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Koninklijke familiefoto op het voordek van de Mercator: 
Z.M. Koning Filip, Kroonprinses Elisabeth, Prinses Eleonore, H.M. Koningin 
Mathilde, Prins Emmanuel en Prins Gabriël.                  (foto Paleis, 1 juli 2017)
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INLICHTINGEN

Beste leden, vrienden en sympathisanten van het Noordzee-aquarium en 
Zeilschip Mercator.

Voor u ligt het laatste nummer van ons tijdschrift van dit jaar. Aan deze 
editie werkten weer een aantal gemotiveerde vrijwilligers mee zodat we 
opnieuw een kwalitatief hoogstaande editie kunnen afleveren. 

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

Onze leden genieten ook nog een bijkomend voordeel namelijk, mits voor-
legging van de lidkaart, krijgen ze gratis toegang tot het Aquarium, de 
Mercator en de O.129 Amandine. Bovendien is er jaarlijks een ‘uitgebreide’ 
nieuwjaarsreceptie waar telkens meer en meer van onze leden aanwezig zijn. 
Gedurende het jaar zijn er ook nog enkele activiteiten waaraan onze leden 
gratis, of aan sterk verminderde prijs, kunnen aan deelnemen.
Zoals jullie zien zijn er heel wat voordelen verbonden om lid te worden van 
één, of beide, verenigingen.

U wordt lid van het Noordzeeaquarium door een lidgeld van 12,00 euro 
over te schrijven op rekening BE07 7360 3528 8866  van V.N.A.O. – V.Z.W, 
Visserskaai in Oostende. 

U wordt lid van vzw Zeilschip Mercator door een lidgeld van 20,00 euro over 
te schrijven op rekening BE49 7330 4727 2271 van vzw Zeilschip Mercator, 
Pensjagerstraat 8 in Oostende.

Een extra bijdrage is uiteraard ook van harte welkom.

Een reeks adverteerders schenken onze vereniging hun vertrouwen en steunen 
aldus de werking. We danken ze van harte en bevelen ze allemaal warm aan.

Meer info:
http://users.skynet.be/noordzee.aquarium  
www.zeilschipmercator.be
www.facebook.com/Zeilschip.Mercator/

Nieuwjaars
receptie

zondag 21 januari 2018 
van 11.30 tot 13.00 uur 
IJslandvaarder Amandine

Inschrijven bij Jo Dielman, penningmeester 
059/25.80.22 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 
12,00 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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Koninklijk bezoek aan de Mercator
Op 1 juli 2017 brachten Z.M. Koning Filip, H.M. Koningin Mathilde en hun 4 
kinderen een bezoek aan het gerenoveerde zeilschip Mercator.

Na de verwelkoming op het achterdek, door de afgevaardigd-beheerder, 
Jo Dielman en zijn echtgenote, stonden de bootsman Philippe Vanthournout 
met alle vrijwilligers Mercator mooi opgesteld op het hoofddek.

(foto's Paleis)
Chef machine, vrijwilliger Eddy Delcour, heet de Vorst welkom en zal nadien 
ook uitleg geven over het motorcompartiment van de Mercator. De oudste 
vrijwilliger Charles Caron schudt de hand aan Prins Emmanuel.
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Aansluitend was er een volledige rondleiding op de Mercator, waar uitleg 
gegeven werd over de geschiedenis van het schip, haar werking, het vele 
werk van de vrijwilligers maar ook over de grote onderhoudswerken die 
onlangs werden uitgevoerd op de Oostendse scheepswerf I.d.P.

Aandachtig volgt het Koningspaar met hun kinderen de uitleg over de 
restauratiewerken Mercator.

Het Koninklijk gevolg richting voordek (bakdek).        
           (foto Brigitte Gérard)
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De volledige Koninklijke familie had veel interesse in zowel het vroegere 
harde leven aan boord als de onlangs uitgevoerde restauratiewerken.

Er waren voor dit bezoek 50 minuten uitgetrokken maar het zijn er 105 
geworden!

De Koninklijke familie samen op het hoofddek met de vaste bemanning en 
de vele vrijwilligers.         
        (foto Paleis)

        

                Rudy Laforce

Zeilschip Mercator, een uniek feestdecor!

De Mercator is het enige historische zeilschip dat ons land rijk is 
en het ideale decor voor een onvergetelijk feest!

Zeilschip Mercator biedt verschillende mogelijkheden aan 
om uw evenement, bedrijfsfeest of familiefeest een unieke 
belevenis te maken, voor u en voor uw gasten.

*acti e: €100/uur voor recepti e tot 60 personen

Meer info? Surf dan snel naar: 
www.zeilschipmercator.be of zeilschip.mercator@telenet.be

 +32 (0) 494 514 335
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      Maritieme weetjes        
                                                                                    Jean Jacobsen

                                 Trekschuit "De Gentse Barge"

Het bestaan van de barges, die sinds de 17de eeuw op het kanaal 
tussen Gent en Brugge voeren, is rechtstreeks verbonden met het 
feit dat na de scheiding van de noordelijke provincies van de zui-
delijke Nederlanden in 1588, door de Nederlanders zeevaart naar 
Antwerpen of sas van Gent verboden werd.

De Staten van Vlaanderen, met steun van de aartshertogen Albrecht 
en Isabella, besloten hiervoor de haven van Oostende als zeehaven 
uit te bouwen terwijl het achterland door middel van kanalen met 
deze zeehaven zou worden verbonden. Dit was de reden tot de bouw 
van het kanaal tussen Oostende, Brugge en Gent.

De exploitatie van de barges geschiedde op basis van een soort 
pachtrecht, verworven na een openbare aanbesteding, versterkt 
door de Staten van Vlaanderen. Verschillende barges werden ingezet 
voor het vervoer van lading en passagiers tussen Gent en Brugge. 
Zij waren prestigieus ingericht en verwierven gedurende hun           
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bestaan een grote faam van comfortabel reizen en culinaire geneug-
ten. De Staten van Vlaanderen gebruikten de barges om hoge gasten 
te ontvangen en te vervoeren. 

Onder de passagiers bevonden zich onder meer: de infantiele Isabelle 
in 1625, Tsaar Peter De Grote in 1717, de Koning van Frankrijk Louis 
XV in 1745, Prins Karel van Lorraine (in 1749, 1752 en1756), de 
Koning van Denemarken Christian VI in 1768, Prinses Marie-Louise in 
1810 en de Koning van België Leopold I in 1834.

