiermeester een klap in het gezicht.

Prince Philippe komt achterwaarts de haven van Oostende binnen. 
De twee bollen goed zichtbaar in de achtermast schip.
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-Op de pakketboten in éérste klasse, werden de klanten die de spijszaal bin-
nen kwamen goed ontvangen; overjas/vestje aangenomen; aan de kapstok 
gehangen, en dan werden ze naar een tafel begeleid.
Nu was er een nieuwe jonge (niet zo snuggere) hulpsteward in de zaal en 
de Chief-Steward bijnaam ‘Bananne’ zei tegen hem, toen een dame ‘mè 
vele volk vo de staosje’ binnenkwam: ‘allèz pakt madam vaste’ hij bedoelde 
natuurlijk, ga de vrouw ontvangen. Zo gezegd, zo gedaan en de jongen ging 
haar omhelzen, de zeer verbouwereerde lady wist niet waar ze het had.

-Carferry ‘Roi Baudouin’ Vooraan op het schip grensden de bar en shop aan 
elkaar. In de taxfree shop, was de hals van een fles wodka gebroken door het 
slechte weer. De shopman ‘Raf’ wilde het geestrijke vocht niet verloren laten 
gaan...Samen met ‘George’ de barman van dienst, werd de drank in een gla-
zen karaf opgevangen en ergens aan de kant gezet voor later.

Vóór het vertrek uit Dover was er terug slecht weer voorspelt, de nieuwe 
passagiers scheepten in. Er was een oud vrouwtje die een glas water vroeg 
aan de commis-bar: ‘for taking a seasickness pill’ De nietsvermoedende 
hulp-steward, gaf een groot, vol glas uit de bewuste karaf...De oude dame 
dronk gulzig het glas helemaal leeg...
gevolg: boem, patat, bewusteloos achterover en door de hulpdiensten ont-
scheept.  

Roi Baudoin in zijn "fuik"
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-Pakketboot “Prins Albert” de zomer van 1968. 
Ik was toen hulpsteward aan boord van de ‘Lucky Albert’ in het eerste klasse 
restaurant, die bevond zich helemaal vooraan beneden in de boeg van het 
schip. Er zat aan de wand, vooraan op het eind van de zaal, een teakhouten 
paneel met snijwerk. Voorstellend: een allegorie op de scheepvaart in het 
bijzonder met betrekking tot de verbinding Oostende-Dover. In de lucht, 
tussen de wolken, een naakt, vrouwelijke figuur, rechts de poolster. Links een 
driemastbark voor de ondergaande zon, met zeilen van vissersschepen. In het 
midden de mailboot Oostende-Dover, rechts een vuurtoren. Het maakte deel 
uit van de decoratie van de zaal.

We deden toen de reizen naar Folkestone. (Vertrek uit Oostende in de namid-
dag 16.00u, bleven s ’nachts daar liggen, om de volgende morgen 09.00u. te 
vertrekken naar Oostende en dan terug naar Folkestone, 7 dagen op 7).
Na een kroegentocht s’avonds in de plaatselijke Britse pubs, kregen de ‘oude 
ratten’ die ‘deur de neuzze waren’ het idee bij het aan boord komen, om het 
‘haar van een veegborstel’ af te snijden en op het houten paneel, juist tussen 
de benen van het vrouwelijk naakt te plakken.

‘s Morgens bij het ontbijt van de officieren had niemand iets in de gaten. Ik 
had het al wel door en die sik is daar een week blijven hangen, ook wanneer 
honderden passagiers hun maaltijd gebruikten...smakelijk.
Wat er toen ook was: de stewards moesten zo vlug mogelijk werken, om 
zoveel mogelijk ‘voyageurs’ te bedienen, natuurlijk om zoveel mogelijk omzet 
te maken. Men moet weten, voor al die reizigers hadden we maar 2 koks.  
Er was enkel een dagmenu beschikbaar of op z’n Engels ‘a set lunch/dinner 
at fixed price’. Bestond uit soep of paté, Rosbief of Rôti de Porc, gebakken 
aardappelen (antraciet 20/30) en spinazie, met ijs of gebak als nagerecht. 
Alles werd vanop grote (zware) zilveren plateaus aan de lopende band uitge-
schept. (frieten aan boord zijn maar vanaf de schepen PPa en RB begonnen). 

Als er nieuwe klanten - 6 per tafel - hadden plaatsgenomen, werden er na de 
soep, nieuwe borden ingezet, vlug, vlug, kwam er een tweede steward langs, 
om het vlees en de bijhorende garnituur uit te scheppen. Nu had de eerste bij 
een dame geen bord ingezet, maar toch schepte de tweede collega het vlees, 
groenten en de saus uit, maar dan op het witte tafellaken ....

wordt vervolgd
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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

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
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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

VERLATEN ZEE

Omdat de zee nu in eenzaamheid
geboren ligt
voel ik mij zo machteloos
bij het staren naar
dit enig schouwspel
van wind en water.

Want op dit naakte strand
vergaan mijn woorden tussen vloed en zand.

Maar eeuwig blijft uw golvenlied
dat voor 't oog zoveel bewondering biedt.

Jozef Vandromme
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                                                            Beste vrienden,

2016 is bijna voorbij en we kijken hoopvol uit naar een nieuw jaar met tal 
van activiteiten aan boord van zeilschip Mercator en of O.129 Amandine. 

Zoals iedereen weet bevindt Mercator zich momenteel (nog altijd) op 
de scheepswerf IdP voor dringende herstellingswerken. Vorig jaar stond 
in deze tekst “Als alles vlot verloopt zijn we vanaf begin mei 2016 terug 
op onze vaste stek”. Ondertussen weten we dat dit al met 365 dagen is 
opgeschoven!

Door de nauwe samenwerking met de Vriendenkring van het 
Noordzeeaquarium krijgen ook de leden van vzw Zeilschip Mercator 
driemaandelijks een kwalitatief en hoogstaand tijdschrift in de bus.

Dit jaar doen we opnieuw een warme oproep op uw steun en bijdrage 
en hopen dat u lid wordt (blijft) van de vzw Zeilschip Mercator. Hieronder 
vindt u de verschillende formules.

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

Als lid van de vzw Zeilschip Mercator mag u op vertoon van uw lidkaart 
steeds gratis aan boord van Mercator en uiteraard ook aan boord van de 
O.129 Amandine.

Bovendien, wanneer u deelneemt aan de evenementen die we zelf 
organiseren kunt u als lid telkens genieten van een korting van 05,00 euro 
op de deelnameprijs. 

Rekeningnummer vzw Zeilschip Mercator: IBAN BE49 7330 4727 2271  
(BIC KREDBEBB).

Word (blijf) lid van de vzw Zeilschip Mercator en help mee aan de 
toekomst en het behoud van het maritieme erfgoed!  
                                                                           
                                                              Met maritieme groeten,

Onder de Hoge Bescherming 
van Z.M. de Koning

Sous le Haut Patronage 
de S.M. le Roi
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Het is mijn bedoeling om met dit artikel de Onderzoeksraad voor de 
Scheepvaart, destijds bijgenaamd de Groene Tafel, kort voor te stellen. 
Deze autoriteit is door zeer weinig mensen gekend en toch is deze rechtbank 
bepalend voor zeelui die uit hun koers lopen of het Noorden kwijt geraken. 

