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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 rekening 
BE07 7360 3528 8866  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 vanaf editie 4, 2017

Een reeks adverteerders schenken onze vereniging hun vertrouwen en steunen aldus de 
werking. We danken ze van harte en bevelen ze allemaal warm aan.
Info vriendenkring: jo.dielman@oostende.be
Het Noordzeeaquarium op de Visserskaai te Oostende is gans het jaar geopend op alle 
weekends en dagelijks van 1 april tot 30 september.
Verdere info op de website: http://users.skynet.be/noordzee.aquarium.
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BELANGRIJK BERICHT VAN HET BESTUUR VRIENDENKRING NOORZEEAQUARIUM

Beste leden en sympathisanten van het Noordzeeaquarium (V.N.A.O.),

Voor u ligt het derde nummer van ons tijdschrift. Dit werd naar alle leden  
(reeds betalende of niet betalende leden 2017 V.N.A.O.) verstuurd.

Velen onder u hebben ondervonden dat er problemen waren met de over-
schrijving van hun lidgeld voor 2017.

Er waren inderdaad enkele problemen met de verrichtingen met de vorige 
PNB Fortis bank. Daarom werd door het voltallig bestuur beslist om van 
bank te veranderen.

Graag dan ook een warme oproep aan alle leden van de VNAO, die hun  
lidgeld nog niet zouden vereffend hebben (deels te wijten aan de bankpro-
blemen, waarvoor onze excuses) om dit nog te willen doen op ons nieuw 
banknummer en zo tot de grootste maritieme erfgoedfamilie van Oostende 
te blijven behoren.

In dit nummer is ook geen lijst opgenomen waarop de leden V.N.A.O. die 
meer dan €12,50 gestort hebben. Momenteel is deze moeilijk op te stellen.

                                                                Patrick Vermandel, voorzitter V.N.A.O.

Ons nieuw banknummer: 
BIC: KRED BE BB / BE07 7360 3528 8866
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Maritieme weetjes
        Jean Jocobsen

EEN KOPSTEKKERTJE

Het is 27 jaar geleden en de eerste maal dat ik de reportage uitbreng, de fei-
ten heb ikzelf meegemaakt als hoofdwerktuigkundige van de staatssleepboot 
“ZEETIJGER”.

Kenmerken “ Zeetijger”:
Lengte: 38,5m
Breedte: 9,5 m
Diepgang: 3 m
Tonnenmaat: 273 BRT
Vermogen: 1200 pk
Bouwjaar: 1956
Beliard en Crighton

Op maandag 26 februari 1990 om 08.30 uur , klaar maken machines voor 
bijstand en slepen lichtschip “ WEST-HINDER”. Ketting van het parapluanker 
doorgebroken, bij windkracht WNW 12 en zeegang 6 tot 8, volgens de nor-
men is dit zeer zware storm met orkaankracht.

foto: Jean Jacobsen
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Kenmerken “West-Hinder”:
Lengte: 42,5m
Breedte: 7,8m
Diepgang: 3,2m
Tonnenmaat: 419 BRT
Vermogen: 200 pk
Bouwjaar: 1951
Beliard en Crighton

Aangekomen bij het lichtschip na ongeveer 3 uren varen, meer onder water 
dan boven, was de “ WEST-HINDER” al een mijl uit zijn positie en had het 
alle moeite om op zijn motor, het schip met de kop in de wind en de golven 
te houden. Hierbij de opmerking dat de bank ook afgebakend is met boeien.
Het moeilijke moment was het maken van de sleepverbinding en het zeer 
dicht naderen voor het overwerpen van de vanglijn, aan die lijn werd de 
sleeptros bevestigd en zo aan boord gewonden met de kaapstaander, 

West-Hinder als museumschip aan de kade te Zeebrugge                      foto: Rudy Laforce
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éénmaal de klus geklaard, kon het slepen beginnen. 
De schepen werden continue overspoeld door de hoge golven en stampten 
en rolden alle kanten uit, het waren kopstekkertjes om niet te vergeten.
Aangekomen voor Oostende, was het staketsel overspoeld en konden we 
niet binnen, te gevaarlijk met die sleep, dan maar naar Zeebrugge. 
Om 20.00 uur konden we de haven in moeilijke omstandigheden door de 
zware zeegang binnen varen. Om 21.00 uur lagen we aan de kade.

Hierna de tekst van de omzendbrief uitgehangen in  de dienstlokalen 
Zeewezen, als erkenning van de gevaarlijke sleep.

Brussel,                                
DAGORDER

Ik stel het ten zeerste op prijs om Opperschipper 
VANDERWAL R. en de bemanning van de “Zeetijger” dd. schipper 1e 
klasse ANTIERENS E., dd stuurman bij de sleepdienst, HENNEBERT  I., 
scheepswerktuigk. 1e kl. A   JACOBSEN J., scheepswerktuigk. 2e kl. A   
ARSCHOOT M., stoker WELLECOME C., kok VANSTECHELMAN M., de 
matrozen MONGARE G., FLORENS D., AERCKE F., DUMAREY A., BUERENS 
L., en HEINDERSON P. te feliciteren voor hun blijk van zeer goed zeeman-
schap bij het tot stand brengen van de sleep met het op drift geraakte 
lichtschip “Westhinder”, het opslepen en het veilig invaren te Zeebrugge 
op 26.02.1990 in uiterst slechte weersomstandigheden: Wind SWtW 9 à 
10 tot WNW 12, zicht 93 tot 90 en zeegang 6 tot 8.

Dit dagorder zal gedurende 30 dagen in de dienst lokalen 
en aan boord van de varende eenheden worden uitgehangen.

        Voor de Directeur-generaal
         De Bestuursdirecteur dd.,
            
            (handtekening)
               

                 M. CLAUS
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GROENE TAFEL
Overzicht van de uitspraken van de zitting van

17 mei 2017

Beste lezers,
Volgende uitspraken werden gedaan op de zitting van 17 mei 2017 :

Schip :    Z526 VAYA CON DIOS
Schipper :  Alex DECORDIER
Overtreding :   Oncorrecte bemanning
Vordering Rijkscomm.:  3 dagen alle hoedanigheden
Uitspraak Raad :                  3 dagen alle hoedanigheden

Schip :    Z526 VAYA CON DIOS 
Schipper :  Christian NEVEJANT
Overtreding :   Oncorrecte bemanning
Vordering Rijkscomm.:  waarschuwing
Uitspraak Raad :  waarschuwing

Schip :    Z526 VAYA CON DIOS
Schipper :  Alex DECORDIER
Overtreding :   Oncorrecte bemanning
Vordering Rijkscomm.:  3 dagen alle hoedanigheden
Uitspraak Raad :                  3 dagen alle hoedanigheden

Schip :    B462 FLOWING STREAM
Schipper :  Guy ANTIERENS
Overtreding :   Oncorrecte bemanning        
Vordering Rijkscomm.:  3 dagen schorsing als schipper
Uitspraak Raad :  waarschuwing

Schip :    O187 GRIETJE-HENDRIKA
Schipper :  Harmen PASTERKAMP
Overtreding :   Oncorrecte bemanning
Vordering Rijkscomm.:  3 dagen schorsing alle hoedanigheden
Uitspraak Raad :  3 dagen schorsing alle hoedanigheden

Schip :    Z526 VAYA CON DIOS
Schipper :  Dirk UTTERWULGHE
Overtreding :   Oncorrecte bemanning 
Vordering Rijkscomm.:  Waarschuwing
Uitspraak Raad :                  Buiten zaak gebrek aan bewijzen

Volgende zitting is op 6 september 2017 om 14 uur.

Opgesteld door Kapt. Patrick Vermandel
Bijzondere Bijzitter Onderzoeksraad voor de Scheepvaart
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brochures

folders

boeken

doosjes
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Enkele historische beelden uit de Oostendse visserij

Op de O.129 Amandine, Pasen 1973

De bouw van de 336 meter lange vismijn te Oostende werd 
in 1947 gestart en de inhuldiging vond plaats op 22 juli 1951. 

http://voorlaatste.blogspot.be/ en http://florsnieuweblog.blogspot.be/
Flor Vandekerckhove
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1949 in de stedelijke visserijschool John Bauwens. Prakti jkles. Op de eerste 
rij herkennen we André Rondelez, Fernand Vandecasteele, Lucien Desmit, 
drie onbekenden en Emile Caulet. Achteraan: Noël Tanghe, Roger Vander-
wal, Marcel Maes, André Droogenbroodt en André Fonteyne.

De stalen diepzeetreiler O.395 Van der Weyden van de NV Motorvisserij werd 
in 1954 in de vaart gesteld. De voortstuwing gebeurde met een stoomaggre-
gaat van 940 pk. Tonnage 599,15bt. Lengte 53,43m, Breedte 9,14m. Het was 
het grootste schip van de rederij, maar heeft  amper 3 jaar gevaren. Op 30 
maart 1957 liep het schip op de kliff en van de Ijslandse zuidkust.
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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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MET DAME MERCATOR TERUG NAAR HUIS

Na anderhalf jaar mag Dame Mercator terug naar haar vertrouwde ligplaats. Boze 
tongen zouden direct zeggen dat het tijd ging worden maar wanneer men het resul-
taat bekijkt van de restauratiewerken begrijpt men onmiddellijk dat dit geen jobke 
kon worden van enkele maanden.
Alles werd aangepakt, dingen die wel op het budget stonden en andere dan weer niet. 
Mensen kwamen er hun stielen uitoefenen, anderen verschenen dan weer vrijwillig 
aan dek en onder dek en nieuwe stielen werden bijgebracht.

Ook aan wal werd er zwaar gepland hoe de terugvaart zou verlopen. Volk genoeg 
rond de vergadertafel. SPNO, Lokale Politie, Brandweer, De Lijn, de Marine, DAB Vloot, 
waar we enkele nieuwe gezichten zagen opduiken, onder andere de directeur Johan 
Onraedt, Mercator Marina, Verkeersleiding en de twee kapiteins, Marc Vandervoort 
en mezelf. Enkel de vaste WTKs (werktuigkundigen) van het schip waren er niet bij.
Het eerste voorstel was om de trip in één dag te doen maar dat heb ik afgeraden 
omdat we dan om 05u30 hadden moeten losgooien en rond 19u00 pas afmeren. Dit 
was een zéér lange dag geworden en het moeilijkste zou op het einde gekomen zijn 
wanneer iedereen reeds zeer vermoeid had geweest. Dus over naar twee dagen. Dag 
één van de werf IdP naar de kade in het Vlotdok aan de Demeysluis, van 11u00 tot 
15u00, dag twee verder naar de ligplaats, van 10u00 tot 19u00. 
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Dag 1, dinsdag 28 maart 2017
Iedereen aan boord om 10u00. Na nog enkele richtlijnen betreffende veiligheid en 
communicatie aan boord en met de  marineslepers de Mier en de Wesp, worden de 
bezoekers en sympathisanten verzocht het schip te verlaten. Om 10u45 verhuist de 
loopplank naar de kade.