In de 19de eeuw kreeg de Barge steeds meer concurrentie van dili-
gences, de ijzeren stoomboten en de spoorwegen waardoor de offici-
ele bargedienst werd stopgezet in 1839. De laatste barges werden in 
1908 verkocht als brandhout.

Omstreeks 1995 namen wijlen kapitein André De Wilde en Walter De 
Buck het initiatief om hun gemeenschappelijke droom te verwezen-
lijken: “Opnieuw een Barge op de Gentse wateren”. In 1999 werd het 
startsein gegeven voor de bouw ervan, waardoor het meest presti-
gieuze werklozenproject in Vlaanderen gerealiseerd werd. Door de 
unieke samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en VDAB zorgde 
het project ervoor dat de cursisten van het beeldhouwerscollectief 
Loods 13 (Gent) en De Steenschuit (Boom) op een zinvolle manier 
ervaring opdeden en herscholing kregen.

De bouw van het schip werd toevertrouwd aan de vzw De 
Steenschuit uit Boom. Het Beelhouwerscollectief Loods 13 uit Gent 
stond in voor alle versieringen zoals het boegbeeld, de borstwering, 
de spiegel en de interieurafwerking.

Op 5 juli 2003 werd het schip plechtig binnengevaren in de Stad Gent. 
De Gentse Barge vaart het hele jaar door op alle binnenwateren. Zij 
fungeert als het pronkstuk van het Gentse varend erfgoed.

www.gentsebarge.be 
Tf: +32473482659 (Els Parein)
Bron: Conferentie, Ename, 5 oktober 2012, Bewaring scheepsbouw
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Foto's: Els Parein,©de Gentse Barge
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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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GROENE TAFEL
Overzicht van de uitspraken van de zitting van

6 september 2017

Beste lezers,
Volgende uitspraken vielen op de zitting van 6 september 2017 :

Schip :     N57 SPES NOVA
Schipper :   Cornelis KRAMER
Overtreding :    Oncorrecte bemanning
Vordering Rijkscomm.:   3 dagen alle hoedanigheden
Uitspraak Raad :  waarschuwing

Schip :     Z85 ALEXIS II 
Schipper :   Alexis TARED
Overtreding :    Luisterwacht
Vordering Rijkscomm.:   5 dagen alle hoedanigheden
Uitspraak Raad :   3 dagen alle hoedanigheden

Schip :     O152 ARAN
Schipper :   Lorenzo DESMIT
Overtreding :    Luisterwacht + uitkijk
Vordering Rijkscomm.:   3 dagen alle hoedanigheden
Uitspraak Raad :  1 dag alle hoedanigheden

Schip :     O15 ZILVERMEEUW
Schipper :   Bart FLITZER
Overtreding :    Oncorrecte bemanning        
Vordering Rijkscomm.:   3 dagen schorsing als schipper
Uitspraak Raad :   waarschuwing

Schip :     Z80 SILVERPIT
Schipper :   Johnny STEYAERT
Overtreding :    Oncorrecte bemanning
Vordering Rijkscomm.:   5 dagen schorsing alle hoedanigheden
Uitspraak Raad :   3 dagen schorsing alle hoedanigheden

Schip :     Z80 SILVERPIT
Schipper :   Johnny STEYAERT
Overtreding :    VTS & Luisterwacht/brugwacht
Vordering Rijkscomm.:   3 dagen schorsing alle hoedanigheden
Uitspraak Raad :   2 dagen schorsing alle hoedanigheden



15

Echo’s uit het noorden 

een Vaal stormvogeltje
voor de Vlaamse kust
uit koers geraakt
in een witte zee,
een Kleine Rietgans
met de glans van Spitsbergen
en koud poolijs
in een blauwgrijs verenkleed.

Johan Corveleijn

Schip :     Z80 SILVERPIT
Schipper :   Johnny STEYAERT
Overtreding :    VTS
Vordering Rijkscomm.:   10 dagen schorsing alle hoedanigheden
Uitspraak Raad :   3 dagen schorsing alle hoedanigheden

Schip :     Z63 THALASSA
Schipper :   Jan ACKX
Overtreding :    Oncorrecte bemanning 
Vordering Rijkscomm.:   Waarschuwing
Uitspraak Raad :  3 dagen schorsing alle hoedanigheden

Schip :     O51 STORMVOGEL
Schipper :   Stefaan DECUYPERE
Overtreding :    Oncorrecte bemanning 
Vordering Rijkscomm.:   Waarschuwing
Uitspraak Raad :  Waarschuwing

Volgende zitting is op 22 november 2017 om 14 uur.

Opgesteld door Kapt. Patrick Vermandel
Bijzondere Bijzitter Onderzoeksraad voor de Scheepvaart
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" Het Gat "

Om te weten wat "Het Gat" is moet je vanuit België naar IJsland varen, zoals 
onze IJslandvaarders dat destijds gedaan hebben. Onderweg trotseer je dan 
Pentland Firth, een zeestraat tussen Schotland en de Orkaden, een tochtgat 
van nauwelijks 23 kilometer lang en 12 kilometer breed.
Als de wind meevalt en je hebt het tij aan je kant dan vaart een vissersschip 
daar in een half uur wel door. Wanneer wind en tij tegenwerken dan doe 
je er vier bangelijke uren over. Dat komt doordat de Atlantische Oceaan er 
tegen de Noordzee opbotst.
Oud-IJslandvaarders houden er allemaal herinneringen aan over. Vooral 
over de keren dat ze erdoor gaan en het daar nochtans het weer niet 
voor is. Sommige schippers zoeken dan veiligheidshalve een schuilha-
ven op, maar er zijn er ook geweest die daar geen boodschap aan heb-
ben. Zo’n schip baant zich dan een weg door huizenhoge golven. Soms 
gaat dat mis en krijgt het schip een dwarszee over zich, een golf die 