De Onderzoeksraad voor de Scheepvaart werd opgericht bij de wet van 30 
juli 1926. De eerste zaak op de rol was het dodelijk ongeval van matroos 
Louis Brys op 1 oktober 1927 aan boord van de O159, Cesar Depaepe. Hij 
werd met het net overboord getrokken.

In 2002 schreef wijlen dhr. Ronald Carly, toenmalig Rijkscommissaris, het 
boek “75 jaar Onderzoeksraad voor de Scheepvaart” dat 309 zaken behan-
delde van 1927 tot 2000. Gedurende de oorlogsjaren mocht de Raad uiter-
aard niet zetelen.

Opdracht
De opdracht van de Raad bestaat erin de oorzaken van de zeevaartonge-
vallen met zeeschepen onder Belgische vlag te onderzoeken. Dit wil zeggen 
opsporen en vaststellen. Ten einde de veiligheid aan boord van de schepen 
te verbeteren is het ook zijn taak lessen te trekken uit de voorvallen en 
eventueel advies te geven.
De OvS heeft als taak de inbreuken disciplinair te bestraffen. Gezien de OvS 
geen strafrechterlijke instantie is houden de betrokkenen er geen strafblad 
aan over, althans niet bij de Raad. Indien de zaak ook nog door de rechtbank 
van 1ste aanleg moet worden behandeld ligt het anders.
Het betreft dus schepen onder Belgische vlag, voorzien van een zeebrief 
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(koopvaardij …), vissersschepen voorzien van het eigendomsbewijs en alle 
schepen die eventueel later bij KB kunnen worden aangeduid (bv. wacht-
schepen – Guards).
Samenstelling van de Raad.
De Raad wordt voorgezeten door de Voorzitter en de Ondervoorzitter. 
Beiden zijn magistraten of ere-magistraten/kamervoorzitters in het Hof van 
Beroep.
Dezen worden technisch bijgestaan door de Bijzondere Bijzitter (de auteur, 
sinds 1995) en de Bijzitters. De Bijzondere Bijzitter maakt eveneens de ont-
werpen van arrest op en houdt de klassering van de zaken bij. Alle Bijzitters 
zijn kapiteins ter lange omvaart of schippers en/of  motoristen ter visserij.
De aanklagers (het openbaar ministerie in de rechtbank) zijn de 
Rijkscommissaris en zijn adjunct. Zij zijn juristen in dienst van de FOD 
Mobiliteit. 
De griffiers stellen de finale arresten op en behandelen de juridische admi-
nistratie van de Raad. Zij zijn ere-griffiers van andere rechtbanken.

Wettelijk kader
De Wet tot instelling dateert van 30 juli 1926. Deze bestaat uit :
Art.   1-10 : Instelling en bevoegdheid
Art. 11-20 : Inrichting ; Antwerpen en Oostende
Art. 21-46 : Rechtspleging
Art. 47-52 : Strafbepalingen
Art. 53-56 : Allerlei bepalingen
Gedurende 88 jaar bleef de Wet onaangeroerd tot op 24 april 2014 een wij-
ziging werd doorgevoerd waardoor ;



34

Er een vermindering werd bepaald van het aantal vereiste aanwezige bijzit-
ters van 5 naar 3,
De proceduretijd voor de vorderingen en arresten werd aangepast waardoor 
veel vlugger kon worden uitgesproken (voor zij die nooit willen verschijnen 
voor de Raad),
De tuchtstraffen werden aangevuld met de mogelijkheid van het opleggen 
van een disciplinaire geldboete (voor zij die hardleers zijn),
De mandaten van de leden van de Raad werden verlengd van 3 naar 6 jaar 
(na 500 en + dagen zonder regering non actief van de Raad).
Bevoegdheden
De Raad voert een disciplinaire rechtsmacht uit over :
	Kapiteins en schippers
	Dek- en machine officieren
	Hoofdtelegrafisten
	Elke niet gediplomeerde persoon die de verantwoordelijkheid draagt 

van een wacht of belast is met het voeren van een schip
De Raad heeft daarbij de meest uitgebreide macht van onderzoek. Hij mag 
zich aan boord begeven van de schepen en de vaststellingen doen, getuigen 
verhoren en de overlegging van bewijsschriften of –stukken bevelen. De 
Raad mag eveneens bevel geven tot onderzoek door deskundigen.
Tuchtmaatregelen.
Voor Belgische zeelui gelden de volgende tuchtstraffen :
	De waarschuwing
	De vermaning
	De schorsing van diploma’s, vergunningen en vaarbevoegd-heidsbe-

wijzen, ofwel in een bepaalde graad (bv enkel als schipper) ofwel in 
alle hoedanigheden van niet meer dan 2 jaar

	Of ontzetting van het recht tot varen ter definitieve titel
Gezien de Raad de brevetten of vaarbevoegdheidsbewijzen van niet- 
Belgische opvarenden niet kan schorsen of inhouden kan de Raad wel ver-
bod opleggen om gedurende dezelfde periodes en onder dezelfde hoedanig-
heden aan boord van Belgische schepen in te schepen.
Sinds 7/8/2014 kunnen straffen worden opgelegd met een geldboete van 
minimum €100.00 tot maximum €12.500.00, al of niet boven op de schor-
sing of het verbod tot inscheping.
Verjaring
	Een onderzoek moet door de Raad binnen de 12 maanden na de 

feiten worden bevolen.
	Geen uitspraak mag worden gedaan meer dan 2 jaar nadat het 

onderzoek werd aangevat.
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Procedure
	De betrokkene mag zich laten bijstaan of doen vertegenwoordigen 

door een raadsman.
	De terechtzittingen van de Raad zijn openbaar.
	De betrokkene mag de eed niet worden opgelegd.
	De getuigen daarentegen worden wel de eed opgelegd.

Hoger Beroep
	Er is enkel beroep mogelijk in verband met de tuchtstraffen die wor-

den uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Antwer-
pen of te Brugge.

	Er is geen mogelijkheid tot burgerlijke partijstelling (bv. schadeloos-
stelling)

	In slechts bepaalde gevallen bestaat er mogelijkheid tot eerherstel.
De OvS houdt wel zitting in 1ste en laatste aanleg - dus geen hoger beroep, 
enkel eventueel cassatie, voor beslissingen die de overheid heeft genomen 
in verband met oponthoud van schepen in verband met :
	Overtredingen van art.18 van de wet op de veiligheid van de sche-

pen (Port State Control = Scheepvaartinspectie)
	Bij niet verzekering van de eigenaar tegen maritieme vorderingen
	Aansprakelijkheid van vervoerder voor passagiers over zee bij onge-

vallen
	Controle op toepassing van de Maritieme Arbeid Controle 2006 

(wet van 3 juni 2014 e KB van 8 mei 2015).
Wetten en reglementen
Zoals in iedere rechtbank zijn er wetten en reglementen die bepalen hoe 
men moet werken en optreden. Bij overtreding van deze zal de Raad dis-
ciplinair kunnen optreden. De voornaamste reglementen, goedgekeurd bij 
wet en uitvoerbaar verklaard bij KB zijn hieronder opgesomd :
	IAR : Internationaal Aanvaring Reglement uitgevaardigd door de 

IMO (International Maritime Organisation), in feite te vergelijken 
met de wegcode maar dan wel op zee (goedgekeurd bij de wet 
van 24 november 1975 en uitvoerbaar verklaard bij KB van 20 juni 
1977),

	Het Tucht en Strafwetboek voor de Koopvaardj en de Zeevisserij 
(goedgekeurd bij de wet van 5 juni 1928, aangevuld bij de wet van 
21 oktober 1997),

	Arbeidsovereenkomst voor de zeevisser (goedgekeurd bij de wet 
van 3 mei 2003 en uitvoerbaar verklaard bij KB van 17 februari 
2005)

	Het Zeevaartinspectiereglement (Volgens het KB van 20 juli 1973 
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houdens de veiligheid aan boord en het vereiste aantal bemannings-
leden

	Verdrag van Maritieme Arbeid (Wet van 13 juni 2014, van toepas-
sing per 20 augustus 2014 en bij KB van 8 mei 2015).