                                             De bemanning is niet tegen te houden!
Om 10u30 zijn onze beide slepers vast en om 11uur stipt worden alle trossen losge-
gooid. Bye-Bye IdP, we gaan “Rolling home” richting het zoute zilte zeewater van het 
Mercatordok. Eens op het kanaal Oostende – Brugge varen we totaal op eigen kracht 
tot bijna aan de Schutsluis. 
Onze werktuigkundigen van het laatste uur zijn erin geslaagd om de motor in 3 dagen 
aan de klap te krijgen. Ze willen dan ook de voldoening hebben de Burmeister & 
Wein te horen lopen zonder dat er bouten en cilinders in het ronde vliegen. Tot de 
grote fierheid van de WTK’s ronken de 500 paarden op hun best. “Goe gedaan van 
de mannen van ’t machien.” Bovendien zijn ze er de avond voordien al in geslaagd de 
mazoutkachel in het kombuis opnieuw te doen branden. Gelukkig kon zo de groen-
tesoep met ballekes van kok Luc warm geserveerd worden. 
De eerste test van onze vaarkunde en manoeuvreerkunst is de bocht om de 
Schutsluis aan te lopen ter hoogte van de roeiclub. Onze beide sleepboot-schippers 

Onze Gouverneur kwam ook 
nog poolshoogte nemen

De Mercator-kapiteins in conclaaf 
met de sleepbootkapiteins
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moeten dan ook goed inspelen op elkaar. Gelukkig vlot alles zoals het moet. We 
ronden de kapen van de Schutsluis en van de Bollebruggen en meren aan in het 
Vlotdok “aan de Douane” rond 15u00. We zijn dus mooi op tijd om de Oude Dame 
op te smukken voor haar officiële overdracht van DAB Vloot naar Stad Oostende. De 
Oostendse Burgemeester Johan Vande Lanotte heeft de eer de originele scheeps-
papieren in ontvangst te nemen uit handen van Directeur-generaal Jacques D’Havé.
Ook de vrijwilligers en de bemanning krijgen een penning als dank voor hun inzet, 
sommigen zelfs met nog een extra kus van de burgervader. Na nog een hapje en een 
drankje monstert de bemanning voorlopig af. Morgen komt de moeilijkste en de 
langste dag.

Iedereen aan boord om 10u00, alles los om 10u30 en de Demeysluis in om 11u00. 
Alles moet vandaag strikt op schema verlopen want om het Montgommerydok aan 
te lopen moeten we niet alleen rekening houden met de tij en de stroming om te 
zwaaien in de vaargeul maar ook vervolgens met het zeepeil om te versassen in 
de Mercatorsluis. We hebben 3 schuttingen nodig: voor de Wesp, de Mercator en 
de Mier. We hebben dus werk, niet voor de boeg maar voor de kont want vandaag 
doen we alles in achteruit. 

Dag 2, woensdag 29 maart 2017
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Rond 11u30 presenteren we ons voor de ingang van het Montgommerydok waar de 
eerste Mercatorfans staan te drummen op het terras van de RNSYC. 
Veel tijd hebben Marc en ikzelf echter niet om terug te zwaaien want nu begint het 
echte millimeterwerk. Er bestaat een Engels maritiem gezegde “One inch is as good 
as a mile” maar het draait nu dus wel rond die inch of beter gezegd rond een “Klein 
Duimpje”!

Dankzij de kunsten van havenmeester Eric van Mercator Marina en de efficiënte wal-
ploeg schutten we probleemloos door de sluis. 
De muziekkapel van de Marine, onder kapelmeester Bjorn, staat ons op te wachten 
en, desondanks niveau 3, wordt het kanon ook nog vijf maal afgeschoten.
Zoals steeds vragen de beste stuurlui aan wal zich af waarom we zoveel tijd liggen te 
“niksen” in de sluis maar het is wel wachten op het rijzen van het waterpeil zodat de 
buiten vloeddeuren dicht kunnen. Zo niet loopt het Mercatordok over. 
Zelfs met alle jachten uit de weg blijft het spannend om het dok in te zwaaien zon-
der de verkeerslichten af te breken of de buispalen te raken. Eens opgelijnd varen 
we naar ons laatste obstakel, de Kapellebrug. Met de dwarse wind wordt het een 
beetje manoeuvreren met slepers en machine om mooi in het midden van de door-
steek te komen.

Tijdschrift 1 2017, 3editie nr 109.indd   17 31/05/17   14:31



1918

Laatste hoofdstuk van de dag : het schip positioneren, de achtertrossen aan de wal 
zetten, de ankerkettingen binnenhalen en borgen en uiteindelijk de valreep aan 
boord zetten. Dat alles neemt nog een klein uurtje in beslag maar tegen 19u00 bel-
len we de machine af, wordt roerganger Charles Caron ontslagen en de bemanning 
wordt bedankt voor hun prachtige samenwerking. Het logboek gaat dicht voor van-
daag.

Beide kapiteins, commandant Marc Vandervoort en ikzelf slaan een zucht van “con-
tentement” want we hebben de Oude Dame heelhuids terug thuis gebracht. En om 
even eerlijk te zijn was het toch geen alledaagse job en mogen we allen fier zijn over 
het geleverde werk. Prachtig gedaan door alle medewerkers, zowel aan boord als 
aan de wal. Iedereen wilde dat deze onderneming zou slagen en het is ons gelukt!

Kapt. Patrick Vermandel

Alle, van harte bedankt, de bemanning, de walploeg, 
Vloot, SPNO, de Marine, het sluispersoneel, de muziek-
kapel, onze fotograaf Rudy Laforce en alle sympa-
thisanten ter plaatse. Ik zou zeggen tot volgende reis 
maar dan zal men de kapiteins hoogstwaarschijnlijk 
met een rolstoel aan boord moeten zetten.

foto's: Rudy Laforce
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De grote onderhoudswerken aan het zeilschip Mercator werden fotografisch gevolgd 
vanaf de verhaling in 2015 tot zijn terugkeer in 2017.

Aan de hand van veel unieke foto’s werd een beeld gemaakt hoe specifiek deze werken 
op de scheepswerf aan het beschermd monument Mercator wel zijn.

Het 160 Blz. tellende boek is te koop in het onthaal 
van de Mercator en de Amandine (€20,00)

Verantwoordelijke uitgever: vzw Zeilschip Mercator
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OUTKA EN ERFGOED

Toen in 2000 mijn vrouw me de Outka als geschenk gaf voor onze 25ste huwelijks-
verjaardag heb ik als één van de eersten mijn dossier ingestuurd tot aanvraag van 
bescherming van het vaartuig. Ik hoopte toen op een tussenkomst zodat ik 13 jaar 
later, wanneer ik met pensioen zou gaan, nog de mogelijkheid zou hebben om 
samen met mijn echtgenote van mijn scheepje te kunnen genieten.

Twee dingen hebben echter de plannen zowaar veranderd. Het laatste was de bom-
aanslag van 22 maart 2016 in Zaventem waarbij mijn vrouw zwaar gewond geraakte 
aan de hals en de rug met de onvermijdelijke gevolgen. 
Het zeilen is afgelopen voor haar. 

Het tweede was en is nog steeds dat ik van de beloofde tussenkomst van de cel erf-
goed nog niet veel heb gezien.
 
In 2010 werd Outka na 10 jaar uiteindelijk beschermd erfgoed. In 2012 mocht ik een 
voorschot ontvangen en sindsdien bleef het bij veel beloftes en administratief heen 
en weer geschrijf. 

De voorwaarden en de procedures waren (en zijn nog) zodanig ingewikkeld dat 
zelfs de toenmalige ambtenaar die zich met het dossier bezig hield er zelf niet wijs 
uit geraakte. Die voorwaarden en procedures zijn overgenomen van beschermde 
gebouwen en monumenten. 
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Iemand die echter iets van schepen kent, bovendien van oude schepen, begrijpt 
onmiddellijk dat dit hier niet toepasselijk is. Terecht verzocht de man niet op de 
pianist te schieten en de zaken werden steeds door hem vooruit geschoven tot hij 
besloot dat mijn dossier niet meer in aanmerking kwam. 
Ik moest zelfs geen facturen meer opsturen !

Er werd me verweten dat de facturen niet tijdig werden ingestuurd, dat de beta-
lingsbewijzen er niet bij waren en dat ik niet genoeg kosten had gemaakt. Ik moest 
meer kosten genereren , had zelf te veel werken uitgevoerd in plaats van uit te 
besteden en had dus geen recht op uitkeringen. 

Blijkbaar drong het niet door dat ik wel verplicht was om zelf werken uit te voeren 
(omdat mijn werkuren goedkoper zijn) en dat ik ook nog steeds 60% van die te 
genereren kosten zelf moet ophoesten. Intussen ging het onderhoud steeds verder, 
met eigen werk of uitbesteed, volledig op eigen kosten, zonder de beloofde tege-
moetkoming.

Mijn facturen had ik uiteraard betaald zoniet zou niemand me nog verf of materiaal 
willen verkopen, het schip is tip top onderhouden, zoals iedereen wel weet die de 
boot kent. De kopijen van de facturen en de betaalbewijzen liggen bij de cel erfgoed. 
Outka is het varende bewijs van haar goede staat en wie er mocht aan twijfelen 
staat steeds vrij om een bezoekje te komen afleggen.

Toen ik vorig jaar werd uitgenodigd om naar de voorstelling te komen van de nieuwe 
richtlijnen hoopte ik eindelijk iemand, geen pianist, te ontmoeten die zich over mijn 
dossier wilde ontfermen. Dat was blijkbaar gelukt tot ik als Kerstgeschenk een brief 
mocht ontvangen van dhr. Bourgeois met het goede nieuws dat juridisch gezien ik 
geen recht meer had op al de vergoedingen sinds 2013. Het was volgens zijn schrij-
ven zijn administratie die de boel had uitgezocht. Het was wel diezelfde administra-
tie die een positief advies had gegeven om de achterstallige betalingen wel goed te 
keuren. Ik zal hier geen cijfermateriaal bij halen maar ergens heb ik toch recht op 
enkele euro’s met 4 nullen.

 
Besluit : ik voel me gewoonweg bedrogen en bij gebrek aan de beloofde financiële 
steun ben ik verplicht mijn Outka te verkopen. Daar zal uiteraard geen ziel van wak-
ker liggen, ik wel, zowel van de verkoop als van het bedrog.

Kapt. Patrick Vermandel
Ere-Havenkapitein Stad Oostende
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't Leven zoals het was op de maalboten tussen 1967-1977

        Arne Pyson
 VERVOLG

Ook in Oostende toen dat onze Cdt ‘E Prumme ’ aan boord van de carferry ‘Prinses 
Josephine Charlotte’ eind september 1967, zijn bijnaam verdiende, door bij het ver-
halen van ligplaats de vedette aan het station in de grond te boren .
‘Het was een pruim’ gaf hij als commentaar. 