17

alles wegspoelt wat op dek staat en de navigatielichten in zee werpt.                                                                                                                                   
De ramen van de stuurhut aan diggelen! Door de kapotte ruiten lopen de 
navigatie-instrumenten op de brug vol water en worden ze onbruikbaar.
Zo’n schip kan op die manier Het Gat niet door en terugkeren is evenmin 
een optie. De roerganger moet zijn werk nu in ’t ongewisse doen, en dat 
terwijl hij bakken water over zich heen krijgt. Wat je wel kan doen is dit: je 
gooit letterlijk olie op de golven en laat het schip, kop in de wind, langzaam 
varen, wachtend op wat komen zal. Soms loopt dat goed af, soms niet. Op 
’t internet vind ik dit cijfer: in 185 jaar worden ongeveer honderd schepen 
op de rotsen van Penthland Firth verbrijzeld. Op dat internet vind ik ove-
rigens ook deze mooie foto’s van de Vlaamse Amandine die in volle storm 
doorheen Het Gat trekt.
Het is een prettig weerzien, want Daniël Pots, telg van een Oostends vissers-
geslacht, krijgt die foto’s ook in 1995 vanuit Schotland toegestuurd. In dat 
jaar mogen we ze in Het Visserijblad plaatsen. 
Daarna gaan ze een eigen leven leiden.
We zien hoe de Oostendse IJslandtrawler O.129 Amandine, met schipper 
Marcel Pots aan het roer, eerst óver een golf gaat (foto bovenaan artikel) en 
vervolgens dóór de daaropvolgende (foto onderaan artikel). 
Zo doe je dat daar in hevig weer: óver, dóór, óver, dóór, óver, dóór,…

Dat zal de Amandine nu niet meer doen. In 1995 wordt het schip uit de 
vaart genomen. Doordat het vaartuig het laatste is van een eertijds indruk-
wekkende vloot van IJslandtrawlers, komt er tegelijk een einde aan de Belgische 
IJslandvisserij. Het vaartuig ligt nu niet meer tegen maar op de kaai in Oostende, 
waar het als museumschip dienst doet.

http://voorlaatste.blogspot.be/ en http://florsnieuweblog.blogspot.be/

Flor Vandekerckhove
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‘ t Leven zoals het was op de maalboten tussen 1967-1977
(vervolgverhaal)                                                                       

Maar ook onder collega’s werd er veel ‘gemoost’
De barman 2de klasse ’Maurice’ bijnaam ‘Spakke’ (afkomstig uit het Gentse) 
kwam steeds met z’n fiets naar het werk, en zette die aan boord in de 
‘garre’ een ruimte tussen trap naar keuken en restaurant. Nu onze ‘incas-
seur’ bijnaam ‘Schickel’ had tijdens de reis het voor en achterwiel van de 
fiets omgewisseld. Toen we allemaal s’avonds aan de wal gingen zagen 
we ook ‘spakke’ met de fiets op z’n rug, via de gangway de kaai opkomen. 
Nietsvermoedend (en met wat glaasjes op natuurlijk) sprong hij op het 
zadel en begon te stampen, zonder resultaat uiteraard.
Zoem/zoem/zoem... van zijn fiets afgestapt en maar kijken en zoeken:
‘oe katta nè’ en dan iets later ‘...goedverdoemme !!! ze hen me bi me kluten, 
die kluutzakken’ ...wij weg natuurlijk. 
- Als je van wacht was (elk z’n toer maar voor ons jongeren veel vaker) had 
men de taak om de officieren te bedienen na aankomst. Dit was een apart 
ritueel. Die mannen kwamen toen in vol ornaat aan tafel, als laatste kwam 
de Commandant binnen en iedereen veerde recht.  “Steward U mag begin-
nen” klonk het dan. De Chef-Steward stond streng op je handen te kijken of 
je het wel volgens de regels deed. Zo niet kreeg men een ‘pêk in ze viole’ .
De rang en functie van de officier bepaalde ook wie eerst en vervolgens 
bediend werd. Ook moesten we voor hun uitgebreid ontbijt zorgen in de 
morgen dus extra vroeg opstaan. Het waren altijd de jongsten die het 
aan hun been hadden, terwijl de anciens aan wal mochten in Dover. Wij 
moesten zo ons vak leren... was hun uitvlucht. Zelfs bij onze eigen maal-
tijd, mochten wij als jonge snaken, niet aan dezelfde tafel plaats nemen als 
‘d’oude ratten’ .

- “Roi Leopld III’ op een ‘dubble reize’ vertrek 14.15u. aankomst Dover 
17.30u, dan bleven daar we een nacht liggen, om op de middag 12.00u. 
weg te varen, aankomst Oostende 16.00u. Sommige vrouwen kwamen 
op het staketsel ter hoogte van de ‘Franlis’ hun man uitwuiven ‘bakln’ . 
Kwatongen beweerden: om te kijken als hij wel zeker weg was. Nu de Chef-
kok ‘Zotten Maurice’ zwaaide door de patrijspoort met een keukenhand-
doek naar z’n eega. 
De ‘Neger’ zei tegen een commis: neemt een pot water doe het venster in 
het restaurant open en giet dit over het hoofd van de kok. Wat dien kleinen 
niet wist, dat een andere steward bijnaam ‘Colle’, van de ‘Neger’ de 
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Roi Leopold III bar 2de Klas

opdracht had gekregen om op het dek erboven, klaar te staan om ook 
water te gooien op dien jongen. De ‘Neger’ zelf stond dan daar nog een 
dek hoger... klaar met een kan water.

Ook kreeg een ‘commis’ soms een ‘crème patéke’(gebakje) in het gezicht 
geduwd of een rauw ei... op z’n kop ‘t was goed tegen de ‘pellekes i je’n 
hoar‘  
Op de ‘dubble reize’ tijdens de heenreis, moesten de jonge gasten de 
‘Pick’s’ onze slaapplaatsen gaan kuisen. In onze onderbroek, want gegaran-
deerd gooiden de ‘d’oude ratten’ emmers water over je heen. Dan was het 
vragen aan de kok of men z’n ‘goed aan de stoof’ mocht laten drogen. Dat 
kostte je natuurlijk een pint voor de keuken.  

Tijdens zo’n ‘dubble reize’ kwam er soms ’s avonds in Dover een terugge-
zonden passagier aan boord, een ‘Renvoyé’. Iemand waarvan zijn paspoort 
ofzo niet in orde was voor de Britse ‘immegration’ . Die plaatste men dan 
in een afgesloten cabine op het buiten dek. Wij brachten hen dan koffie/
thee ‘pain, beurre en koffeteûre’ 