 Meest voorkomende voorvallen
	Verkeersovertredingen tegen het VTS (Vessel Traffic System), het 

varen in tegengestelde richting in of verkeerd kruisen van de Ver-
keerscheidingsstelsels,

	Het niet houden van visuele uitkijk of niet houden van luisterwacht 
op de marifoon, (90% van de ongevallen zijn hieraan te wijten),

	Verzuimen van de meldingsplicht door AIS (Automatic Identification 
System) of aan de meldingspunten CIP (call-in points) bij het ver-
anderen van visgronden (in zekere visgronden, afhankelijk van de 
afstand van de kust en van de thuishaven moet men met aangepas-
te bemanning varen)

	Onzeewaardigheid van het schip (Scheepvaartinspectie)
	Oncorrecte documenten bij de scheepscertificaten of in de logboe-

ken
	Oncorrecte bemanningen volgens visgebied en type schip
	Oncorrecte vaarbevoegdheidsbewijzen
	Arbeidsongevallen, al of niet met dodelijke afloop
	Kapseizen
	Zinken
	Brand aan boord
	Vastlopen aan de grond of aan wrakken
	Drenkelingen – Man Over Board (MOB)
	Gedrag aan boord : vechtpartijen, drugs, alcohol, zelfdoding.

Hoe gaan wij te werk ?
Een voorval wordt gemeld aan de Rijkscommissaris door de lokale instan-
ties. In België is dit meestal de Scheepvaartpolitie (SPN), in Nederland de 
Marée Chaussée te Water, in Duitsland de Wasserschutzpolizei, in England 
Dover Coastguard of in geval van ongevallen The MAIB (Maritime Accident 
Inspection Board), in Frankrijk Les Cross (Griz Nez, Jobourg, ..) en in de US 
en Canada The Coast Guard.
Het onderzoek wordt ingesteld door de Rijkscommissaris ofwel op bevel van 
de Raad. Dit wordt geleid door de bevoegde betrokken nationale instanties.
Het proces verbaal (PV) van onderzoek wordt vervolgen overgemaakt 
aan de Rijkscommissaris die beslist of de zaak op de rol komt te staan of             
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geseponeerd kan worden. 
Betrokkene wordt per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van 
de inbreuk en gedagvaard  om voor de Raad te verschijnen. Verhoor wordt 
afgenomen door de Scheepvaartpolitie (indien betrokkene zich tenminste 
aanbied). De termijn voor de oproeping is 15 dagen. Voor buitenlanders kan 
dit verlengd worden met 15 dagen, 1 maand of 80 dagen. Indien betrokkene 
kan aanduiden dat hij de dag van de zitting op zee vertoeft zal de voorzitter 
een nieuwe datum kiezen. Na 3 oproepen wordt er bij verstek gevorderd.
Betrokkenen die zonder geldige reden afwezig zijn op de 1ste dag van de zit-
ting worden reeds die dag bij verstek gevorderd. (vroeger moest men 3 maal 
oproepen en betrokkene kwam nooit opdagen met de hoop op verjaring). 
Bij iedere nieuwe zaak wordt bij het begin van de zitting in de raadkamer 
door de bijzitters, in handen van de voorzitter, de eed afgelegd “zonder 
haat, vrees of vooroordeel, in eer en geweten en met de waarheid te zeg-
gen en de wil van de wet ten uitvoer te leggen” recht te spreken. Iedere 
bijzitter heeft voordien het volledige dossier gekregen zodat hij de zaak kan 
doornemen alvorens de zitting aan te vatten.
Tijdens de zitting wordt de rol op de volgende manier afgelopen :
Indien er een raadsman aanwezig is in een zaak krijgt deze het woord, eerst 
in de nieuwe zaken, vervolgens in de voortgezette zaken. Op het einde van 
de zitting worden de uitspraken voorgelezen en ondertekend door de voor-
zitters en de bijzitters.
Indien de Raad het nodig acht of op vraag van betrokkene of van zijn raads-
man kan een zaak in voortzetting worden geplaatst voor bvb. pleidooi of 
verder onderzoek.
Wanneer de zaak echter duidelijk is kan de Rijkscommissaris onmiddellijk 
overgaan tot de vordering. Dit is de feitelijke klacht en opsomming van de 
inbreuken en de eis van de strafmaat.
Na de zitting gaat de Raad in beraad : de vordering van de Rijkscommissaris 
wordt overlopen en de bijzitters samen met de voorzitters beraadslagen 
of ze al of niet de eis van de Rijkscommissaris volgen ofwel andere tucht-
straffen opleggen. Er wordt streng maar rechtvaardig overlegd alvorens een 
beslissing te nemen. 
Aan de hand van de vordering en het beraad van de Raad stelt uiteindelijk 
de bijzondere bijzitter de ontwerpen van arrest op. Deze gaan naar de griffi-
er die ze in de juiste juridische vorm giet met melding van de rechtskosten.
De Raad kan ook in het arrest een advies uitbrengen en formuleren, opge-
maakt door de bijzondere bijzitter.

Kapitein Patrick Vermandel
Bijzondere Bijzitter Onderzoeksraad voor de Scheepvaart
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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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Bermuda’s Azoren

Vrijdag 25/3.

Een rustige nacht gehad, wel niet veel geslapen na de laatste beleve-
nissen.

Het is Goede Vrijdag vandaag. Niet dat dit veel uitmaakt op zee want 
varen is varen, op alle vrijdagen, goede of minder goede.

De wind zit ook goed vandaag, vroeger dan verwacht geruimd naar 
het Zuiden en we zetten de vierkante zeilen erbij, de 4 marsen, de 
voorste braam en de fok. Ook het brikzeil en de vlieger worden uitge-
zet. Twaalf zeilen in het totaal. Emma mag rond 11u30 op rust gaan. 
We halen een goede 6,5 knopen met een dwarse wind, enkel onder 
zeil. Met een bemanning van 45 man loopt het manoeuvreren vlotjes. 

Een bemanning die bestaat uit 30 frisse jonge lui tussen de 16 en 18, 
vier begeleidende leraars, tien Roaldies en mezelf. Het jonge volkje 
komt van de High Seas High School van Spiekeroog, das segelende 
Klassenzimmer. Zij zijn reeds aan boord sinds oktober, krijgen normaal 
les aan boord en lopen mee de wachten. Een tamelijk dure bedoe-
ning voor pa en ma want die mogen hiervoor €3000 neertellen, per 
maand en dit voor een half jaar. Heerlijke, mooie, gezonde jonge lui, 
zeer gemotiveerd (de ene al wat minder dan de andere). Ook de kom-

Met stv / Roald Amundsen
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buis hebben ze reeds ingepalmd. Nu maar afwachten wat dit zal geven 
voor ons dieet en met de binnenwand van onze maag. Maar na 23 
jaar koopvaardij is de mijne reeds gerodeerd en kan tegen een duwtje. 