- ‘Koningin Elizabeth’. Storm meer dan 9 Bft. Ik was ‘débarrasseur’ in de snackbar 
achteraan het schip. Door het slechte weer, alle passagiers zeeziek, dus niet zo veel 
te doen. Opeens een oorverdovend lawaai, precies een bom die ontploft. Iedereen 
en alles in het zaaltje, lékende nat ! In de toonbank dreven de sandwiches, gebakjes 
en chocolade in het zeewater. Een dik (3 à 4cm) glazen raam was ingeslagen van een 
golf en dit uitzonderlijk in de zijde van het achterschip. In de winter werden er wel 
metalen platen geschroefd voor de ramen, gans vooraan v.h. schip, in de bar. Deze 
sloegen soms ook door bij een kopsteker. Maar aan de zijkant, dat was niet normaal, 
achteraf sprak de 1ste luitenant over momenten van 12 Beaufort en golfhoogten van 
14 meter.

- ‘Koning Albert’. De Cdt.‘Lange Jan’ waarschuwt ons vóór vertrek: ‘alles vaste schor-
ren’ zware storm. In de snackbar, de twee zware, houten ingangsdeuren met glazen 
middenstuk en koperen handvaten, stonden op de haak gezet. Bij een férme kopstek-
ker sloegen de haken uit de wand en.. geen glazen middenstukken meer. Terzelfder 
tijd in het restaurant (stoelen zaten door middel van een spanschroef onderaan vast 
aan de vloer) kwam door die slag een stoel met een zwaarlijvige vrouw op, die aan 
de midden tafel zat, los en lag met stoel en al en met de benen wijd open.... in de 
uiterste hoek van de zaal.

De vedette
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- ‘Reine Astrid’, winter 1969. Cdt bijnaam ‘Kongo-neutje’ bij het binnenvaren van 
Oostende, tijdens een zware storm, slaat aan de kop van het oosterstaketsel een 
bres van meer dan 8 meter ‘t Oostershoofd’ kreeg later smalend de bijnaam ‘Avenue 
Larose’ 

- 'Artevelde' vertrek Oostende rond 10.00u. Na een plechtig communiefeest was er 
een collega steward, nog wat onder de invloed, die liefdesverdriet had. 
Het schip was juist tussen de koppen en hij zei ons: ‘k gon na me kot’ 
Ging naar het achterdek en sprong overboord om naar het strand te zwemmen.
Helaas kwam hij in het schroef terecht en er was geen redden meer aan. 

- Zelfde schip tijd later, we deden dan de 36 uren. Onder de heenreis was het wat 
kalm en de Chefsteward liet enkele mannen toe om wat te gaan rusten. Om in de 
‘Pick’s’ (onze slaapruimten) die onder de waterlijn lagen te komen was men 

Artevelde, binnenbar

Reine Astrid, bar 1ste Klas
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verplicht om door een zware waterdichte deur te stappen. Die werd geopend met 
een hydraulisch systeem, door een handel over te trekken. Men moest wachten tot 
de deur helemaal open stond, voordat je met de andere hand de tweede hendel 
kon vasthouden, om dan door de deur te kunnen stappen. Ongelukkig was er een 
luchtbel in het systeem, die fataal werd, bij het doorstappen van een jonge collega. 
De deur sloeg plots dicht en hij zat ertussen...(Ik heb eigenlijk nooit graag gevaren 
op dit schip, zat vol met kakkerlakken ofte ‘Cockroaches’ Als men een schuif open-
trok in de Pantry, dan vielen ze er met pakken onderaan af. Trapte men toevallig op 
ééntje het kraakte onder je voeten, maar ze liep verder...zaten zelfs in je schoen toen 
men uit bed kwam in de morgen, niet uit te roeien)

- ‘Schaep’ had z’n wagen aan het station staan. Het schip ‘Prins Albert’ ging verha-
len naar de oosteroever, maar om z’n collega’s te kunnen ophalen met z’n wagen, 
sprong ‘Theo’ toen de gangway reeds weggetrokken was, op de kade en brak zijn 
beide hielen, die man heeft nooit meer gevaren.

- Carferry ‘Roi Baudouin’: vertrek in de namiddag uit Oostende met een 100-tal 
reizigers, kan door de storm niet binnen in Dover. Uren blijven wachten maar de 
wind wakkert aan en het vaartuig moet noodgedwongen terug naar z’n thuishaven. 
In Oostende staat er zware zeegang en na veel proberen geraakt het schip ook hier 
niet in de haven. Terug uren wachten. Iedereen zeeziek natuurlijk. Na verloop van 
tijd beslist den ouwen om naar de rede van Vlissingen te varen om te gaan schui-
len. Ondertussen al meer dan 30 uur in zee. Als de storm wat afneemt moeten de 
loodsdiensten op de Schelde het schip bevoorraden met brood...alvorens terug te 
varen naar Oostende. 

Vips aan boord

Buiten het zomerseizoen (jaren 60-70) hadden we in eerste klasse, veel zakenmen-
sen en gekende Vips mee zoals zangers, filmsterren, politiekers, royalty’s enz. Toen 
konden de reizigers in het restaurant en zelfs in de hutten, tussen een ‘ à la carte ’ 
maaltijd of een menu kiezen.  

Vertrek van de Koning Albert
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Bij ‘â la carte’ (jaren 60 hé) was er mogelijkheid voor echte ‘Cassoulet de 
Carcassonne’ de dure ‘Paté de Foie Gras’, verse Kreeft, Dover Sole, de mooiste ‘Filet 
pure’,‘runder carré’ en ‘the most expensive food item ‘Beluga Caviar’ enz. 
Natuurlijk mocht er dan geen dure Champagne ontbreken. 
Dus wij deze items ‘pushen’ (vergeet niet dat we op procent werkten). Als cabi-
nesteward toen, vochten we om de Vips te mogen bedienen (want er was dan ook 
altijd extra drinkgeld te rapen, als men ze goed verzorgde). 
Zoals de Koningin Margaretha van Denemarken, die een regelmatige gast was in 
de luxe suite (de twee luxe hutten op de pakketboot “Koning Albert” grensden aan 
elkaar en bij het openen van het middendeel werden ze één grote suite). Een heel 
lieve dame, waar ik vaak boodschappen voor haalde in het taxfree winkeltje. Vooral 
Lucky-Strike… 
Ze was nogal een fervent kettingrookster. Ik kreeg dan een briefje van 10 schilling 
(was toen 70 Bfr).

- Op de carferry’s als cabinesteward werken was niet zo evident. De hutten bevon-
den zich op het buitendek. Aan die ene of andere zijde een rukwind en uw plateau 
met alles erop en eraan ging overboord.    
We hadden ook geregeld Antwerpse joden van de diamantsector aan boord, zoals 
de heren Ginée, Rosenthal e.a. 
Maar één iemand zal me steeds bijblijven en dat is meneer Mittelmann, nogal een 
kleine, kalend, corpulente man. Had als kind de concentratiekampen meegemaakt.
Telkens hij aan boord inscheepte, maakte hij een wandeling op/rond het schip, ook 
in 2de klasse. Hij telde ongeveer hoeveel kinderen aan boord waren en dan kwam hij 
bij ons in bar éérste klasse (waar ik commis was) snoep en chocolade kopen, om uit 
te delen aan die kinderen...
Ikzelf kreeg dan altijd een goede zakcent, hij wist dat m’n vader Dachau had over-
leefd.
- Pakketboot “Koningin Elisabeth” - eind jaren 60 - dagreis (07.00u. aan boord, 

Bar 1ste Klas, Koning Albert
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10.15u. afvaart) eind maand september, veel Vips aan boord. 
Ik was commis in bar eerste klasse, barman was de oude rat ‘Bobtje’ ‘Old-School’ 
klasse. Zon- en feestdagen was hij ‘upgetut’ en droeg hij nog ‘getten’ over z’n 
schoenen. Had nog een schee midden z’n haar, vol met brillantine. Ging dan in de 
zomer, na z’n middagmaal gebruikt te hebben, in de ‘Wellington’ of ‘La Renommée’ 
op de Zeedijk, met paard en koets naar de renbaan in Oostende om te gokken. Had 

nog vóór den oorlog, als maître d’hôtel, in de duurste en chiqueste klasse hotels 
gewerkt in Nice, Monte-Carlo, Biarritz & Oostende. Maar hij was goed voor mij. Als 
jonge snotneus heel veel over de ‘métier’ en over het leven bijgeleerd door hem.
Het eerste wat ik moest doen als ik om 07.00u. aan boord kwam, was een grote 
pot, verse koffie halen in de keuken, om Bob’tje z’n ‘poester’ te maken. Eerst koffie, 
dan de bruine suiker oplossen en dan pas een flinke scheut cognac. (Tegen afvaart 
om 10.15u. had die dan er al wat binnen hé…).
Dan begonnen we om de ‘mise-en-place’ te maken, een van m’n taken was ook de 
siphon (- de bomme -) te vullen voor de soda in de whisky.
Eerst water en dan met een speciale sleutel, één gaspatroon laden. Dit was vol-
doende om genoeg druk te hebben.
Bob zei tegen me “Pysong-tje vul eens de bomme” 
antwoord: ‘Chef , ik heb…’ hij zei: ‘geen commentaar de bom vullen ’     ok, ik een 
tweede gaspatroon erbij.
Enkele ‘poesters’ verder sprak Bob, ‘Pyson, wanneer ga je nu eigenlek die bom vul-
len !!!’ ik weer “Chef ik heb zojuist..’ antwoord heel luid van Bob:
“godver.. ! ‘k duld geen tegenspraak hé…vul die bomme nu !!!’ 
Zo gezegd zo gedaan een 3° gaspatroon erbij.
We zijn een uur in zee, komt er een Britse gentlemen (zo’n ene met een monocle 
in z’n oogkas) uit een luxehut naar de bar, om z’n ‘early morning whisky...’Bobtje’ 
bediend de man en vraagt ‘You care for a we bit of soda Sir ?’ De man houd z’n 
glas whisky scheef om er wat soda in te laten spuiten, boem !! natuurlijk met zo 
een druk in de bomme, hangt het ganse plafond en wij ook vol met het geestrijke 

Koningin Elisabeth, bar 1 Stuurboordzijde
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vocht.. en een leeg glas op de grond. Commentaar van de Lord: ’I say, old chap, 
that’s just not cricket what ?’ (verkeerd bezig hé) ‘Cherio’ en verdween weer in z’n 
hut.
- Zelfde schip, ook eind september, zelfde bar maar een andere oude rat, barman 
‘Fredje’ Komt er een heel mooie roodharige, deftige lady met zoontje uit de luxe 
hut naar de bar. Zeg Fred tegen mij: ’Isn ’t she lovely, but red hair, in my opinion is 
dangerous’.
Ze wilde juist een koffie bestellen, en Fred laat een luide wind ‘fart’ in het Engels… 
‘Awel dirty boy’ zegt Fred tegen die kleinen.
Antwoord van die kleinen: ‘it is not my, it is my mammy !’ En boem-patat krijgt die 
kleinen van z’n moeder een oorveeg...
Als er een ‘voyageur’ een ‘straw’ of ‘paille’ kwam vragen was z’n antwoord stee-
vast: ‘ist voe te zuggen of voe te bloazn’ 
    

’Mooschen’

Wintermaanden, soms kalme dagen aan boord. Ook niets te verdienen dan.
- Pakketboot “Prinses Paola” ergens begin jaren 70.
Chefsteward bijnaam ‘De Neger’ . M’n collega en goede vriend bijgenaamd ‘Futte’ 
is ontvanger en ikzelf buffethouder restaurant.
Onze Chef was nogal een speelvogel, haalde grappen uit met ons. En we lieten 
ons natuurlijk helemaal niet doen. Soms smeerden we de klink van z’n hut in met 
schoensmeer of wrijven we de binnenkant van zijn dienstpet in, met een verbrande 
wijn kurk (verbrand zodat als hij z’n kepie afzette, er een zwarte streep op z’n voor-
hoofd zat).