En s’anderendaags werd die dan ontscheept of op een schip terug gezet 
van waar hij kwam. Om te beletten dat er vreemde figuren op en van het 
schip liepen, zat er s’nachts een matroos wachtsman aan de gangway. Die 
was even naar het toilet toen onze goede collega Wilfried ‘Beethoven’ 
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genaamd, terug kwam van een kroegentocht en ‘poepeloere’ aan boord 
was gesukkeld. In onze slaapkwartieren de ‘ Pikc’s ’ had hij een dispuutje 
met een andere collega ‘Trompetje’ na wat veel ‘babblen en zeveren ‘zag 
Wilfried het niet meer zitten en zei: ’kus me kl..allemoale ‘k ga m’n pusten 
schueren. ‘k ga noar me kot’ (naar huis). Pakte z’n ‘pluizak’ deed zijn ‘paal-
to’ aan boven op z’n pyjama en op z’n ‘sluffers’ dek op. Nu die matroos van 
wacht, behoorde niet tot de vaste bemanning en kon ‘Beethoven’ van haar 
noch pluimen. Zag hem ronddolend op dek en dacht dat het een vreemden 
was en riep: ‘hoi komme kè hiere’ ‘Beethoven’ kon natuurlijk z’n bek niet 
dichthouden en de wachtsman: ‘houd je mulle matje, ho je boel zoekn tè’ 
en opeens boem, patat een klop op z’n gezicht en onze ‘Wilfried’ is dan 
bewusteloos in een hut geplooid. In de morgen kon de Chef-steward ‘Mulle’ 
er niet mee lachen.

- Het verhaal van Charly en z’n hond.
Charly was een bagagedrager/‘porter’ in Dover. 
Hij kwam bij aankomst altijd stiekem wat sigaretten of tabak kopen bij ons 
in de bars aan boord. Soms zagen we hem ook ‘s avonds, in de plaatselijke 
pub ‘Golden Arrow’ juist buiten de ‘Marine station’ in Western Dock’s, 
Daar namen we altijd een taxi naar stad. Kwamen veel Engelse douane, 
bobby’s, kaaiofficier & bagagedragers na hun dienst iets drinken. We kon-
den die mannen goed en soms speelden we ook ‘darts’ met hen. 
De eindejaarsfeesten kwamen naderbij en Charly vroeg om voor hem wat 
sterke drank te bezorgen voor z’n kerstfeest. Toeval wil, dat ons schip met 
‘Christmas eve‘ in Dover bleef overnachten... ‘No problem’ zei hij, ik zal jul-
lie uitnodigen om kerstavond bij ons thuis te vieren. Die bewuste avond wij 
met een taxi naar het huisje van Charly op de baan naar Folkestone. 
M’n kameraad ‘.....’ en ik komen daar toe met enkele flessen, sigaren en wat 
chocolade als geschenk. Blijkt nu dat de vrouw en dochter van hem, twee 
beeldschone verschijningen zijn. We kijken elkaar aan en ons besluit stond 
vast: Charly zou middernacht niet halen en wij, wij zaten ’met uze broek vul 
goeste’ 
Zo gezegd zo gedaan, rond 23h00 ‘hij stiemel’ de dames ook ‘zochte’
‘En twa’s van dadde’. Nu in volle actie voel ik opeens achteraan aan m’n 
billen een warm en vochtig iets. Ik roep naar m’n collega ‘...’ ‘ik zien wel je 
moat, moa da doeje nie hé’ Ik hoor aan de andere kant van de woonkamer 
iets...een gemompel...een antwoord (?)
Licht aan en wat bleek dat de hond van Charly ‘a me bille lekte’...
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- Zelfde jaar, bleven we daar ook overnachten met oudejaar.
(deden vrijwillig die reizen, zodat gehuwde collega’s thuis konden vieren)
Nu in de ‘Crypt lounge-cocktail-Bar/Restaurant ‘Shakespeare’ in Benchstreet 
werkten ‘Diana’ en haar vriendin als serveuses en al geruime tijd waren we 
daar klant. Wij uitgenodigd om ‘New-Year’s eve’ in de zaak door te brengen. 
Zoals van ons verwacht, ook een paar flessen en wat rookgerief gesmok-
keld.
Bij sluitingstijd vragen de diensters ons mee voor een privé party bij hun 
thuis een eind verderop. Op de bovenverdieping lag de moeder van ‘Diana’ 
(gehandicapt) in haar bed. Had al een paar keer geroepen wat gebeurt er 
daar, oh niets antwoord de dochter des huizes, een paar vrienden. Na de 
nodige geestrijke drank, was het al vlug gang bij die meiden. Ik hoor vreemd 
gerommel en lawaai in de woonkamer en ik op zoek naar een lichtscha-
kelaar, doe het licht aan en wat zie ik: m’n kameraad en die jonge vrouw, 
beiden naakt, op handen en knieën op zoek naar haar ooglenzen.   ‘Can 
you imagine’  Wij zijn allemaal in een slappe lach geschoten dat er van 
’fucky-fucky’ niets meer in huis kwam, dan nog maar éné gedronken op het 
nieuwe jaar... Stress/ burn-out ed. bestonden nog niet, dus om stoom af te 
blazen gingen we ‘mooschen’ ...

Lastige klanten:
Met lastige klanten hadden de oudere stewards (d’oude ratten) helemaal 
geen moeite mee.

Koningin Fabiola, keuken
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Ik herinner nog het volgende van op de luxe pakketboot “Reine Astrid”:
Chef-de-Rang, bij ons aan boord ‘incasseur’ genoemd, was toen ‘Bolle’. Een 
kleine, ronde oudere man, zwart bek-haar en steeds bij ons aan het schooi-
en van: ‘ne sigarette of e dok in je bakkes’.   