Toch ben ik benieuwd welke nieuwe receptjes we zullen ontdekken. 
Misschien wordt het menu ook wel eens geschreven na het koken, 
afhangende van het resultaat. Vandaag was het spinazie quiche en dit 
was reeds een geslaagde start.
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Voor die jonge piraten is dit een lifetime experience, een school 
voor het leven waarvan ze later in hun familie- en beroepsleven 
nog veel van hun ervaring zullen kunnen gebruiken. Zes maanden 
leven op een boot van 50 meter, in tamelijk kleine kajuiten met vier, 
is niet evident. Men leeft samen, slaapt samen, eet samen, werkt 
samen, ontspant samen, zonder luxecomfort, zonder TV, zonder 
drankjes (droog schip), zonder facebook en mobile phone, met uit-
gerekend rantsoen van water en eten, gewoon basic leven 24 op 24, 
met ieders voor- en nadelen, met ieders geurtjes en kleurtjes. Een 
leerschool om verantwoordelijkheid te leren opnemen en om voor 
mekaar klaar te staan, om mekaar te respecteren, zelfs indien het 
moeilijk wordt en zonder pa of ma om de botsen op te vangen. Na 
zes maanden op zee zullen hun ouders hen niet meer herkennen. Zij 
zullen zelf de wereld ook met andere ogen bekijken en hun vrienden 
aan wal zullen vlug gaan vervelen want die jonge zeelui zijn uit hun 
kinderschoenen gegroeid. Myriam en ik hebben hetzelfde gevoel 
gehad. De wereld lijkt plots bekrompen, de zo belangrijke dagelijkse 
“probleempjes” worden onbenullig, niet dat men blasé wordt maar 
omdat de prioriteiten en de waarden zijn veranderd. Je kan dat thuis 
niet uitleggen want dan bekijkt men jou alsof je van de maan komt 
gevallen en je gaat iedereen vlug vervelen. Je moet het zelf hebben 
meegemaakt, het zit nu eenmaal binnen in je. Die jonge lui zullen 
plots volwassen zijn na hun reisje en ze zullen het moeilijk hebben 
zich weer aan te passen aan al die oh zo voorname mensen met hun 
oh zo grote stress. Je kan je verhaal niet kwijt, alleen maar wanneer 
je over stormen en zeemonsters spreekt, dan luistert men, even. Al 
vlug zullen ze niet meer luisteren en zal men jou het laatste nieuws 
van de kat van de buurman vertellen die vorige week van het dak is 
gevallen. 

Stel je voor, nooit meegemaakt, ze had haar nek gebroken.

De school heeft ook een maandje onderbreking genomen op Costa 
Rica en dan nog een poosje op Cuba. Dit maakt deel uit van hun 
opleiding. Het is dus niet zomaar een schooltje van 9 to 5 maar een 
ietsie pietsie complexer.

Zoals steeds, in mijn welkomstwoordje, probeer ik duidelijk te maken 
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dat er slechts een baas is aan boord. Niet ikzelf, maar Mister Team. 
Als MT het echter niet aankan dan kom ik wel op de proppen maar 
ik geef ze toch de goede raad om bij MT te blijven. Tot hiertoe heeft 
mijn babbel steeds goed gewerkt. Het zal deze reis met deze jonge lui 
ook wel lukken, ik voel het.Voor de nacht worden enkele zeilen gestre-
ken. Ik hou er niet van om in het donker mensen het want in te stu-
ren, zelfs indien ze jong en genoeg getraind zijn. Veiligheid primeert. 

Bij het bergen van de braam is een sluiting los gekomen en die heeft 
een gaatje gemaakt in het voorsteng stagzeil. Er staat dus reparatie 
op het programma voor morgen, een kleintje maar wel nodig want 
anders wordt het gaatje een gat en we hebben dit zeil nodig om niet 
uit het roer te lopen.

19 uur. De hulpgroep valt uit voor de nacht en het wordt stil aan 
boord. Nog enkel de wind in de zeilen en het klotsen van de zee tegen 
de romp. We rollen met een lichte deining de nacht in. Alweer een 
dag voorbij, het gaat zo vlug. Iemand doet nog een poging om gitaar 
te spelen, op de brug zingt de wacht nog deuntje. It’s a happy ship. 
Het leven kan mooi zijn en niemand zal de Roald komen bombarde-
ren. Zolang we geen piraten tegenkomen zitten we veilig op zee en 
Somalië ligt ver weg.           

Ik ga naar mijn kooi.
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Zaterdag 26/3.

Good morning sunshine.

De dag begint goed. We hebben een mooie snelheid van 6 knopen 
gelopen gedurende de nacht en de wind komt nog steeds met een 
4-5 Bft in van stuurboord. De deining zwelt wel aan en de eerste gol-
ven wassen het dek en ook sommige leerlingen met wit zeewater. Wit 
water is buiswater, blauw water zijn pakken zeewater.

Vanmorgen heb ik wat bijgeleerd. Deze paasweek was blijkbaar een 
veggie week. Geen vlees, geen eieren, geen vis. Ik weet niet of dit uit 
christelijke overtuiging is of uit besparing maar het zou de gezondheid 
moeten tegemoetkomen, zolang het maar bij een week blijft. Ik had 
al wel iets opgemerkt maar wilde als nieuwkomer geen te domme 
vragen stellen, de antwoorden komen vanzelf wel. Vandaag wordt 
het dus pompoen met rijst en curry. Het was hoogstaand culinair.        
Morgen zijn er paaseitjes bij het ontbijt en wordt er, bij gebrek aan 
een lam, een paasvarken geslacht, of liever een gebraad uit de vriezer 
gehaald. 
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Het is een kalme dag. Niets verandert, noch de wind, noch de dei-
ning, alleen is er geen zon vandaag. Met een depressie op de hielen 
blijft het zwaarbewolkt. Op zee moet je nauwlettend op de wolken 
letten want zij voorspellen wat er op je afkomt. Zelfs met alle digitale 
info en weerkaarten is het nog steeds aan te raden die wolken netjes 
in de gaten te houden.

Het gaatje van gisteren is hersteld en alle zeilen staan weer bij. We 
varen recht op de Azoren af met een vaartje van 5 knopen. 

Vandaag vangen ook de lessen weer aan. Na een week onverwachte 
vakantie op de Bermuda’s en twee dagen wennen aan de deining 
kunnen ze gewoonweg niet wachten om nog slimmer te worden.

De bemanning smeedt intussen vernuftige plannen voor morgen. Zij 
hebben paaseieren gekocht en die willen ze verstoppen voor de leer-
lingen. Chocolade eieren voor de prijs van gouden eieren want de 
Bermuda’s zijn mooi maar schromelijk duur. 

We rollen de nacht weer in, gewiegd op de deining. De wind en de 
zee worden kalmer deze avond, de snelheid zakt ook. We zien wel.

Sea you tomorrow.                                
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Zondag 27/3.

 De klokken hebben bij het ontbijt gekleurde eitjes gebracht en uit 
de oven duiken er nog drie paashazen op. De koks/bakkers hebben 
alweer hun best gedaan. Kleine attenties maken het leven aangenaam 
aan boord.