Soms bleven we in Dover overnachten, gingen ‘s avonds naar de plaatselijke bio-
scoop of wat pubs bezoeken (als we centen hadden), zo niet bleven we aan boord 
een glas drinken. En dit kon soms aardig uit de hand lopen.

Prins Albert, luxecabine dek
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‘s Morgens om 07.00u. werden we dan brutaal gewekt door de ‘Neger’ met een 
glas water in ons gezicht. Deed hij niet ongestraft natuurlijk. Voor we gingen 
slapen, werd de deur van onze slaapzaal, met een de haak op een kier gezet en 
bovenop de deur plaatsten we een pot water, zodra hij die ‘s morgens openmaak-
te  hij zelf een douche …
Als hij z’n leesbril op zijn bureau liet liggen en we zagen de kans, dan smeerden 
we zijn glazen in met tandpasta, of wat olie, natuurlijk moesten we dan de weer-
bots kunnen verdragen.
- Nu op een dag, afvaart 14.45u. uit Oostende, weinig passagiers, kalme reis. In 
het restaurant van de PPa waren er twee glazen deuren, een naar de snackbar (2de 
klasse) en één die toegang geeft naar de pullman & bar 1ste  klasse boven en naar 
toiletten en rustsalons 1ste  klasse beneden.
‘De Neger’ ziet ‘Futte’ verdwijnen naar 1ste  klasse en denkt dat hij naar het toilet 
is gegaan. Maar ‘Futte’ is er eentje gaan drinken aan de bar. 
De ‘Neger’ vult een pot met ijskoud water en sluipt naar beneden.
(Men moet weten dat de deuren van scheepstoiletten toen opening hadden 
boven en onder. Zodat men kon zien in geval van nood, of er nog iemand de zaak 
bezet hield).
Dus kijkt ‘De Neger’ onderaan de wc-deur van de mannentoilet en ziet een paar 
zwarte schoenen/sokken en broek...(behoorde tot de standaard kledij van ste-
wards) en giet vlug het water over de bovenste deuropening...vlucht naar boven 
om terug, nietsvermoedend, aan z’n tafel, juist over die glazen deur plaats te 
nemen. 
Die deur vliegt open en er stormt luidkeels een Britse passagier vloekend en tie-
rend het restaurant binnen: “ I will kill the F.. Bastard  !!! ‘  

- Op zo’n kalme reis werden de nieuwelingen ook soms eens in het ootje geno-
men. ‘manneke we komen aan in Dover, ga eens de sleutel van de gang-way halen 
bij de purser’ Die nieuwe gasten hebben soms via purser naar brug en via machi-
nekamer naar de marconist, zo een tijdje zitten zoeken naar iets die niet bestond 
aan boord, voordeel: zo hebben het schip leren kennen.
Ook soms met groot mes en houten plank half uur bloem kappen in de keuken...
toen die arme jongen honger had en aan de 2de kok ‘Achiel’ in de keuken om wat 
soep vroeg, mocht hij uit de grote pot scheppen. Dit was natuurlijk geen soep 
maar de nog niet ontvette, bruine fond die al een tijd aan het trekken stond. Die 
gelatineuze bouillon heeft hem wel een tijdje op de pot laten zitten... ‘mé de vlie-
gende spetter’

- De collega’s speelden soms ook een spelletjes met de officieren.
Bij aankomst in Oostende moesten we lege flessen, plateaus met gleiswerk en gla-
zen gaan zoeken op de buitendekken en oprapen. 
Op de ‘Koningin Elizabeth’ liep er telkens een oude man, gekleed in een zwarte 
vuile gabardine ‘èntje van thank you misses’ grote zwarte alpine muts op en een 
‘kannesjaire’ onder z’n arm, door de pullman en op de dekken. Hij was steeds op 
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zoek naar kranten en vuile boekjes. Wij dat gemeld aan de Chefsteward ‘Fraise’ en 
die antwoordde:  ‘hoed je tétter, da is ‘Liza Bloare’ den Ouwen’.
Maar hij was blijkbaar niet alleen, die z’n ronde op de dekken deed. 
De chef van de walkuisploeg ‘Sjhaive Lavabo’ ook, maar dan om te zien of er geen 
‘half crown or penny’s’ onder de houten zitbanken lagen.

- Toeval wil dat ik jaren later (winter 1970) terug met ‘Liza Bloare’ heb gevaren 
maar dan op de “Prinses Paola”. Ik was cabinesteward en het was mijn taak 
ook om tijdens de middag, de commandant in z’n kajuit te bedienen. Hij bestel-
de steeds hetzelfde elke dagreis. ‘Americain maar geen preparé (ging hij zelf 
doen ?) met friet’ maar hij eiste dan ook telkens alles erop en eraan. Volle fles 
‘Worcestershire-saus’ moest van “Lea & Perrins” zijn, volle peper en zout vaten, 
250 gr boter, half brood, vol potje mayonaise, vol potje ‘Savora’ mosterd, vol potje 
augurken, vol potje kappertjes en fijn gehakte ajuin en 2 eieren...
‘ik zal bellen als u kan komen afruimen steward’ Toen ik ging afruimen bleek alles 
op, leeg, uitgelikt. Ik zei tegen m’n chef: ‘dit kan niet’
‘trekt het je niet aan, hij neemt alles mee naar huis’ was het antwoord.
Hij betaalde steeds correct tot op de frank bij het afruimen.
Soms gaf de chef me wat ‘vuile boekjes’ mee voor hem. En dan was hij tevreden. 
Mijn laatste reis, voor ik m’n dienstplicht mocht gaan vervullen,
zei ik hem: ‘Commandant ik zal U niet meer kunnen van dienst zijn want ik moet 
binnen bij ’t leger’ Zo gierig dat hij was hij greep z’n geldbeugel en kreeg 20 Bfr van 
hem. ‘Ik stond aan de grond genageld’ kon me eigen ogen niet geloven. ‘Wa ? da 
bestoa nie !’ riep de chef, toen ik hem dit vertelde...    

Ik weet nog op de “Prince Philippe” onze purser, bijnaam ‘podding-tje’
brave man, maar een echte ‘kutkammer’. Z’n bijnaam had hij verdient omdat onze 
purser in de namiddag altijd een frangipane met koffie kwam nuttigen telkens onze 
Chefsteward had omgeroepen: ‘Afternoon tea is being served at the restaurant’ 
Natuurlijk als de zaal vol zat, was hij daar hé. ‘k roepen nie vor hem hé’ zei de chef. 
Op een dag hadden we een schep zout in z’n koffiepotje gedaan. 
Steward zei hij: ‘le caffee heft un geel bezonder smakje hin’ en zonder verpinken 
dronk hij het kopje leeg.
Hij kon ook ontzettend domme uitspraken doen door het ‘public address system’ 
ofte de micro. We hadden op een dag ergens een kleine verroeste sleutel gevon-
den, waarschijnlijk van een oude valies. En die binnengebracht op het pursers 
bureel als verloren voorwerp. 
En dan was het over het gehele schip te horen “a very important key is be found on 
board../ une clé très importante a été trouvé à bord../ ein sehr wichtiger Schlüssel 
ist an Bord gefunden.” ...Iedereen plat van het lachen natuurlijk.

    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

VERLOREN PARADIJS

 ben ik de wazige schim
     in de nacht der dwazen
 sleep ik haast roerloos de spot
    van genadenlozen mee
 zoek ik rusteloos
    het verloren paradijs
 nu ik eindelijk weet
    dat geen enkele morgen
    nog op mij wacht

  

   Jozef Vandromme
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Gistelsesteenweg 1     8400   Oostende   
tel: 059.56.58.50         fax: 059.56.58.51
Oostende@sleeplife.be     
www.sleeplife.be

Rust...     In lijn met uw SLAAP-DNA ®

®
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Matroos Jozef DOMS op de Mercator
       Jo Dielman

VERVOLG:  Dagboek over de 28ste  Kruistocht van de Mercator, eind 1953

(Van Antwerpen via Tenerife, Port St-Etienne, Dakar, Malaga (Spanje), Brixam ( Engeland).

* Nota van de redactie: de teksten uit het dagboek werden letterlijk overgenomen 
incl. de oude spelling en de eventuele taal-  en schrijffouten.

Zondag 27 December 1953

Ik heb de wacht 8-12.
Van 8-12 voormiddags en van 8-12 savonds en ’ t is kleer maar tot overmaat van 
tegenslag is het slecht weer in hevigheid toegenomen, zo dat er van slapen weer 
niets in huis komt, het schip stampt en rolt dat ’ t verschrikkelijk is, het krijgt dik-
wijls een slag van een golf tegen zijn kop dat hij davert in al zijn onderdelen, maar 
hij is sterk genoeg en hij moet er maar door, de masten kraken en piepen en de zei-
len staan allemaal bol gespannen. We hebben een goede snelheid maar we varen 
uit onze richting van Tennerif weg omdat de wind in geene goede richting zit.
Dezen avond om 6u is het slecht weer afgenomen in hevigheid, de wind is fel ver-
minderd en het schip schommelt zo niet meer. Er is nog altijd geen land in ’ t zicht, 
normaal hadden we er al moeten zijn, maar hier aan boord weet men nooit wat ze 
van zin zijn en we kunnen weeral niets doen dan afwachten zoals altijd.
Om middernacht was er aan stuurboord een lichtje in ’ t zicht en ik hoop dat het 
land is en tenminste één van de canarisse eilanden.

Maandag 28 December 1953

Bij het vallen van het anker dezen morgen om 7u werd ik wakker, ik spoede mij aan 
dek en ik zag dat we tusschen 2 eilanden lagen en heel dichtbij de rotsachtigge kust 
van het eiland Lanzarotes genaamd, dit eiland is één van de 5 Canarisse eilanden, 
van hier uit is het heel woest en rotsachtig en er staan enkele kleine vierkantigge 
met veel kleuren versierde huisjes, de menschen leven hier van de visvangst denk 
ik want op zo een rotsachtig bergland groeit toch niets. Vandaag is er niet veel 
werk geweest, we hebben in den voormiddag moeten wassen (ons goed) en dan 
hebben we het aan een koor tot boven in de mast getrokken, het was precies een 
kermis hier, de mast hing vol onderbroeken, hemden, overals, pyjamas enz… enz…
ik denk dat dat knap moet zijn van aan de wal te zien. Men moest ons eens bezig 
zien hier gelijk er hier geschrobt gevrijfd en gefrot word dat alles zwam geeft en op 
’ t laatste van ’t spel is het wit goed nog allemaal grijs, hoe dat dat komt dat weet 
ik niet, maar we kunnen ons wit goed nooit zo wit krijgen als thuis. Dezen namid-
dag hebben we alle zeilen tiptop moeten opdoeken en dan zijn de kadetten met 
de reddingsboten in zee gestoken om te leren zeilen, maar de wind was er voor de 
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zoveelste maal gaan liggen en ze konden al roeiend terug aan boord komen. Deze 
avond is er nog eens cinema aan boord en we gaan er natuurlijk heen want er is al 
zo weinig verstrooiing aan dat we dezen kans niet ongebruikt laten voorbij gaan. 
Volgens de laatste geruchten zullen we morgen vroeg anker op doen en voortgaan 
naar Tenneriffe.