Reine Astrid, restaurant 2de klas, snackbar

Nu op een dag stapt een vaste, Britse klant, de eetzaal binnen. Iemand die 
steeds, echt op alles en nog wat klaagde, een echte ‘pisse-vinaigre’.
‘a Grumpy old man’  -- Lap, zegt ‘Bolle’ daar heb je hem. Inderdaad zoals 
verwacht, de sla te groen, de tomaten te rood, enz.. Na zijn dessert wil ik 
z’n koffie opdienen. Ik ga naar de ‘soixante’ (kleine pantry) naast het buffet. 
Maak daar een plateautje klaar, servetje, tas, ondertas, zilveren lepeltje, 
koffie en melk kannetje, suiker en koekje. Toen moesten we nog verse 
warme room bij de koffie en koude melk bij de thee voorzien. 
Opeens zegt ‘Bolle’ tegen me: ‘jongetje wacht es efkens..’
Hij neemt het kopje en steekt die met het oor en de kant waar de klant 
normaal zijn lippen aan zet, 5 minuten onder de kraan waar enkel stoom 
uitkomt. Alsook het handvatje van de zilveren koffiepotje. Dien nu maar op.
Ik bij de klant ’if You please Sir Your coffee with hot cream as requested’
De man heeft niet enkel z’n vingers verbrandt maar ook zijn lip plakte aan 
het kopje, hebben hem nooit meer teruggezien.
Niet alleen passagiers maar ook sommige officieren aan boord hadden 
ervan.
De oudere, veel van hen trouwens gevaren bij de ‘Royal Navy’ tijdens WOII,
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waren streng maar rechtvaardig en correct. De nieuwe lichting jonge gas-
ten, die in het zomerseizoen, ter versterking inscheepten, daar zat soms wat 
tussen, echte ‘parvenu’s’.
Ze kwamen steeds op het verkeerde moment een uur in het restaurant zit-
ten dus de plaats bezetten van betalende klanten. Die mannen aten/dron-
ken aan een zeer goedkoop tarief aan boord. Dat bracht voor ons niets op. 
Ze moesten maar komen na aankomst met de anderen in groep. En vooral 
in een ‘coup de feu’ toen de boel goed vol zat en we hard aan ‘t werk waren 
om onze omzet te verhogen... Soms vergaten ze zogezegd, alsnog om te 
betalen. Had men er niet opgelet, was de ‘gorre’ weg en mocht je uit eigen 
zak het tekort bijleggen... Nu op een dag kwam er zo’n ‘gistenvintje’ eten 
tijdens het volle services en wilde persé ‘gestampte patatten’ in plaats van 
de‘pommes sautées’. 
Met 110 reizigers die in de zaal zaten te wachten op hun ‘grosse pièce’ had-
den die 2 koks bij ons helemaal geen tijd en de ‘goeste voorn’. Onze Chef-
Steward bijnaam ‘Grote Klauw’ nam het initiatief om zelf maar die puree te 
maken. Wij allemaal uiteraard zeer verwondert. Hij riep naar mij: ‘Pyson-sje 
got es wa witte finne noaigoaren vragen aan dikke tette’ (aan de stewar-
dess).
Tijdens het verorberen van z’n hoofdschotel zagen we de jonge luitenant 
voortdurend smakken en rare smoelen trekken. Onze ‘Grote Klauw’ had de 
fijne witte naaigaren gemengd in de puree en dat zat nu tussen ze tanden..
Die hebben we ook niet meer gezien.

Koningin Fabiola, restaurant
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- Op de car-ferry “Koningin Fabiola” hadden de officieren hun middagmaal 
gebruikt (met alles erop en eraan..) toen we stillagen in Dover. Het was 
de TSF (marconist) zijn verjaardag en na de maaltijd trakteerde onze Chef-
Steward, bijnaam ‘Menértje Mommessin’ (hij dronk steeds magnum of 
‘bomme’ Beaujolais Mommessin) een Irish-Coffee aan hen. Dat smaakte 
natuurlijk naar nog en dan nog maar ééntje. Na een tijd moest het schip 
terug vertrekken en die mannen werden boven op de brug verwacht. (Ik 
moet eerlijkheidshalve erbij zeggen dat de tweede luitenant toen van 
wacht was en niets had gedronken) 
Onze Chef ‘Menértje’ had een idee om het natafelen verder te kunnen zet-
ten, maar dan wel boven in de ‘officers quarters’  Hij gaf mij de opdracht 
om een plateau met 4 Irish Coffee’s naar boven te brengen. Na een paar 
keer op en neer te hebben gelopen, telkens met nieuwe Coffee’s, zei de 
Commandant bijnaam ‘de Bruggeling’ mij: ‘breng maar alle attributen voor 
die Coffee’s klaar te maken naar de brug en we zullen het wel zelf doen‘. Zo 
gezegd zo gedaan en dus ook een spuitzak met vers opgeklopte slagroom.
Een half uurtje voor aankomst in Oostende zegt ‘Menértje’ me: ‘vergit die 
boel daar boven niet te debrasseren’. Ik naar de brug en zie de ‘Bruggeling’ 
samen met ‘dikke Gr..’ staan, straalbezopen, met die spuitzak, elke boei op 
de zeekaart te voorzien van een klein torentje slagroom...

Prince Laurent (1974)
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- Ook nog eens over die ‘Bruggeling’ maar dan in het restaurant op de 
‘Prince Laurent’ we lagen in Dover, goed gegeten, den ordennance van de 
Commandant kwam zeggen ‘we hebben toestemming om af te varen’. Den 
ouwen ‘tuureluure’ ok, ‘moh ik moen èrst nog ne cognac hen’. Onze Chef 
‘Celle’ weigert, goed zegt den commandant ‘Als ik geen drank krijg stop ik 
het schip !!’ Hij neemt de telefoon aan het buffet en belt naar de machine 
kamer: ‘Allo hier den ouwen hé, nu alles aftrekken...’ inderdaad, juist tussen 
de koppen van Dover ‘Eastern docks’ Valt alles uit en stil, geen elektriciteit 
meer ook geen vaart meer niks, nada nul !!
‘Ok, Ok, t’is al goe’ schreeuwt ‘Celle’, Pyson heeft hem a.u.b. een dubbele 
cognac !!’   en daarna, daarna, dan zijn we terug in gang geschoten ...

- “Koningin Elisabeth” we deden in de zomer de afvaart 09.20u. een ont-
dubbeling van het schip met dagreis om 10.15u. We hadden op de heenreis 
steeds veel Belgen aan boord die gingen shoppen naar Dover. Die in de late 
namiddag dan terugkwamen met de dagreis. Vooraan boven aan de bar 
éérste klasse was er een overloop ‘palier’ daar waren de twee luxe hutten, 
een kleine ‘locker’ (ruimte) met boiler voor het warme water in de bar en 
hutten. De trappen naar boven leiden naar de brug en naar beneden pur-
sers office. Daar was er ook een zitbank en deuren naar de buitendekken. Ik 
werkte in bar 1. M’n collega Redgy uit bar tweede klasse had wat droogvis 
‘schotse schullen’ mee aan boord voor ons. Die vis was nog niet helemaal 
droog genoeg en ik had het idee om ze op te hangen in de boiler ruimte 
waar het warm was. In die ruimte stond er ook een aantal extra bakken bier 
in reserve. Maar op die vroege heenreizen verkochten we weinig drank dus 
die bleven daar in reserve. Die droogvis ging uit onze gedachten, vergeten. 
Wel merkten we op dat na een paar dagen dat er een rare geur ging op 
die ‘palier’. En al geruime tijd niemand meer op die zetels kwamen zitten. 
We moesten zelfs die hall niet meer uitvegen. De officieren die van of naar 
de brug gingen repten zich zo gauw mogelijk uit de voeten. Hoe langer het 
duurde hoe meer het daar begon te stinken. 
Nu op een dag moeten wij de afvaart in Dover overnemen van de dagreis, 
dus veel Belgen en veel verkoop van drank... zeg ik tegen m’n commis ‘haal 
es da bier ut t’ reservekot’. Ik hoor een geschreeuw en ga kijken: veel witte 
wormen een ondragelijke stank, geen droogvis meer, enkel de koordjes !!

           wordt vervolgd

                 Arne Pyson
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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

“ uze Torre”
       

Honkvast op strand, duin en rots.
Betrouwbaar in wind en storm.