De wind komt meer van langs achter en we kunnen nog wat 
dwarse zeilen bijzetten. De kluivers daarentegen vangen min-
der wind en twee ervan worden gestreken. Eentje blijft staan, 
om niet uit het roer te lopen. Een kwestie van het allemaal te 
weten en intussen kennen we de kuren van de oude dame reeds.                                                  

PASEN
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Stevige, betrouwbare oude dame, een beetje zwaar (zoals wel meer 
voorkomt bij oudere dames) maar dat belet niet dat we respect voor 
haar hebben en dat we ze mooi willen uitdossen, met alle zeilen erop. 
De wacht 8-12 verloopt dus heel snel met al het zetten en trimmen. 
Hoogstwaarschijnlijk vragen jullie zich af waar ik al die zeilen blijf 
halen maar er zijn er wel 18 aan boord.

Om 15u30 worden alle leerlingen in de mess geroepen voor de 
Paastaart. Intussen verstopt de bemanning 30 pakketjes met eitjes op 
de meest ongelooflijke plaatsen. Op een schip zijn heel wat van die 
hoekjes en wanneer de jonge lui een half uur later worden losgelaten 
lijkt het net op een nest ratjes die overal rond snuisteren. Na anderhalf 
uur heeft de laatste zijn ei gevonden. Het is een aangename onderbre-
king van de wachten en vooral van de lessen. Zelfs de zon was van de 
partij. ’s Avonds komt er een gezond varkensgebraad op tafel met de 
nodige groentjes en dat wordt ook genoten na een week vegetarisch 
eten. Uit respect voor de keukenploeg trek ik mijn wit hemd dan maar 
aan. Ook uit respect voor diezelfde ploeg verander ik na de middag 
van koers tot na het avondmaal want de deining is toegenomen. De 
saus rolt uit de pan en de koks slieren van bakboord naar stuurboord 
in hun kombuis. Veiligheid voor alles en de saus is te lekker om ze 
over dek uit te gieten.

Vanavond valt de wind en rollen we met 3,5 knopen de nacht in.    
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Het zal een rustige maar korte nacht worden, want we shiften een uur-
tje vooruit naar het oosten toe.

Iedereen heeft weer een mooie dag gehad, iedereen is gelukkig. Het 
leven kan mooi zijn op de zoute zilte zee

Voor een van de jonge studentinnen is het minder geslaagd vanavond. 
Olivia, de leidster, komt me juist verwittigen dat Sabine keelpijn 
heeft, een zeer hoofd, 39,3 koorts, een diepe hoest en in haar bed ligt 
te bibberen. Bij nader onderzoek heeft ze duidelijk een stevige angina. 
Nu moet ik mijn kunsten als medicijnman waarmaken. Hopelijk lukt 
het voor de lieve meid want ik ben haar enige toeverlaat, wil ze de 
reis overleven.

wordt vervolgd

Patrick Vermandel



In memorium Leopold Vanhoeck
Freddy Dufait, 10-11-2016

KOM UIT JE SCHELP

De nu zo bekende Oostendse leuze “ KOM UIT JE SCHELP “ is zeker altijd levend toe-
passelijk geweest op Popol, zoals wij hem graag noemden.
Zijn legendarische schelpenwinkel op de Groentenmarkt vertoonde in de etalage 
zijn schelpencollectie als zijn levenswerk. En hoe bewonderden menigen, binnen- en 
buitenland, daar zijn constructie van een kunstwerk van Ensor,  ‘Coquillages’, na- en 
opgemaakt met echte schelpen. Was hij niet Ensor II.
Deze schelpenverzameling  was ook de start van zijn gekende souvenirwinkel met een 
aanbod van allerlei strandspullen: strandemmertjes, strandschoppen, ballen, strand-
vormpjes. En daarboven troonde zijn zeeduivel, uiting van zijn liefde voor de zee met 
zeeplanten, zeekrabben, zeesterren, zeepostkaarten.
Pol had gouden handen en maakte reeds van in zijn jeugd schilderijtjes van boten, 
zeezichten en dit verklaart nogmaals zijn interesse voor het Oostende uit de tijd 
van Ensor. Doorheen de jaren heeft hij ook meesterlijk diverse kapotte schilderijen 
hersteld.
Hij boetseerde vissersbeeldjes in klei, in terra-cotta, die hij nostalgistisch beschil-
derde en wie kent niet zijn religieuze plaketten, zoals “O.L.Vrouw , bescherm onze 
vissers”, “Zeemansgraf”, opgenomen in diverse musea. En hoe beschreef hij in sierlijk 
schrift zijn bevindingen! Een schelpenkruis prijkt in zijn woonkamer, waar we menig 
uurtjes samen hebben doorgebracht.
Stil heeft hij zijn oogschelpen gesloten en ons verlaten. Rust nu zacht Popol in Gods 
hemels schelpenwereld.                        
    Moed Diane.

foto: Eddy Eneman
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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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Visserscafés in de jaren zestig te Oostende
(vervolg)

Café Shamrock in de Hofstraat is een jongerencafé waar ook visserij gaat 
en het is het favoriete café van schipperreder van de kust Lucien Desmit. 
De Shamrock heeft de plaats ingenomen van het jongerencafé in de Cirkel-
straat, tot in de late jaren vijftig, met de naam “bij de Krommen”. Er komen 
veel jongens en meisjes die nog de wettige leeftijd niet hebben om op café 
te gaan. 

Café Toulouse is evenals het Café van Frans Lams op het Oude Mijnplein. 
Het zijn twee vissers die er met hun gezin een herberg uitbaten. Het zijn 
stamcafés voor oudere vissers en andere Oostendenaren. 

Cafédancing Sinjoorke op Mariakerke is een tijd een “place to be” in Oos-
tende. Heel Oostende trekt er op af, tevens visserij. Het is een gezellige 
kleine dancing die de zaterdagavond steevast bomvol zit met jong volk. Het 
is gelegen op de Nieuwpoortse Steenweg; hedendaags is er het Chinees 
restaurant: “Ocean City.” 

Het Montmartre kwartier, met de Langestraat in de hoofdrol, trekt veel 
jonge vissers aan. Meestal begint men in de vooravond met uitgaan in de 
cafés van het Visserskwartier, wat later op de avond trekt men naar de 
Langestraat en omgeving en tegen de ochtend zijn er velen die als afsluiter 
terug naar het Visserskwartier gaan, om dan in de vroege uurtjes naar huis 
te trekken. 

Café Saint Tropez in de Madridstraat is een kleine gezellige zaak met Zuid 
Franse smaak ingericht. Jonge vissers gaan er af en toe naar toe omdat er 
veel meisjes komen, andere dan in het Visserskwartier. 