      Matroos Jozef Doms in opleiding (onderste rij helemaal rechts)

Dinsdag 29 December 1953

Dezen morgen om 6 u werden we uit ons bed gezet om den gewone dagelijkse 
grote kuis te doen, we lagen nog steeds voor anker aan de kusten van het eiland 
Lanzarotes. We zijn vandaag juist 2 weken in zee en iedereen verlangt al om thuis te 
zijn, ze verlangen teveel van een mens hier, zodat er geen goeden kant aan is om te 
varen met dit schip. We hebben nachtwacht gehad van nacht, maar iedereen is blij-
ven liggen, dat is niet den eersten keer dat we blijven slapen in plaats van te waken 
en het zal niet de laatste keer zijn ook niet. In den voormiddag hebben we al de verf 
gewassen v/h schip en ’s namiddags hebben we geschilderd zodat we weeral met 
een proper schipje in Tennerife gestevend waar we al waarschijnlijk morgen zullen 
aankomen. We zijn nu al een hele namiddag van het eene kleine eilandje naar het 
andere aan ’t varen, hetgeen hier een mooi uitzicht van die bergachtighe eilandjes 
in het helder blauwe water van den Atlantische Oceaan geeft. Het moet toch rustig 
zijn hier te wonen denk ik, het is hier allemaal zo kalm en zo schoon, dat ik hier met 
mijn vrouw alleen in een klein huisje zou wonen, ver van alle rumoer en er rustig en 
kalm alleen voor elkaar te leven. Maar ik denk dat de heimwee rap de bovenhand 
zou krijgen en dat we rap terug naar onze kleine schone geboorteplaats zouden  
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verlangen want het is toch altijd Oost-West Thuis -best.

Woensdag 30 December 1953

Aankomst te Tenneriffe om 12’ s middags.
Voor den 3de keer deze jaar met de Mercator Tenneriffe is schoon gelegen tusschen 
hemelhoge bergen en het is hier altijd goed weer, ’t is nu bijna nieuwjaar en de 
zon brand zo geweldig als bij ons thuis in de zomer. De stad waar wij liggen is een 
typisch spaans stadje met zijn schilderachtige huizen en zijn schone bewoners want 
het volk in Tenneriffe is schoon en bijzonder de vrouwen maar niet tegenstaande 
dat is er toch armoe met de vleet hier.
We hebben dezen avond weer een woordenwisseling gehad met de kapitein, die 
lafaard wilde ons na den helen dag te laten werken nog van 6u ’ s morgens aan de 
gangway zetten, ’ t is schandalig, maar we gingen er met allemaal heen en zegden 
hem dat we niet ’t akoord waren en we hebben hem er op ’t laatste toch nog 2u 
afgekregen en nu moeten we elk nog 2u lopen.
De eene misserie volgt de andere op en ze vergallen een mens zijn leven hier hele-
maal. Ik ga direkt een brief schrijven aan mijn vrouw en ik zal hem ondanks toch 
nog aan de wal brengen dezen avond mogen of niet.

Donderdag 31 December 1953

Laatste dag van 1953

De eene saaie dag volgt de andere op hier aan boord en de dagen vliegen voorbij, 
altijd in een steeds weerkerende cyclus, wacht slapen, eten, slapen.
Net de tijd, dat nog begin noch einde heeft.
Iedereen hier aan boord is vol verwachtingen voor dezen avond om nieuwjaar te 
vieren hier, maar de avond naderde en er was niets te bespeuren van de vrolijkheid 
waarmee nieuwjaar omgeven is “thuis bij ons”.
Het nieuwe jaar naderde, naderde, steeds maar dichter bij en het was reeds nieuw-
jaar gepasseerd gedurende 30 minuten zonder dat ik het wist want ik had in alle 
deftigheid een stuk in mijn kraag gedronken en dit was geschied op een bijna onver-
betelijke volmaakte manier, en ik ben ’s morgens den 1 Januari om 4u weemoedig 
en gelukkig aan boord gekomen.

Vrijdag 1 Januari 1954

De overgang van het eene jaar in het andere maar voor mij is het praktis geen 
nieuwjaar geweest, ik heb vandaag heel den dag in bed gelegen, den drank was nog 
in mijn lijf en ik heb gelukkig kunnen uitslapen, veel heb ik niet geslapen maar ik 
heb dromend in mijn bed gelegen van iets dat veraf is, maar toch dicht bij en ik ben 
toen weemoedig geworden, want ik kan u niet vertellen hoe pijn het doet op zulke 
dag ver weg van uw geliefde en familie zonder hen te moeten door brengen en ik 
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heb toen machteloos in mijn bed de eene traan na de andere weggepinkt.
In plaats van een gelukkig nieuwjaar is het een ongelukkig nieuwjaar geweest voor 
mij en ik heb de wensch gedaan dat het de laatste keer was dat ik zo een nieuwjaar 
beleef.

Zaterdag 2 Januari 1954

’s morgens om 6u uit ons bed om dek te wassen. In de voormiddag heb ik moeten 
zeilen naaien bij de zeilmaker en de andere matrozen hebben de patatten moeten 
boven halen en in de provisie komen leggen en daar we vandaag maar een halve 
dag hebben moeten werken is er zodus niet veel te mankeren. De stuurboordploeg 
waartoe ik behoor is vrij en mogen aan de wal gaan. Ik ben aan boord gebleven 
want ik ben gaan slapen en dezen avond ben ik brieven gaan schrijven, zo passeerde 
de tijd beter, want de dagen duuren zo lang in haven.
Rond 10u dezen avond is den 2de machinist aan boord gekomen, zo zat als een 
kanon, hij had moetwillig om te kunnen blageren een stuk in zijn kraag gaan drinken 
en bij het aan boord komen heeft hij willen vechten tegen de buitenman van wacht, 
tegen de chef machinist en zelfs tegen de commandant, hij was als een razende zot, 
hij ging te keer met zijn armen als een molen en natuurlijk had hij veel bekijks, bij 
den eersten slag die hij deed aan de officier van wacht kreegen wij bevel hem vast 
te grijpen en dood te slagen of ten minste maar te slagen totdat hij bleef liggen, we 
hebben dat natuurlijk niet gedaan, ik heb hem bij zijn arm gepakt en naar beneden 
gesleurt overal op en over totdat ik hem in zijn bed heb gekregen nadat hebben ze 
hem handen en voeten gebonden lijk een misdadiger. ’ t Was maar alle geluk dat 
het geen matroos was want die hadden ze voorzeker moeten doodslagen, maar ‘t 
was nu een officier, en dat is allemaal niets. Nadat alles terug rustig was heb ik mij 
ook te slapen gelegd en weldra lag de mercator in alle kalmte rustig aan de kaai te 
wiegen precies of er was niets gebeurt.

Zondag 3 Januari 1954

Zoals gewoonte om 6u er uit want hier aan boord houden ze niet van lang slapen, 
zelfs met de zondag moet ge er vroeg uit, al is het maar om dek te wassen, uitsla-
pen moogt ge nooit. In de vroege morgen is de Charleville binnengelopen hier en 
ik heb met  de matrozen van hier er heen geweest om het schip eens te bezoeken. 
Nadat ben ik met 600 pesettos spaans geld de stad ingetrokken op mijn eentje om 
souveniers te kopen om 12u was ik terug aan boord voor het eten en in de namid-
dag ben ik de wacht opgetrokken van 2-6 daar mijn ploeg weer van wacht was en 
al de kadetten met de autobus weg waren moesten de matrozen weer wacht doen 
natuurlijk en dat allemaal met een zondag terwijl de zon zo helder stond te schijnen. 
’t Is toch wel triestig en dezen wacht moeten we nog al eens van wacht zijn, van de 
vijf dagen dat we “van wacht zijn” hier zijn heb ik 1 keer aan de wal geweest met 
nieuwjaar en morgen vertrekken we en tot overmaat van ongeluk heb ik nog geen 
brief gekregen van thuis ‘ is triestig.
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Maandag 4 januari 1954

We zijn vertrokken om 11u uit Tenneriffe en er bleef ons niets meer over dan scho-
ne herinneringen. Alle zeilen werden gehesen en we stevende de haven uit in de 
richting van Dakaar. Om 12u ben ik afgezwaait heb gegeten en tot 2u in mijn bed 
gelegen waarna ik terug op dek moest. Teneriffe was al verdwenen en er doemde al 
een ander eiland op aan de horizont.
Het was weer heel den dag een geroep en geschreeuw van de kapitein om te laten 
trekken en sleuren aan de zeilen zoals dat bij vertrek uit de haven altijd hetzelfde is, 
ik heb zo tot 12u aan dek geweest dezen wacht, mijn tong hing op mijn knieën, dat 
was van 6u tot 12u ’s nachts en ge moogt niet vragen of ik content was in mijn bed 
te kruipen.

Dinsdag 5 januari 1954

Mijn wacht begon om 8u dezen morgen iedereen moest wassen dezen morgen ik 
heb zodus dezen morgen niet veel gedaan en ’t was rapper middag al dat ik er op 
dacht.
We zeilen zachtjes verder naar Port Etiënne en is kalm en helder weer de zon schijnt 
goed en ‘t is warm aan dek.
Ik heb wat moeten werken aan een zeil van een reddingsboot, mar veel heb ik niet 
gedaan, hoe rapper 4u hoe beter, dan heb ik gedaan.
Vandaag mag ik niet klagen over het werk, als ’t zo altijd was dan was het goed.
De vissermannen van de matrozen hebben vandaag het net hersteld om te vissen 
en alles in gereedheid gebracht om morgen het net buiten te zetten en we gaan 
proberen om morgen een beetje vis te vangen en ik ben is nieuwsgierig of de mat-
rozen die moeten vissen er ook van mogen eten van het gene ze vangen, maar ik 
geloof er niet veel van.