Tronend boven alle geweld.
Beschilderd, beklad, afgepeld.

Kaarsrecht uitnodigend tot warme schoot.
Veilige haven weg van de dood.

Toren vol vuur en gloed.
Slanend licht in overmoed.

Stralend voor man en vrouw.
Baken van liefde en trouw.

    Leo Depoorter
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Enkele historische beelden uit de Oostendse visserij

De O.88 John in thuishaven Oostende. Het vaartuig (bouwjaar 1918, stoom, 
60 pk) werd uitgereed door de Pêcheries à Vapeur. 
                                              (Uit 75 jaar onderzoeksraad voor de zeevaart, 2002)

O.158         Het eerste stoomschip van de NV Oostendsche Reederij werd 
genoemd naar de Gentse socialistische voorman Edward Anseele. 
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Het vislossen in de gekende "bennen"

Flor Vandekerckhove
http://voorlaatste.blogspot.be/ en http://florsnieuweblog.blogspot.be/
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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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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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Visserij en Visverwerking aan onze kust,

Als we over visverwerking willen praten, komt natuurlijk eerst en vooral de 
oorsprong, nl. ook de visserij aan bod.

Vanouds, vóór de 11de eeuw bestaat er in Vlaanderen een visserij binnen de 
kustlijn, die aan de lokale en regionale behoeften aan verse vis kan voldoen. Van 
gestructureerde visserij-industrie en vishandel is er zeker geen sprake. Mede door 
de verzanding van de IJzergolf en het Zwin verlegt het actieterrein zich geleidelijk 
van een visvangst langs de stranden en de zeegaten verder naar de open zee. 
Omstreeks 1300 zijn kust- en zeevisserij een niet te onderschatten middel van 
bestaan.Vooral de haringvisserij blijkt zeer belangrijk. Vlaamse vissers voeren in de 
eerste plaats naar de Sandettiebank, gelegen op een boogsscheut van De Panne.
In de loop van de 13de en 14de eeuw wist Willem Beukelszoon  (Zeeuws –
Vlaanderen) haring te verduurzamen door ze op een speciale manier te 
behandelen. Hierbij werden de kieuwdeksels en kieuwen van de haring verwijderd 
en vervolgens het hart met de belangrijkste bloedvaten en het grootste deel van het 
darmsysteem. Deze handeling gebeurde zonder de kop te verwijderen of de haring 
open te snijden. Alles gebeurde langs de kieuwopening (‘Kaken’). 
Te Biervliet werd in 1958 een standbeeld onthuld voor W. Beukelszoon door de 
commissaris der Koningin in Zeeland (de Cassembroot).

Deze verwerking van vis is waarschijnlijk de eerste aan onze kust. Vanaf de 14de 
eeuw produceerden de Vlaamse vissers ook zelf aan boord gekaakte haring en kon 
die daardoor langer bewaard worden. Deze innovatie van het haringkaken zorgde 
voor een bloeiende Vlaamse visserij.
Doordat het vissen later wel enkele dagen in beslag kon nemen, werd de haring 
eveneens ‘gezouten’ op het schip.
Omwille van de langere reis naar de visgronden gebeurde  het kaken  en inpakken 
in tonnen op zee.

De bloei die de zeevisserij en in het bijzonder de haringvisserij in de 15de eeuw 
kende, bereikte een hoogtepunt in de eerste helft van de 16de eeuw onder keizer 
Karel V.

Religieuze en politieke troebelen (2de helft van de 16de eeuw) maakten een einde 
aan de haringvisserij en was eind 17de eeuw nog nauwelijks van betekenis.
Wel ontwikkelde er zich een kabeljauwvisserij vanuit Duinkerke naar IJsland 
toe. Vlaamse vissers trokken  toen naar Duinkerke om deel te nemen aan 
de IJslandvaart. De kabeljauwcampagne rond IJsland met zeilschepen 
besloeg zes maanden (maart-september). De kabeljauw werd toen met de 
lijn gevist en per afgesneden kop van de vis, werden de vissers hiervoor 
uitbetaald. Door de lange reis diende de kabeljauw bewaard te worden.                                                  
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Hierdoor werd de kabeljauw aan boord ‘gegut’ (ingewanden van de vis werden 
verwijderd) en nadien werd ze gezouten (moruwe kabeljauw).
Na de blokkade die Napoleon stelde aan de kustlijn, kreeg de kabeljauwvisserij naar 
IJsland vanuit onze kuststreek, vanaf 1818 het licht op groen door toedoen van 
Willem I.

De havens Nieuwpoort, Oostende en later Antwerpen zetten schepen in naar 
IJsland.

Door het ter beschikking komen van ijs kwam er een omwenteling in het bewaren 
van de vis. Het ijs werd vanaf 1874 ingevoerd vanuit Noorwegen en werd in 
ijsputten en pakhuizen bewaard. Hierdoor ontstond een bloeiende ijshandel. 
De ‘moruwe  kabeljauw’ verdween daardoor stelselmatig.
In 1888 richtte de firma De Naeyer in Oostende een ijsfabriek op om industrieel ijs 
te fabriceren voor de Vlaamse visserij.
Aan het invoeren van natuurijs kwam omstreeks 1914 een eind toen het kunstmatig 
ijs de markt veroverde.

Voor de visverwerking aan land was dit een goed gegeven want tot dan waren 
ze ergens afhankelijk van de manier van zouten op het schip. Nu konden de 
visverwerkende bedrijven zelf het pekelen (zout en water) bepalen.

Wat waren de manieren om vis te verwerken?

• fileren van vis
• drogen van vis (voornamelijk Schotse schol en wijting)
• roken van vis
• haringfilets en rolmops
• de conservenindustrie
• levertraanproductie

* Het fileren van de vis gebeurde aan wal. 