Als achttienjarige visser met een drietal andere jonge vissers op stap, op 
een zondagnamiddag, trekken we naar de Saint Tropez. We zijn met vier 
en daar zitten ook vier jonge meisjes en we kiezen er elk eentje uit om te 
dansen. We dansen verschillende platen na elkaar. IJslandvisser (en latere 
IJslandkapitein) Romeo Rau, een jaar of twintig, is erbij (we kennen elkaar 
van in de Visserijschool “John Bauwens”) en het is liefde op het eerste zicht 
met het meisje waar hij mee danst. Van deze dansen af zijn ze niet meer te 
scheiden. Het meisje heeft totaal niets met visserij, noch langs familie of 
vrienden, te maken. Romeo en zij worden man en vrouw en zijn de ouders 
van Romeo Rau; van de viswinkel “Jens” op de Nieuwpoortse Visserskaai. 
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Cafédancing Turf ligt schuin over de deur van de Saint Tropez op de hoek 
met de Hertstraat. Een volkstrekker maar een beetje oudere dan in specifieke 
jeugdcafés, een publiek van dertigers en veertigers maar ook daar gaan veel 
vissers op af. Men kan er lekker dansen met gedempt en rood licht en na het 
dansen kan men dicht tegen elkaar in de zachte zetels zitten. De uitbater is 
Roland, een echte Oostendenaar, homo seksuele man en zeer bekent en men 
ziet er zichtbaar nooit andere homo seksuele mannen. 

De dancings in de Langestraat in de jaren zestig waar veel visserij naartoe 
trekt zijn de Venus, Stop, Djinn en Van‟s. Op de Boulevard Van Iseghem de La 
Coupolle en een dancing op de Zeedijk, voorbij het Kursaal : Versailles. 

In dancing Venus, van l naar r : Freddy Heinderson (kustvisser en zoon van de Ferry 
Boat), Eddy Serie (Kust), Maurice Zanders (Kust en IJsland) en Eugene Desomer (Kust). 

De gitarist uiterst rechts is Oostendenaar Sylvain Van Holme. Is even voordien bij 
“the Seabirds” en is de later de helft van “Two Mans Sound” met Brusselaar Lou De 
Prijck. Voordat de voorman bij “Walace Colection” met hun wereldhit “Daydream”. 
Dus wereldbekend en beroemd. Ik kom hem later tegen in bar „Argos‟ in de Adolf 
Buylstraat, waar hij komt afgezakt van Brussel in gezelschap van twee jonge dames; 
hij herkent me en biedt me een pint aan en we drinken er een paar samen. 

Op de hoek van de Vlaanderenstraat en de Ensor gaanderij is er in de jaren 
zestig een hotel met op de bovenste verdieping een grote danszaal waar de 
Engelse zangeres Sheena Scott alle dagen optreedt. Het zit er „s avonds vol 
met Engelse toeristen maar ook veel Oostendenaren gaan er graag en van-
zelfsprekend ook visserij. 
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Het hotel noemt de King George en de danszaal daarboven The Flemish Inn. 

Deze foto is genomen op één van de verdiepingen van de King George terwijl we 
komen van the Flemish Inn. Van l naar r : Eddy Serie (Kust), Eugene Desomer (Kust), 
Maurice Zanders (Kust en IJsland), Lucien Desomer (Kust) en Freddy Rau (IJsland). 

Ziedaar, een overzicht van de vissercafés in de jaren zestig, tot aan de jaren 
zeventig en hoe de doorsnee jonge visser een stapje in de wereld zet. 

We drinken bijna uitsluitend Pils; hoeveel? Als we een uur of tien uitgaan, 
laat ons zeggen van ‟s avonds acht tot ‟s ochtends een uur of zes, aan een 
drie a viertal pinten per uur, dan hebben we gemakkelijk een pint of dertig, 
veertig binnen. Dan is men niet meer nuchter en de ene kan er ietwat beter 
tegen dan de andere. Dat uitgaan is feesten en fuiven en in de vooravond 
en het midden van de nacht is dat nog te doen maar tegen de ochtend toe 
beginnen we redelijk dronken te worden. Dat is niet alle zaterdagavonden 
zo want soms gaat een jonge visser afzonderlijk uit met een meisje en dan 
drinkt hij heel wat minder of in het geheel geen alcohol. De zondagnamid-
dag, voor de kustvissers die ‟s avonds moeten varen, is dat een pintje op het 
gemak na een zware nacht, met het oog op een nog zwaardere nacht op zee. 

Degenen die serieus vrijen of de gehuwden met de vrouw mee, drinken heel 
wat minder per nacht. Laat ons eerlijk zijn ; als we jonge gasten en matroos 
zijn en in groep, staat er geen maat op. Toch zijn we geen alcoholisten want 
dat drinken gebeurt meestal in de weekends bij de Kustvisserij en de dagen 
dat ze thuis zijn bij de Middenslag en IJslandvisserij. Het is geestig gefeest 
en overal waar een groep vissers binnen gaat is er ambiance. Met trage en 
rappe rock- en pop muziek, die de sfeer brengt dat de aantrekkingskracht 
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tussen het mannelijke en het vrouwelijke geslacht seksueel kleurt ; met het 
vervolgen. 

Het gebeurt wel eens dat er vechtpartijen ontstaan. Weinig tussen vissers 
onderling maar meer met andere gasten. Zo neem ik tussen het jaar 1960 en 
1968, acht jaar dus, persoonlijk deel aan vier straatgevechten en twee vecht-
partijen in een café. Hoewel we absoluut geen ruziemakers of vechtersbazen 
zijn maar de meesten van ons laten zich niet doen als we worden aange-
vallen of zwaar lastiggevallen want dan is het bakkeleien. Veelal nemen de 
sterkste onder ons het op voor hun minder sterke vissermaten. 

Mijn eerste straatgevecht gebeurt op zeventien jarige leeftijd; in 1962. Van 
sortie met vier vissers komen we vier andere jonge gasten tegen op de Vis-
markt en er ontstaat ruzie, die uitloopt in een gevecht van vier tegen vier. De 
volgende jaren blijven we bevriend met deze jongens. 

Met een zevental andere jonge vissers breekt een paar jaar later een gevecht 
los, op het kruispunt van de Langestraat met de Christinastraat, tegen een 
tiental Franssprekende jongeren. Dat loopt uit tot in de nabijgelegen dancing 
Van‟s wanneer een paar van hen daar binnenvluchten en worden achter-
volgd door een paar van ons. 

Een jaartje daarna, wij met en vijftal tegen een vijftal jongens van de Zee-
macht in de Madridstraat vanuit café de Saint Tropez. 

In 1965, op twintigjarige leeftijd, alleen tegen een IJslandvisser van dertig 
jaar, die pas uit de gevangenis komt. De ruzie ontstaat in café Docksy nadat 
hij me kleineert en ik hem voor de eer een vuistslag toedien. Hij vraagt me 
mee naar buiten en om niet laf te zijn ga ik mee en we slaan elkaar tot hij vol 
onzekerheid zegt: „we zullen stoppen zeker‟. We zijn dan de Docksy terug 
binnengestapt en een paar pinten samen gedronken op de goede afloop en 
de match nul. We kennen elkaar niet en ik weet niet dat hij gekend staat als 
een messenvechter maar de dag nadien weet heel het Visserskwartier het. 
Er wordt verteld van café tot café: “Eddy Serie heeft vannacht gevochten 
tegen de grootste messenvechter van Oostende”. Dan krijg ik thuis ruzie met 
mijn vader als hij thuiskomt van die zijn stamcafé de Ferry Boat; omdat ik 
dat gevecht ben aangegaan. Vecht nooit meer voor je eer want anders zal je 
in de bak belanden: is zijn boodschap wanneer hij de zondagnacht op zee is 
bekoeld. Ik luister en hou de rest van mijn leven die wijze raad in gedachten. 