Woensdag 6 januari 1954

Om 8u ben ik deze morgen op dek gekomen met alle daagse spelletjes van zeilen 
zakken en bijzetten hernam zijn gewoonte gelijk altijd.
We voerden langs de kust van West Afrika de Sahara woestijn was goed zichtbaar 
van aan boord, als er hier een ongeluk met de Mercator moest gebeuren waren we 
reddeloos verloren, want we zijn hier ver van de bewoonde wereld gescheiden en 
hebben hier niets dan lucht, zoutwater van den Atlantische Oceaan en het branden 
van de zand van de onmetelijke Sahara woestijn.
Dezen morgen hebben we om 7u het visnet buiten gezet en de Mercator met 
enkel een paar zeilen bij trekt er zacht aan in de hoop om seffens een rijke buit te 
hebben, maar hellaas! wanneer het net, de kor genaamd, om 9u binnen haalde 
zat er niets in dan een hoop vuil, inktvissen, zeesterren enz…maar van eetbare vis 
was niet veel te bespeuren, een 2de maal werd het net overboord gezet om op de      
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middag met evenveel ontgoocheling bovengehaald te worden, en er was weer niets 
in dan vuiligheid en misschien hoop en al 10 visjes. We hebben toen het net bin-
nengehaald en alle zeilen gehesen en zijn langs de kust voortgevaren op zoek naar 
betere plaatsen om te vissen.
Terwijl we aldus zo voortvaarde heb ik dezen namiddag de kadetten moeten leren 
splitsen. Om 4u  ben ik afgezwaait en ik denk dat we dezen avond of dezen nacht 
nogmaals zullen proberen om wat vis te vangen want we hebben er geen mee aan 
boord die vers is zodoende kunne we onze voorraad terug aanvullen “als we wat 
geluk hebben”.

Donderdag 7 januari 1954

We vervolgen onzen weg steeds  langs de kust, en het weer is uitstekend schoon en 
de zee is zo als altijd kalm. We hebben eenigge zeilen bijgezet omdat er weer hoe-
genaamd geen wind is, zodat we nu zachtjes vooruit glijden.
We hebben nogmaals het net buiten boord gezet om te broberen nog was vis te 
vangen, tot we op zeker oogenblik het schip stopte in zijn vaart en bleef liggen. Bij 
nader onderzoek bleek het net vast te zitten op den bodem der zee zodat we zo 
vast als een rots bleven hangen. Met een uitterste krachtinspanning kregen we het 
al ras los maar helaas het was helemaal gescheurd en gebroken en gans onbruik-
baar zodat het voor de moment gedaan is met vissen. Maar de matrozen zijn al 
volop bezig om een gans nieuw net te maken zodat we binnen een paar dagen met 
nieuwe koeragie en nieuw materiaal terug kunnen beginnen.
Om de middag kwamen we ter hoogte van Cape Blanco, eenigge mijl van Port 
Etiëne, en we zijn er na eenigge tijd rond gevaren te hebben voor anker gegaan. We 
zullen waarschijnlijk morgen in de baai van Port-Etiëne voor anker gaan en aan de 
wal gaan.
Op deze plaats waar we nu liggen zijn ook een paar visserssloepen van Fransen 
nationaliteit. We blijven hier voor een maand of 3-4. We hebben ze hier ook gezien 
verleden jaar toen ik voor den eersten keer kwam, en ze brengen altijd versen lan-
gousten, kreeften, krabben enz… aan boord, en zij spelen dan cinema aan boord 
voor hun om ze eenigge ontspanning te geven in hun eenzaam bestaan hier aan de 
boorden van de Sahara Woestijn.
Het is dus dezen avond cinema bij ons ter eere van die Franse vissers en zij gaan 
natuurlijk ook.
Ik heb zodus naar de cinema geweest in tegenwoordigheid van die vissers. Het zijn 
allen grote dikke baardigge kerels die van hun land en huis hier maanden komen 
zwoegen en zweten onder de brandende zon op een klein schipje en het zijn aan 
hun armen te zien geen katten om zonder handschoenen aan te pakken. Maar 
ondanks dat alles ligt toch de goedheid zichtbaar op hun gezicht te lezen en ik vind 
dit ditmaal een schone daad van onze comandant om die menschen hier aan boord 
uit te nodiggen en hen eens een afwisselende dag te brengen in hun hard bestaan.
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Vrijdag 8 januari 1954

Aankomst Port-Etienne rond 10 uur. Het is zo als ik reeds vermeld heb hier een tries-
tig uitzicht, altijd maar zand en nog eens zand en hier en daar een paar witte vier-
kante huisjes. In de baai zelf liggen een tiental vissers schepen die hier hun ophoud 
hebben voor enkele maanden en aan de wal gaan zal ik voorzeker niet doen, daar er 
helemaal niets te doen of te zien is.
Zelfs hier hebben we nog geen brieven ontvangen van thuis en iedereen loopt hier 
rond aan boord met een lang gezicht daar ze deze reis en reeds de 2de haven nog 
geen nieuws gehad hebben.
In de namiddag hebben we wat geschilderd enz… en voorts is er niet veel te vertel-
len over dezen dag daar ze allemaal op elkaar gelijken en de feiten die er zo voorval-
len niet noemenswaardig zijn.

Zaterdag 9 januari 1954

Dezen morgen heb ik nogmaals een brief verzonden naar mijn vrouw met de ver-
melding dat ik nog zonder nieuws van haar ben.
De kadetten zijn een plezier tochtje gaan maken aan land en wij zijn heel den dag 
bezig geweest met een boot om de schipszij te schilderen en we hadden er mee 
gedaan om 5 u. Het was wel zaterdag middag maar ge ziet dat telt hier allemaal 
niet. Hier telt maar 1 ding voor de matrozen en dat is werken, dag en nacht, zondag 
en werkendag.
Dezen avond was er een uitnodiging van de marinne hier voor de matrozen van de 
Mercator maar den lafaard van onze kapitein heeft ons verboden om er heen te 
gaan, dat is een van zijn staaltjes die hij toepast op ons maar we hebben zijn gunst 
niet nodig want we zijn op ’t ogenblik (’t is nu 8 u) zelf aan muziek spelen en ’t is 
zelfs zo stijf weg niet als met die paljassen van officieren.
We hebben zo juist brieven ontvangen van thuis en zij zijn allemaal aan ’t springen 
en ’t dansen dat alles klettert.
Deze morgen hebben we nog allemaal een brief naar huis gestuurd en geschreven 
dat we nog niets ontvangen hadden van thuis en nu ‘s avonds krijgen we er elk een 
stuk of 2 of 3. ’t Is straf.

Zondag 10 januari 1954

Het beloofd een schone zondag te worden voor ons, de zon scheen helder en het 
was goed warm, maar helaas, het werd voor de matrozen een dag vol ontchochelin-
gen.
De kapitein kwam bij ons in de mes met nog een kop zo rood als een kalkoen van ’t 
zuipen en hij vroeg of er 3 matrozen mee aan de wal wilde gaan en het toppunt was 
dat hij ze zelf nog uitkiesde maar we hebben gereffuseerd we zijn hier met 12 en 
niet met 3.
We hebben gisteren zelfs ook niet naar het bal mogen geen en willen we niet meer.
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In de loop van de dag hebben we allemaal alleen aan boord gezeten want de boots-
mannen en de kadetten plus de officieren waren allemaal aan de wal en om het in 
’t plat vlaams uit te drukken ze waren gaan zuipen, want ze komen alle dagen zat 
terug aan boord en de matrozen moeten aan boord blijven.
We hebben ons dan maar bezig gehouden met vissen tot ’s avonds.
’s Avonds werden de rollen gedraait en kwamen de mensen van de wal hier aan 
boord drinken, de matrozen kregen zelfs een uitnodiging van de Franse marinne om 
aan de wal te komen om er met hun den avond door te brengen maar dat werd ons 
gladweg geweigerd door den kapitein dat maakt dat we zelfs niet meer aan de wal 
mogen gaan. We zijn hier nu al 3 dagen en niemand van ons heeft de gelegenheid 
gehad om maar 1 voet aan de wal te zetten. Zou een mens nu niet zulke schepsels 
als onze kapitein het ergste toewensen.
De mensen van de wal zeggen dikwijls die zeemannen dit en die zeemannen dat, ze 
doen niets als drinken het zijn brutte mensen enz… enz…
Maar zou een mens nu in ons geval niet beestachtig worden en beginnen te drinken, 
ons heele leven is een aaneenschakeling van bittere ontgoochelingen. Na heelder 
dagen slavenwerk verricht te hebben, bijna dag en nacht vechten tegen de veel ster-
ke macht der natuur van wind en stormen, komen we eindelijk in een haven aan en 
dan krijgen we zo een slag ons gezicht van onze meerdere, stelt u voor wat er dan 
begint om te gaan in een mens. Altijd maar knikken en buigen en om u knieën vallen 
zoud ge dan niet beestachtig worden, ik denk van wel en diegene die daar niet van 
’t zelfde gedacht van als de zeeman zelf, wel dat is voor mijn part een futloze mens 
die niet waard is van op Gods vrije wereld rond te lopen.

Maandag 11 januari 1954

Vertrek uit Port-Etienne.
Van af 6 ½ u hebben we alle boten binnen gezet en alles klaargemaakt om te ver-
trekken. Om 9 u iedereen aan dek en anker op en we waren weg.
Alle zeilen werden gehesen en alvorens de baai te verlaten zijn we 2 maal over stag 
gelopen, dit gebeurde natuurlijk weer met veel lawaai, gevloek, geroep en getier 
door de kapitein natuurlijk.
Daar ik de wacht van 4 tot 8 heb ben ik om 12 u afgezwaaid en ik ben gaan slapen 
tot 4 u. Toen ik aan dek kwam was de kust al lang verdwenen en stevende met volle 
zeilen recht naar Dakar. Dezen avond rond kwart voor acht begon het alledaagse 
spelletjes weer, zeilen opgeien in den donkere en natuurlijk dat gaat nooit niet rap 
genoeg naar zijn goesting, en alles gaat dan gepaart met een hels lawaai met zijn 
roepen en tieren op de kadetten die dan uiteen stuiven lijk een bende wilde apen.     
’t Is schoon om zien en oren dikwijls hoe ze hier te werk gaan, voor ons zeker, want 
alles gaat de eene oor in en de andere uit.

  wordt vervolgd
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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

Met stv / Roald Amundsen

Vervolg 1 april

Er staat geen lap zeil meer uit, er is ook geen vleugje wind meer, enkel de 
lange deining blijft ons wiegen. We zitten nu midden in een hogedrukge-
bied, weliswaar met een aangenaam zonnetje maar zonder de vereiste wind 
en ondanks het gepuf van Emma halen we minder snelheid dan met de zei-
len. Horta staat dus op de helling. 

Vandaag is het schooltje gesloten, de enige dag van de week waarop ze geen 
lessen hebben. De studenten doen aan onderhoud, schieten zonnetjes en 
sterretjes en hebben hun pallaber. 

Zij moesten een en ander rechtzetten aangaande het kombuis en de vuile 
was. Op de koopvaardij hadden we vroeger een Chinaman of een Congo-
man aan boord die de waschi-waschi deden, vandaag hebben we wel don-
kere Benjamin en de Chinese Susi mee maar die doen de was niet. Ieder 
heeft zijn beurt met als resultaat dat er soms kleine sokskes en lichtblauw 
wit ondergoed uit de machine komt. Ik doe mijn wasje veiligheidshalve zelf. 
Alhoewel, dat dit ook geen garantie is, zou mijn lieve echtgenote zeggen.