Nadat in 1934 de nieuwe vismijn te Oostende in gebruik werd genomen zorgden de 
verschillende pakhuizen voor deze eerste verwerking.
De vissersschepen meerden aan aan de kaai van de vismijn. Na het lossen van de 
vis, werd ze in ‘bennen’ (50 kg vis) te koop aangeboden. De verkoop gebeurde ‘per 
afslag’. De persoon die instond voor de verkoop startte met de hoogste prijs en 
daalde in prijs. Dat was spannend, want als men te vroeg afsloeg, was de prijs in 
feite te duur. Na de verkoop begon de verwerking van de vis.

Er was toen ook een treinspoor aangelegd waarmee de vis naar het binnenland kon 
vervoerd worden.
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* Het drogen van de vis werd voornamelijk door de vissers aan land of op schip 
gedaan.
De verwerking bestond/bestaat erin om de vis in ‘pattatenpekel’ te leggen.
Principe is dat men een aardappel in een ton legt en die met water vult. Daarna 
voegt men er zout bij en roert er in. Van zodra de aardappel stijgt stopt men met 
zouten en wordt de vis er ongeveer 20 minuten in gelegd. Daarna wordt de vis op 
een winderige plaats opgehangen om te drogen.

* Roken van vis ligt me na aan het hart, omdat ik opgegroeid ben in de rokerij ‘La 
Couronne’.
Aanvankelijk werden heel wat ambachtelijke rokerijen opgericht aan onze kust en te 
Brugge.

Vanaf 1880 moest een ‘hinderlijk’ bedrijf een officiële toelating bekomen. De 
procedure startte met de aanvraag vergezeld van grondplannen. Een eerste 
onderzoek werd door de gemeente uitgevoerd door middel van de bekendmaking 
van de aanvraag bij alle bewoners in een straal van 100m, het gekende ‘commodo 
et incommodo’. Op basis van de enquête stuurde de gemeente daarna haar 
advies door aan de Bestendige Deputatie van de Provincie en soms ook naar het 
Ministerie. De grootste hinder die men ondervond was de uitstoot van rook voor de 
nabijgelegen woningen, maar tegelijk boden de rokerijen ook tewerkstelling.

Mijn grootvader, Josef Boels, stichtte het bedrijf in 1924 op ‘Konterdam-Stene’, een 
toen nog eerder dunbevolkte wijk.
In de decennia volgend op 1920 verdwenen de kleinschalige rokerijen (problemen 
met de rookhinder voor nabijgelegen buren) om zich te concentreren in 
middelgrote bedrijven.
Daardoor kon de rokerij in Stene stand houden en werd er oorspronkelijk vooral 
aandacht besteed aan het roken van haring en sprot. 
Er waren 2 manieren om te roken: ‘Koud en Warm’
Het koud roken was bij een temperatuur van minder dan 30° C. (vooral haring, 
sprot, heilbot en zalm)
Warm roken (ongeveer 70°C) werd voornamelijk toegepast voor makreel, paling , 
forel en ‘zeepaling’(ruggen van doornhaai).
Het ‘koud roken’ gebeurde in open schouwen en het ‘warm roken’ in gesloten 
schouwen.
De taak van de meestergast roken was zeer belangrijk, omdat hij rekening moest 
houden met de warmte van de muren van de schoorsteen en de warmte van 
het aangestoken vuur (beuk en eik gaven een goede smaak aan de gerookte vis, 
zaagmeel werd gebruikt om de vlammen te dempen, maar ook om de warmte te 
behouden).
De vis werd in een smalle schoorsteen opgehangen en gedurende het hele 
rookproces bleef de roker het vuur (warmte –zonder thermometer!) onder controle 
houden.
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In de jaren  60’-70’ ontwikkelde er zich een nieuw procédé.
De vis werd niet meer in een open schouw gerookt, maar in gesloten rooktunnels, 
waarbij de rook hierin kon blijven circuleren en men de temperatuur en vochtigheid 
kon aflezen. Voordeel van deze nieuwe manier van roken was dat er minder 
rookhinder was en dat er op een economischer manier gebruik werd gemaakt van 
het verbruik van hout.

Toen er niet meer zo’n vraag naar haring was, werd er geleidelijk aan een focus 
gelegd op het roken van zalm en heilbot.

* Opgelegde haring (marinades) = haringfilets en rolmops: hiervoor gebruikt(e) men 
voornamelijk ‘magere’ haring. Dit was haring die reeds kuit geschoten had en niet 
meer het vetgehalte had van de ‘volle’ haring.

* De conserven industrie.
Het inblikken van vis is een Franse uitvinding – meer bepaald in Bretagne – in de 
eerste helft van de 19de eeuw.
Pas op het einde van de 19de werden 2 visconserven fabrieken gestart aan de 
Belgische kust, namelijk Excelsior in Oostende en Carbonez in Nieuwpoort . De 
sprot werd er ingeblikt en door verwarring met de franse taal gebruikte men ook de 
benaming ‘sardinerie’ in plaats van ‘sprotfabriek’.

* Levertraan productie.
Levertraan werd gewonnen uit vislevers, voornamelijk deze van kabeljauw.
Het procédé bestond erin om de levers te koken en de olieachtige bovenlaag 
(levertraan) af te scheppen.
Levertraan had een overdadige concentratie van fosfor, jodium en vitaminen A en 
D. Dit werd door de medische wereld eind 19de eeuw ten zeerste aanbevolen. De 
opname van één lepel olie (slik, heb het als kind zelf gekregen) was bedoeld als 
preventie voor rachitis en werd daarom in hoofdzaak aan opgroeiende kinderen 
toegediend, om de botaanmaak te bevorderen. Verder werd het ook beschouwd als 
een remedie tegen spier- en weefselpijn.
Levertraan werd meestal op het schip zelf bereid. Albert Ramon startte echter ook, 
als enige, een bedrijf te Mariakerke om levertraan te produceren.
Thans wordt levertraan nog steeds in de apotheek/natuurwinkel verkocht, maar 
dan wel in de vorm van capsules.

Martine Boels,
03/04/2014
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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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brochures

folders

boeken

doosjes
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Het drama van de Comte de Smet de Naeyer

Letterlijk overgenomen van:  
Het Handelsblad, zaterdag 14 en zondag 15 april 1956

 Hieronder volgt het ooggetuigenrelaas van één van de bemanningsleden van de 
“Comte de Smet de Naeyer” die aan de dood ontsnapte. Vijftig jaar geleden is er 
oneindig gefantaseerd over deze zeeramp. Volksdichters en liedjeszangers beschreven 
elk naar eigen inspiratie en inzichten het vergaan van het schoolschip, bij zoverre de 
juiste toedracht der gebeurtenissen ten lange laatste wel moest verloren gaan. Het 
verhaal dat hier volgt, en waarvan de auteur niet gekend is, is origineel. Het is volks 
geschreven en met een zin voor details, die het realistische van dit relaas sterk onder-
streept. Het is ’t dagboek van de tweede (de laatste) reis van de “Comte de Smet de 
Naeyer”.