Samen met mijn vaarmaat Maurice Zanders vechten we getweeën tegen vijf 
niet vissers, die ons uitdagen in café Santa Maria. Getweeën zitten we achter 
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een tafel, zonder iets te zeggen zetten we de pinten van tafel en op hetzelfde 
moment nemen we de tafel van onderen vast en werpen die naar de vijf die 
voor ons staan lelijk te doen. Dan breekt het gevecht los en stopt als het vijf-
tal naar buiten lopen. 

In een café, met grote achterzaal, in Leffinge met de kermis, vechten we met 
negen jonge vissers tegen een twintigtal jonge gasten van daar en krijgen we 
een pak rammel. Er is voordien een kleine discussie met de cafébaas ont-
staan waar ikzelf niet aan deelnam. Wij moeten buiten en bij het naar buiten 
gaan grijpt de cafébaas mij van achteren bij het haar. Waarop al zijn jonge 
klanten, een twintigtal ons overvallen. Wij laten ons niet doen. We raken 
buiten, sommigen al lopend anderen zoals ik kruipend, terwijl men schopt 
en slaat. Als we buiten zijn vragen mijn vrienden die gasten buiten en nie-
mand van hen durft. Ze sluiten de deur. Dan zetten mijn vrienden hun voet 
tegen alle velo‟s en bromfiesten die tegen de muurgevel staan. Vol schrik 
volgen ze vanachter de vensters maar niemand durft nog roeren. 

We laten onze kwetsuren en gehavende kledij verzorgen in een café aan de 
andere kant van de brug, die wordt uitgebaat door oud visser Eugene Gris-
son, die ook bij de Royal Navy Section Belge is geweest tijdens de oorlog. Zijn 
drie dochters, waar we eerder in de avond nog mee hebben gedanst, verzor-
gen en vertroetelen ons vooraleer we met twee taxi‟s terug Visserskwartier 
rijden. Voor we instappen zien we de gendarmen aan de overkant van de 
brug aan het café, met de jonge klanten, naar de schade aan de fietsen en 
brommers kijken. 

Op een zondagnamiddag een paar jaar later zijn we met de auto op toer. 
Met een vijftal jonge vissers bezoeken we toevallig het café in Leffinge. De 
cafébaas is alleen, hij herkent me en ik zie zijn ledematen trillen van angst. 
Ik glimlach naar hem zonder iets te zeggen, we drinken onze pinten leeg en 
rijden weg. 

Jaren later is er geen café meer in dat groot huis. Mijn vriend en kunstenaar 
Oostendenaar Jan De Lee koopt dat huis in Leffinge en vestigt er zich. Instal-
leert er een groot schilder en beeldhouwer werkplaats waar hij rustig met 
kunst kan bezig zijn. Ik ga er een paar maal op bezoek, in verband met het 
vervaardigen van “Het Waakzame Hondenwacht” prijsbeeldje. Jan creëert 
het beeldje in dat huis. 
Jaren voordien leerde ik Jan tussen pot en pint kennen in café Docksy op het 
Vissersplein (huidig Zeezotje). Jan is ook afkomstig uit het Visserskwartier, 
meer bepaald de zuidelijke kant van de Kaaistraat. Zijn vader is architect en 
Jan zoekt kunstrichting maar blijft altijd geboeid in de zee en het vissersleven 
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en zoekt daarbij vissercafés op om inspiratie op te doen. 

Alles bij alles zijn die vechtpartijen nog zo erg niet en ze verlopen „meest-
al‟ sportief en de kwetsuren vallen nog mee. Mits die keer dat ik in de Stop, 
in de Langestraat, een gebroken bierglas in mijn gezicht geworpen krijgt van 
iemand die het voor zijn plezier doet en het door een afsluiting met kleine 
vierkantjes in mijn richting smijt. Bovenlip open door de voet van het glas en 
een stuk glas onder mijn linkeroog spurt ik rond de afsluiting en wie daar staat 
is een kleine Marokkaan. Die zegt dat het niet van hem is. De kelners scheiden 
ons en willen de politie bellen maar ik kan niet bewijzen dat het van hem is. 
Thuisgekomen rijd ik met mijn moeder per taxi naar de spoedafdeling waar 
mijn wonden midden in de nacht worden genaaid. 

Er zijn nog niet zoveel Marokkanen in Oostende maar mijn Algerijnse vrienden 
in de Docksy zeggen me dat ze hem kennen want ze horen het in hun milieu 
vertellen en zeggen dat het een gevaarlijk kereltje is. De dagen nadien schel-
den ze hem de huid vol voor zijn laffe daad. 

Alles bij alles hebben wij als jonge gasten geluk in een stad als Oostende te 
kunnen uitgaan, te feesten en veel meisjes te leren kennen. In de visserij 
wordt gezegd ; “wie kan drinken moet kunnen werken” en “kermis en feesten 
is een geseling waard”. Daar kunnen we mee leven en dat hebben we uitge-
breid gedaan. Ons geamuseerd maar we hebben veel meer gevaren, gewerkt 
en gevist. Het uitgaan hoorde bij het vissersleven. Ik ben niet trots op ons uit-
gaan in de jaren zestig maar er was geen ontkomen aan als je wilde vrienden 
maken in de visserij

Daardoor heb ik tientallen vrienden voor het leven gemaakt bij zowel Kust-
visserij, Middenslagvisserij en IJslandvisserij. Als ik dat redelijk onverbloemd 
schrijf is dat omdat het waarheid is en het zou bewaard worden voor het pa-
trimonium. 

In september 1969, op 24 jarige leeftijd, word ik schipper van de O.628 en 
mijn levensstijl veranderd. De jaren zestig lopen op zijn einde en de poort 
staat open naar de jaren zeventig. 

Als schipper ga ik alleen uit naar de cafés en dancings. Voordien is dat meestal 
met mijn vrienden matrozen. De meeste van mijn vrienden zijn dan al ge-
trouwd en ik ben nog altijd op zoek naar de geschikte liefde om op te bouwen 
maar er is veel tijd voorbij gegaan. Ook de meeste van mijn vroegere vrien-
dinnen zijn getrouwd. Er worden andere horizonten opgezocht, dat is dan de 
Langestraat en omgeving. 
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Het is niet evident om als schipper uit te gaan met zijn eigen matrozen of 
andere, dat brengt alleen maar discussies over het werk met zich mee met 
pinten op en het zou enkel maar eigen vooruitzichten storen. De zware ver-
antwoordelijkheid die men krijgt als schipper; o.a. geld verdienen, veiligheid, 
goede gang van zaken met zijn bemanning en het in orde houden van het 
schip en motor, laten niet toe om losbandig uit te gaan. Als schipper neemt 
men die verantwoordelijkheid mee waar men gaat. Je levensstijl verandert 
grondig. 

Begin jaren zeventig is er een nieuwe generatie jonge vissers, die zijn 10 jaar of 
meer jonger dan mijn generatie. Maar een bende vissers zoals “de bende van 
Barbé” in de jaren vijftig, of “de bende van Pies” in de jaren zestig, dat komt 
er niet van. Zelfs het samengaan en vriendschap onder vissers, zoals in onze 
jonge tijd, is aan het afkalven. Maar er zijn nog gasten die in het uitgaan door 
hun voorkomen en manieren uitsteken boven de anderen; de opmerkelijkste 
volgens mij zijn; van IJslandvisserij: Daniël „Sexy‟ Bracxk, Martin Schaessens, 
Staf Van Wetteren, van de Kustvisserij o.a. Rudy Barbaix, Luc Bogaert en Ben-
ny Beyen en enkele van de Middenslagvisserij; ik ken niet alle vissers. Wat op-
valt, wat wij niet deden, zij laten hun haren lang groeien, het is een andere tijd 
met andere muziek met andere figuren; het is de tijd van ABBA, Rod Stewart, 
David Bowie, Brian Ferry en Heavy Metal. 