Leo heeft een zware verzwering aan de rechterduim. Na doktersadvies, om 
het verhaal kort te houden, zetten we koers naar Horta, met alle machine en 
zeilen bij. Hij heeft nood aan een kleine chirurgische ingreep en daar begin 
ik niet aan op een rollend schip, indien niet echt nodig. We lopen een goede 
7 knopen en hopen zo op woensdag de 6de in de voormiddag aan te komen. 
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De 8ste na de middag vertrekken we dan om de 10de in Ponta Delgada af te 
meren. Zo maken we van de nood een deugd en kan iedereen na twee weken 
klutsen op zee weer eens gaan stappen.

Gezien 1 april kon ik het toch niet nalaten een visje uit hangen. Ik had op 
de boeg aan stuurboord en bakboord tekeningen gelegd van een walvis en 
dan heel hard geroepen aan al de studenten, die juist hun pallabertje hadden 
beëindigd, dat er walvissen waren te zien, voor aan bakboord en stuurboord. 
Allen erheen met grote  nieuwsgierigheid en camera tot ze mijn tekeningen 
vonden. Er werd eens goed gelachen, de grap werd goed onthaald en voor 
een aprilvis was het een grote. Humor brengt mensen dichter bij mekaar. 
Ze hadden zich blijkbaar niet verwacht aan een flauwe grap van die stillen 
ouwe.

Heb vandaag een mailtje gehad van mijn vrouw. Het goede nieuws is dat ze 
vreesden dat ze na de bomaanslag een operatie in de nek zou moeten onder-
gaan maar dat dit niet nodig zou zijn en dat onze auto terug in Oostende is. 
Mijn bagage daarentegen zit nog steeds vast op de crime scene en is niet vrij-
gegeven. Het slechte nieuws was dat ze op een moment haar linkerarm niet 
meer voelde, dat een oom plots is overleden, dat men heeft ingebroken in 
mijn werkplaats waar de boot staat, dat de centrale verwarming het geregeld 
laat afweten en dat de badkamer is ondergelopen. Apart cela, tout va bien 
madame la marquise.

Het schip is onder zeil, ik ga ook onder zeil, Emma ronkt en ik ga hetzelfde 
doen.

Zaterdag 2 april.

Heb een bijna slapeloze nacht gehad, teveel dingen om over na te denken, 
zowel over thuis als over aan boord. Heb zelfs van terroristen gedroomd 
maar ik heb ze allemaal mogen overhoop knallen, gelukkig maar. 

Tijdschrift 1 2017, 3editie nr 109.indd   47 31/05/17   14:31



4948

Uiteindelijk klinkt het wel mooi, Bermudas - Azoren, vakantie, zeilen, groot 
schip, 45 koppige bemanning (zoveel heb ik er nooit gehad in mijn zeemans 
loopbaan), maar geloof me, ik zal alweer tevreden zijn wanneer ik veilig en 
zonder brokken ben afgemeerd in Ponta Delgada. Ik zal nog meer tevreden 
zijn wanneer ik terug thuis zal zijn.

Soms heb ik het gevoel dat ik er beter mee zou stoppen. In dit vak moet je 
kunnen toegeven wanneer het genoeg is geweest. Tot hiertoe, na bijna 46 jaar 
op zee, is het mooi geweest, zonder noemenswaardige ongevallen, zonder 
doden of gekwetsten, enkel eens met een bluts. Ik zou het graag zo houden 
en men zegt dat je het feestje moet verlaten wanneer het nog leutig is. Ik 
heb het gevoel dat de leute begint om te slaan in verveling en vermoeidheid. 
We wachten wel af. Intussen heb ik me toch maar op de lijst gezet om in het 
najaar de Roald van Cork naar Vigo te varen (of nog verder …), samen met 
mijn vriend Koene. Met zo’n maatje kan je moeilijk thuis blijven ! En de zee 
blijft roepen. Bij mijn laatste test heeft men trouwens nog steeds, behalve sui-
ker ook zeewater in mijn aders ontdekt.

Vanavond heb ik een brief geschreven aan mijn studenten. Ik zeg niet veel 
maar zie veel en schrijf het dan graag neer. Ik was zo vrij mijn jonge lui te 
verwittigen voor hetgeen hen te wachten staat eens terug in de “beschaving 
van de bewoonde wereld”. We hebben dit ook allemaal meegemaakt, my love-
ly wife and myself. Mijn brief gaat morgen de wereld in als Tagesmeldung, zo 
is het thuisfront ook verwittigd.

Sommigen van hen zullen deze reis beschouwen als een mooi geschenk, zon-
der meer en zullen in een mumm van tijd weer wennen aan hun luxe leventje 
van voordien. Dat zijn de domsten. Anderen daarentegen, blijkbaar de mees-
ten, zullen deze tijd aan boord blijven koesteren. Dat zijn dan de slimsten.

Zondag 3 april.

Zondag, ontbijt met roerei. Zo herkent men de dagen op zee, donderdag en 
zondag een eitje erbij. Een houvast, want op zee verliest men de dag van de 
week. Gelukkig houden we een logboek bij zodat we steeds kunnen terugzoe-
ken of we nu een ei krijgen of niet.

We lopen nog steeds een goeie 6 knopen en woensdag voormiddag zullen we 
afmeren in Horta. Er is weinig verandering in het dagelijks programma, we 
trachten zo vlug mogelijk mister Leo Goldfinger bij de dokter te krijgen in 
Horta. Zijn vinger toont alle kleuren van de regenboog en is serieus gezwol-
len. Ik wou hem direct antibiotica geven maar op doktersadvies van Medico 
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Cuxhafen bleef het bij baadjes nemen. Ik denk dat ik beter mijn gedacht had 
doorgedreven maar ik verwacht nog steeds dat de dokters het beter weten. 
Hopelijk kunnen ze hem daar nu opknappen zodat hij niet naar huis moet. 
Het devies op zee is “samen uit, samen thuis”. Dat zal een beslissing worden 
voor mijn opvolger.

De routine gaat verder. De studenten worden assistent stuurman en sommi-
gen vragen reeds waar en hoelang je hiervoor moet studeren. Zij worden 
besmet door de zeemicrobe.

Vandaag hebben we weer gezelschap van de dolfijnen. Sinds enkele dagen 
volgen ze ons en komen rond de boeg spelen tot ieders vermaak. Iemand van 
de crew heeft zelfs met een onderwatercamera aan een lange bootsmanshaak 
de beestjes gefilmd. Indrukwekkend.

We rollen verder, we snorren verder, op de lange deining op de zoute zilte 
zee. Ik ook. Tot morgen.

Maandag 4 april.

Iedere morgen heb je wel iets anders op zee. Vandaag hebben we gezel-
schap van Moby Dick en zijn familie. Heel even maar hebben we ze kun-
nen opmerken en dan waren ze weer weg. Deze maal waren het geen april 
walvissen maar echte.We zitten nu in het hogedrukgebied van de Azoren 
waar we op school steeds moesten over leren. Er is niet teveel wind maar 
we lopen toch terug een goeie 7 knopen met de wind achter. Vanmorgen was 
er een veelbelovende zonsopgang maar daar blijft het bij. We zitten juist 
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een weinig ten noorden van onze hoge druk en daar is het bewolkt. Je kan 
niet alles hebben in het leven, zon en wind. Hetgeen we nu nodig hebben is 
snelheid dus houden we het bij de wind. Het wordt wel eentonig dat zeilen 
zonder zeilen en het aanhoudende geronk van Emma. Het zou aangenamer 
zijn moesten we wat kunnen oefenen met over stag gaan en halzen of man 
over boord, maar dat gaat dus niet deze maal. Leo Goldfinger heeft anders 
beslist, we hebben geen keuze, we moeten er snel zijn.

Dinsdag 5 april.

Vandaag is er helemaal geen wind. We strijken de zeilen en pakken ze reeds 
in voor de haven. Van hier tot Horta zit er geen ziertje wind meer in en mor-
gen zijn we er reeds. Tegen 14 uur moeten we vastliggen. Maar we hebben 
een tropische dag en daar profiteert iedereen graag van op het dek. Nog een 
portie zonnevitaminen opdoen alvorens naar het druilerige België terug te 
keren.

Vanmorgen was het examen voor de studenten. Wiskunde. De resultaten zijn 
nog niet bekend maar het blijkt goed geweest, volgens de studenten althans. 
Diezelfde jonge lui hebben me allemaal komen bedanken voor “my letter to 
my students” en hebben hem reeds in hun jaarboek geplakt. Misschien word 
ik nog wel beroemd, heel veel later.

Hoogstwaarschijnlijk is dit internationaal maar Duitse bakvissen kakelen 
non stop van zonsopgang tot nog een stuk na zonsondergang. Ik heb een 
vermoeden dat ze op zonnelicht werken. Duracell is voorbijgestreefd. Onge-
looflijk wat die meiden kunnen afratelen op een dag. Alhoewel, de jonge 
hengsten zijn eigenlijk niet veel beter maar ik heb wel de indruk dat hun 
batterijen het toch niet zo lang trekken. 
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Op Faial in Horta schop ik ze allemaal de wal op want daar kom je ook niet 
alle dagen en het is zulk een lieflijk eilandje en haventje dat je het moet 
bezoeken.De agent is ook reeds op de hoogte want ik heb twee man voor de 
dokter en eentje voor de tandarts. Ons verblijf in de haven kost ons €750, dus 
mag hij zelf wel uit zijn pijp komen.

Woensdag 6 april.

Deze morgen stonden er pannenkoeken bij het ontbijt. Met Nutella erbij 
natuurlijk. Indien Angela Merkel ooit miserie heeft bij haar verkiezing dan 
hoeft ze maar één ding te doen : alle Duitsers een grote pot Nutella cadeau 
doen en de zaak is zo opgelost. Nutella en ketchup, neem die beide dingen 
weg en het Duitse Rijk zit op zijn ...

Deze voormiddag hebben de studenten alweer examen. Deze maal wordt 
het Engels. Maar voor het schip wordt de hoofdtest van de dag de aanloop 
van Horta. Alles wordt klaargelegd aan dek, trossen en werplijnen, de ankers 
worden klaargemaakt, de dinghy wordt buitenboord gezet en Helmut, de eer-
ste stuurman, doet de aanloop en het afmeren. 

14 uur, alles vast, zonder blutsen of builen, ik ben tevreden op onze plaats 
te liggen. Voor de volgende twee dagen kan ik gerust zijn. Veel kan er niet 
gebeuren en het voelt alsof ik even een zware tas mag neerzetten.

Eerst nog wat papierwerk met de agent en dan een all-hands met mijn hele 
bemanning en studenten. Zij hebben grootse plannen en hun landgang ploeg 
tracht heel wat te organiseren. Graag maak ik eerst mijn richtlijnen duidelijk 
en dan delegeer en verdwijn ik op het terrasje van Peter’s Café Sport waar 
ik rustig naar huis kan bellen om de laatste berichten van mijn vrouwtje te 
horen. Dat is een hele boterham. De gebeurtenissen van Brussel hebben nog 
steeds een zware nasleep. Gelukkig heeft ze zeer veel hulp van onze kinderen 
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en van vrienden. Spijtig genoeg ben ik te ver om een handje te kunnen toe-
steken maar dat belletje heeft ons beiden heerlijk deugd gedaan. Ik tracht het 
allemaal een beetje te relativeren met een teugje caipirinha in het zonnetje. 