Er is een andere seksuele sfeer ontstaan; in begin jaren zestig bestaat de 
zwangerschap pil nog niet en vrezen wij meer ongewenste zwangerschappen 
maar dan begint een seksuele revolutie. Condooms bestaan maar is nog geen 
mode, het is van tijdig terugtrekken maar dat is het zelfde niet. Tijdens de 
jaren zestig krijgt de pil bij vele meisjes ingang maar is nog niet veralgemeend. 

De jonge gasten in de jaren zeventig zullen nooit meemaken wat wij wel mee-
maken. Sommige meisje zeggen: “aankomen is trouwen.” Noemt het geluk of 
ongeluk als men zo een meisje ontmoet en vluchtig leert kennen maar de lief-
de moet wel aanwezig zijn en goesting alleen is geen betrouwbare maatstaaf 
als men eerlijk wil zijn tegen zichzelf en het meisje. In de jaren zeventig is heel 
die seksuele sfeer al losser geworden, beter of niet beter en ook de muzikale 
ambiance is mee geëvolueerd. 

De mooiste tijd van het uitgaan is echter in de jaren zestig in het Visserskwar-
tier en de Langestraat en mijn vrienden vissers van toen vergeet ik nooit. 
Trouwens in de jaren negentig roepen ikzelf en Lucien Desomer alle vrienden 
van in de Vissercafés, vooral het café ‟t Schipje, bijeen in een pre Vissers-
feest. Het jaar later beginnen we ons gedrieën; met Ivan Fonteyne erbij, die 
uit de generatie na ons komt, aan het 1ste Vissersfeest en we organiseren er 
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jaarlijks één tot we aan het 11de komen om dan te stoppen. 

Het is een feit dat de 11 Vissersfeesten zijn ontstaan uit onze tijd van uit-
gaan in de Vissercafés van de jaren zestig. 

Ons symbool ontstaan door de Vissersfeesten; “de Waakzame Honden-
wacht” of “de waakzame stijve lul wacht” komt voort uit de visserij. De echt 
bedreven en veelzijdige doordenker zal het al wel hebben begrepen als hij 
zichzelf afvraagt, op wat wacht hij. Niet moeilijk: hij wacht tot de vrouw 
klaarkomt. 

Oostende, 15 juli 2011,      Eddy Serie

WINTERZEE

Vreemd strand
met enkel duin en zand
weemoed van een verlaten land
dat naar de zomer verlangt.

Eéntonig lied
een ver verdriet
dat nu geen klaarheid biedt.

AVOND AAN ZEE

Dit schouwspel valt me mee,
verrukkelijk dit avondlijk genoegen
- na het dagdagelijks zwoegen -
de stilte van de avond proeven.

En in een ver verschiet
hoor ik telkens weer dit lied:
de golven, de wind en
het gekrijs der meeuwen...

Over het verlaten strand
weerklinkt plots een late schreeuw
van een kleine jongen
starend naar de oneindige zee.Jozef Vandromme

EINDE
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 * Hierna enkele grote werken die uitgevoerd zijn of nog moeten 
    gebeuren:
Al de stalen dekken zijn geëgaliseerd. 
Daarna kregen deze dekken twee lagen polyurethaanhars, die voor 
een waterdichte afdichting moeten zorgen.
Na het uitharden van de harsen op alle stalen dekken werden alle dek-
planken terug geplaatst en de naden van de dekplanken gevuld met 
polyurethaankit. (het vroegere kalfaten tussen de dekplanken met pek) 
De romp en verschansingen zijn nu geschilderd.
De anodes zijn geplaatst aan romp en ter hoogte van schroef en roer.
Verdere afwerking topplaten water- en fueltanks en nadien schilderen.
Afwerking binnentimmerwerk kajuiten.
Schilderen behuizingen buitenkant, binnenkant schip en kajuiten.
Terugplaatsen van de drie masten en bijhorigheden.

Onderhoudswerken Mercator op scheepswerf I.d.P.
 (1 september tot 25 november 2016)

De verschansing aan stuurboord heeft zijn tweede verflaag gekregen. 
(9 september)
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De witte eindlaag is geschilderd op de verschansing stuurboord. (22 september)

De anodes zijn geplaatst aan het roer en de romp. (14 oktober)
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Bovenzicht dekken Mercator met vooraan het bakdek, zonder de dekplanken. 
(17 oktober)

Dekplanken zijn geplaatst op brug, boot- en campagnedek.  (17 oktober)
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Gezandstraalde boeg Mercator.
(15 februari)

Boeg geschilderd.  (4 november)

(4 november)
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Op het hoofddek, aan stuurboordzijde, zijn de polyurethaanharsen 
volledig uitgestreken en hard geworden.     (8 november) 

Het afdichten van de tapeinden door middel van houten tappen en het 
dichten naden met polyurethaankit op het bakdek.    (10 november)
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foto's Rudy Laforce

Het definitief plaatsen dekplanken op het hoofddek.  (18 november)

Geplaatste dekplanken hoofddek aan stuurboordzijde.  (25 november)
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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

Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende
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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
Caron Charel
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

Lijst steunende leden 2016
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Makelberge Willy
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 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
Van de Wynckel Hendrik-de Clerck

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 5 september-26 november 
18/10    O.29  : 1 rode poon, 1 harnasmannetje, 1 vijfdradige meun
23/11    O.190: 4 krabben, 4 wulken, 1 spinkrab
             O.62  : visvoer, 1 steurgarnaal, 1 kleine tong

WE DANKEN HIERBIJ VAN HARTE EN OPRECHT ALLE REDERS, SCHIPPERS, BEMANNINGSLEDEN 
EN PARTICULIEREN VOOR HUN ONBAATZUCHTIGE INZET VOOR HET NOORDZEEAQUARIUM.

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

ONS GAZETJE

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. 

Pol Vanhoeck is in zijn slaap gestorven kort nadat hij zijn schel-
penwinkel moest verlaten. Leopold, tot voor kort eigenaar van de 
bekendste schelpenwinkel en etalage van het land, is op 85-jarige 
leeftijd overleden. “Zijn schelpen waren zijn leven. Dat Pol moest 
verhuizen en zijn etalage leeghalen, maakte hem ongelukkig.”

Leopold, beter bekend als Pol, en zijn vrouw Diana Pierre startten 
in 1960 een souvenirwinkel in de Nieuwstraat. In 1978 verhuisden 
ze naar de Groentemarkt, waar ze hun schelpenwinkel uitbaat-
ten en achteraan de winkel woonden. De winkel was sinds 1995 
gesloten, maar de etalage bleef.  Als een tentoonstelling van schel-
pen, met het kunstwerk “Les Coquillages” van James Ensor nage-
maakt met schelpen als blikvanger. De etalage lokte dagelijks tien-
tallen bezoekers. Jong en oud waren gefascineerd door hun grote 
mooie verzameling schelpen uit alle wereldzeeën.

Onze innige deelneming aan Diana en familie.