Horta is een heerlijk liefdevol veilig plaatsje waar men geen sirenes hoort, 
waar geen criminaliteit heerst, waar men nog niet overspoeld wordt door 
veeleisende lawaaierige toeristen. Zo’n plaatsjes bestaan dus nog! Het is een 
zalig gevoel om ergens te kunnen wandelen en neer te zitten zonder steeds 
over je schouder te moeten kijken. Geloof me, ik geniet ervan, met volle teu-
gen, niet enkel caipirinha teugen. Uiteraard verlang ik ernaar om naar huis te 
gaan, nog meer dan anders, maar ik wordt al moe en bang van terug te keren 
naar die misvormde beschaving waarin we vandaag moeten leven, naar een 
oorlog met laffe onzichtbare vijanden. 

Ik heb ook van de Peter’s keuken genoten met een overheerlijke “Steak of 
the land”, een mooi stuk rundfilet met puree van lokale groentjes, gegril-
de ananas en limoensaus en een heerlijk glas lokale rode wijn. Dat alles 
voor €15, koffie inbegrepen. ‘s Avonds nodigen de studenten me uit op hun 
bijeenkomst in het zaaltje naast Peter’s Bar. Het is daar een zeer gezellige 
bedoening en voor mij is het een eer om erbij te zijn. Zij tillen er zwaar aan 
dat hun Captain Grumpy ook zou komen.

Na een lange dag voelt het goed terug in de kooi te kruipen. Tot morgen.

Donderdag 7 april.

De studenten zijn op stap. Ze hebben eerst een supermarkt overvallen en 
hebben zich daar tegoed gedaan aan alles wat ze niet aan boord kunnen vin-
den. Met hun trofee trekken ze voor een picknick de bergen in waar ze een 
prachtig overzicht hebben over de zee en het eiland. Ze willen dringend een 
stevige wandeling maken. De bemanning blijft aan boord. Ik verdwijn weer 
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even op mijn terrasje om bij een koffietje te whatsappen met Myriam. Een 
onbeschrijfelijke luxe dat je zomaar voor onbepaalde duur en gratis samen 
aan de telefoon kunt hangen. Je kan trouwens zo de plaatsjes uitvissen met 
gratis wifi want daar hangen onze jonge lui uit.

Vanmorgen hebben we het bezoek gehad van iemand van Antwerpen. Nen 
boempa met zijn twee klein-dochtertjes die het schip wilden bezoeken. Hij 
woont hier reeds sinds 16 jaar, had een scheepsherstellings-bedrijfje en was 
toen reeds België ontvlucht om zich ergens veilig te voelen. Vanavond heb 
ik met een Brussels meisje gesproken, op het terrasje, die hier ook al 4 jaar 
woonde en die me alweer over die veiligheid sprak. Haar jongere broer 
moest de metro van Maalbeek nemen maar had zich gelukkig overslapen. 
Deze namiddag sprak ik met Fransen van een jacht onder Belgische vlag en 
een van de dames had een schoonbroer, instructeur piloot, die in Zaventem 
ook was gewond geraakt toen hij over de glasscherven was gevallen. De 
wereld is nog maar eens klein.

Vanavond ben ik van wacht. De stuurlui zijn samen de wal op voor een eten-
tje en ik heb hun wacht overgenomen. Zo kan ik jullie nog wat schrijven en 
kan ik vroeg onder zeil.

Toen ik op de kade rondwandelde riep Lukas, een van mijn jongens, me aan 
de telefoon. Seine mama wilde mich sprechen. Ik dacht eerst dat ik op mijn 
donder zou krijgen voor een tot hiertoe onbekende reden maar het brave 
mens had mijn brief aan de studenten gelezen en had die zo mooi gevonden 
dat ze wenste dat alle leraars zo zouden reageren. Na een stortvloed van 
zeker 10 minuten van alle soorten complimenten ben ik erin geslaagd de 
gelukkige moeder hertzlich te bedanken voor haar vriendelijkheid en heb ik 
de telefoon terug gegeven aan haar zoon. Toch lief van die ma. Mijn briefje 
heeft blijkbaar indruk gemaakt, niet alleen bij de studenten maar ook bij het 
thuisfront. Opzet geslaagd.
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Morgen varen we af rond 14 uur. Zaterdag kunnen we tegen de avond in 
Ponta Delgada afmeren, veilig langszij want zondag steekt er zwaar weer op. 
Je kan dan maar beter afgemeerd liggen want om met dit zware schip tegen 
de kade te gaan, en dan nog in achteruit, is het geen sinecuurtje,  eerder een 
zotte kuurtje.

Maar morgen is morgen. Tot zolang. Het was weer een mooie dag in Horta ! 

Vrijdag 8 april.

Mijn afvaart wordt in de war gestuurd door Karo. Zij is een van de vaste 
bemanning en het brave kind heeft een abces op haar tand. Gisteren was ze 
reeds naar de tandarts geweest maar dat was blijkbaar geen succes en van-
daag moest ze dus terug. Maar ook op de Azoren kan je niet zomaar binnen-
wandelen bij de tandarts. Uiteindelijk is de agent er toch in geslaagd om haar 
nog een tandje te laten leuteren maar wel met twee uur vertraging. Maar, de 
tandjes van mijn bemanning gaan voor.

Deze voormiddag is de Dar Modziewski binnengelopen, een Pools driemast 
opleidingsschip met 150 kadetten van de Zeevaartschool van Antwerpen 
aan boord. We hebben echter geen tijd meer gehad om te verbroederen. 
Misschien maar best ook want anders zou er toch maar weer over boten en 
zeilen geklapt worden en dat wordt eentonig na een tijdje. We hebben ze wel 
gegroet met de scheepsfluit bij onze afvaart. Dan worden er drie lange sto-
ten gegeven op de hoorn, die worden idem beantwoord door de collega en 
afgesloten met wederzijds nog een korte stoot. Dat is een afscheidsgroet van 
de goeie’n ouwen tijd bij het vertrek, aan de haven en aan de schepen in de 
haven en tegelijk wordt een goede reis gewenst. Dat laatste mag je nooit in 
klare taal wensen aan een zeeman want dat brengt ongeluk ... dus doen we 
het maar met de fluit. 

Vanmorgen heb ik van op mijn terrasje nog even gewhatsappt met mijn 
schatje en iedere keer dat ik ze hoor klinkt haar stem beter. Captain Grumpy 
heeft een helend effect, zelfs per telefoon, mijn gedacht. Rare lui toch die 
zeelui. Het is ook geweten dat zeelui niet kapot gaan van aan boord te zitten 
maar wel van te lang aan de wal te blijven. Dus we zijn gelukkig weer weg 
op de zoute zilte zee. 

We verlaten Horta maar niet zonder dat onze studenten hebben op de kade 
hun creativiteit de vrije loop hebben gegeven en een pracht van een prentje 
hebben achtergelaten alsook een selfmade vlag in Peter’s Café. Heerlijke sou-
venir en een reden meer om terug te gaan !

55
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Het is reeds avond en het wordt donker. Ik ga nog even naar de brug, op 
zoek naar de juiste richting voor de wind. We zitten hier onder de eilanden 
en dan spreekt men van anabatische en katabatische winden die van de 
bergen afrollen of opklimmen. Welke klimt en welke rolt moet ik nog eens 
opzoeken maar ik voel wel de winden. Spijtig genoeg recht op de neus. 
Misschien wordt het beter van zodra we van onder het eiland Pico weg zijn. 
Ik herinner me dat we vorig jaar het eiland konden ruiken alsof we in een 
tuin vol jasmijn stonden. Dit jaar zijn ze nog niet uitgekomen denk ik.

Ik tel af, nog 3 dagen.

Patrick Vermandel

wordt vervolgd

55
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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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OOSTENDE VOOR ANKER 2017

George Stephenson

Platbodems (varend erfgoed) uit de Loirestreek, speciaal voor Oostende voor Anker

foto's: Rudy Laforce
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De Nao Victoria nadert de Oostendse haven
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Minerva

Nao Victoria vaart Mercatordok binnen
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Gallant

Earl of Pembroke
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Jantje

Lady Grey (IBIS)
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Veel volk

Ook tijdens Oostende voor Anker vaart de O.82 ,Nautilus, buiten
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De Russische viermaster Kruzenshtern
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Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende
Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende
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ZEEVISSERS  -  VISBEWERKING  -  HAVENARBEIDERS   
CHAUFFEURS   -  ZEELIEDEN  -  BINNENSCHIPPERS 

 
Voor al uw problemen met betrekking tot : 

loon en arbeidsvoorwaarden, pensioen, belastingen, kinderbijslag en premies 

 

Wend u tot de Belgische Transport- en Zeemansbond 

 
Birger VICTORBirger VICTOR 

Secretaris

Birger VICTORBirger VICTOR
SecretarisSecretaris 

 
 

 

 

Jules Peurquaetstraat 27 – 8400 Oostende    
059 / 55 60 85  btb.oostende@btb-abvv.be 
Heiststraat 3 – 8380 Zeebrugge     
050 / 54 47 15  btb.wvl@btb-abvv.be 
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Door de laatste bankproblemen zijn er in deze editie geen namen van   
leden VNAO vermeld die meer dan  € 12,50 gestort hebben. 
Zie ook Blz.3

Deze lijst vermeldt de leden Vrienden Noordzee Aquarium Oostende die 12,50 euro 
en meer als lidgeld betaalden voor 2017. Hun belangrijke steun verruimt de werking 
van de vereniging. Een zeer hartelijke dank.

Lijst steunende leden Vrienden Noordzee Aquarium Oostende 2017
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De raad van bestuur V.N.A.O.

Patrick Vermandel, voorzitter: patrick.vermandel@gmail.com
Viviane Blontrock, ondervoorzitter: Stuiverstr 55/5 8400 Oostende
Jo Dielman, penningmeester: jo.dielman@oostende.be
Martine Boels, secretaris: martineboels@scarlet.be  GSM:0479/675302
Jean Jacobsen, bestuurslid: Stockholmstr 39/4, 8400 Oostende
Dirk Dewilde, verantwoordelijke aquarium: dirk.dewilde@oostende.be
Rudy Laforce, redactie tijdschrift VNAO: rudy.laforce@skynet.be

Aanvoer levende vis en visvoer van 1 maart 2017 - 29 mei 2017

 10/03: O.62 : visvoer
 11/03: O.62 : visvoer
30/03: O.29 : 1 meun, 5 kleine tarbot, 1 kleine pieterman, 2 zee-

egels, 3 schol
31/03: O.29 : 3 schol, 1 zeebaars, 3 kleine pieterman, 5 kleine tarbot, 

2 wijting, 4 tong, 2 schar
04/04: O.29 : 4 kleine tarbot, 1 zee-egel, 2 schol
20/04: O.29 : 3 wijting, 2 zeebaars, 1 heremietkreeft, 4 tarbot, 1 

tong, 2 schol
11/05: O.62 : visvoer

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 steeds gezonden worden 
naar:  rudy.laforce@skynet.be of 
Rudy Laforce, Leopold III-laan nr 12, bus 6,  8400 Oostende. 
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