11 APRIL 1906
De drie maanden verlof waren om zeep en weer zouden de kadetten naar ’t schip 
komen want de tweede reis ging beginnen. Wel hadden eenige misnoegden gedu-
rende de vacantie gepreuteld tegen eene of andere bijzaak, en onbevoegde dagblad-
schrijvers hadden er ’t hunne bijgedragen maar ’t geschreeuw van voor het vertrek 
over “den bak die te Greenock omgevallen was” “en die nooit de Gascognergolf zou 
bereikt hebben” was uit.  

Het verslag van commandant Fourcault over de eerste goede reis, de verbetering aan 
den staf teweeg gebracht en de hernieuwingen aan het schip, hadden de pennelek-
kende vitters anders gemutst en ’t was een algemeen juichen ’t gansche land door, 
een broederlijke meewerken aan de jongste poging om België’s zeevaart herop te 
beuren en te herscheppen. Vijf zee-officieren, drie professoren, dertig cadetten en 
eene voldoende manschap namen aan de uitvaart deel, op woensdag 11 April 1906.

Bij het vullen v.d. ballasttanks op 20/10/1904, sloeg het schip om en bleef met haar 
masten op de kaai liggen - ernstige schade.      (scheepswerf te Greenock, Schotland)

(Het was het eerst gebouwde schoolschip voor België.)
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De Heer Minister van Landbouw kwam een groet brengen aan de jonge zeelui, 
benevens een hele hoop afgevaardigden van hier en ginder met blinkende buizen of 
gegallonneerde képis… De stijfhouderij liep goed af, en na den “speach d’occasion” 
werden ouders en magen voor de laatste maal omhelsd, de trossen losgesmeten en 
zonder muziek of geweld en lawaai gleed de grijze romp van den “Comte de Smet” 
over de kalme Schelde ’t zeegat in. Een triestig vertrek te wege!

12 APRIL Vlissingen 
De grijze Noordzee ligt wazig onmeetlijk voor ons en de kalme vuile baren rollen 
in vervelende gemaakte doening de Schelde binnen. Er is werk aan de natie, veel 
werk. ’t Schip klaar krijgen, dat maar half gereed was bij ’t vertrek – zeilen aan 
krammen, schooten inhaken, de pardoens voorzien hier een touw, daar een blok, 
het ruim stuwen, petroolvaten vastkeggen, prezennings overtrekken, hier een ditje, 
daar een datje, genoeg om niet veel tijd te hebben om aan ’t Vaderland en van ’t 
huis te dromen.
Goede Vrijdag. Dertien April! en toch naar zee!!! ’t Matrozen bijgeloof kwam boven, 
één beweerde dat het wraak riep tegen God, en dat het slecht eindigen zou.
De touwboot Vulcain nam ons mee tot voorbij ’t lichtschip “Westhinder”.
Onze Cte de Smet is zat geloof ik ? Hij stampt en rolt en krijgt pakskens water net 
of we waren in eene zotte stormwee en de sleeper heeft ons nog vast. De jongsten 
zien hunne pere och arme, ze hebben kennis gemaakt met de zeeziekte en daarbij 
schatten ze de nieuwe jobs als: gemakken kuischen, schotels wasschen en kou lijden 
maar aan de helft der waarde.
15 APRIL – Paaschen ! geene eieren vandaag. Allen gingen we naar de mis en ’t 
weder wil mee om den schoonen dag wat plechtiger te kunnen vieren. 
Effen kalme kabbelend grijsgroene zee. De nieuwe gastjes zijn genezen van hun 
zeekwaaltje en nu ’t rijpepeergeel van hun wezen weg is, zien ze er uit als echte 
zeebonken, de pijp in den kop, de muts met wapperende strikken fier op het oor, de 
ronde borst en armen struisch in den blauwen saaien trui gepakt…

Redevoering van minister Francotte aan de kadetten voor hun "laatste" vertrek.
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16 APRIL – De tweede Paaschdag is den eersten weerd. Het aangenaam getoet van 
den misthoorn doet ook al zijn best alle twee minuten en ’s avonds is het verlichting 
a giorno tot 11 ure. Ik had nog liever de peerkens met japaneeschen transparant 
van de eerste reis. Die kon men ten minste uitdraaien om acht uur en gerust slapen. 
Ik ben ook nog een van die van de eeuw van licht, immer licht wil worden.
17 APRIL – De President “Gherling” van Antwerpen is eventjes een kistje cigaren 
komen halen en de kapitein vertelde dat er meer zeilschepen kruisten die den 
oceaan niet in konden, ons gemoed nog wat opbeurend met de zoete vertroosting 
dat… ’t nog al wat kon duren. De kinderen waren om zot worden. Nog eene maand 
misschien eer we in de Canarie-eilanden aankomen. ’t Ging rond en scheuf!
Tegen avond al schifte de wind. We brasten vol. ’t Woei een goed briesje, ’t schip 
ging op de bakboordzij liggen en weg waren we ’t zeegat in: veertien mijlen loopens 
langs kaap Lezard voorbij.
18 APRIL – Vernonde! ’t Wordt maar redelijk. Een Brusselaar is bijkans over boord 
geslagen geworden  aan de fokkebrassen, een dikke chef d’équipe durfde het spel 
niet wagen en mijn kameraad die het aan stak was ook zoo maar weg. Wat krijgt 
dat schip nu in zijne leurven van het tusschendek altijd vol water te willen hebben. 
De gemakdeuren zijn weggezeeëd, een en ander walst over boord, en moeder de 
Golf behandelt ons met eene feeksachtige bezorgdheid.
Om 8 ure hebben we de brams geborgen want zwerte schoonmoederende schijen 
ravotteren zuchtend en zoevend door ’t grijze wolkenheir, maar tegen den elven 
werden ze bijgezet: en als er een oogenblikje tijd overbleef was ’t naar de lokke-
brassen in het tusschendek en met den besten wil ter wereld kondet ge daar maar 
niet droog van daan komen. Zooboog de rieling stond, gutstet water: zwalpende 
weg en weer bij elke rolling kwam een nieuw pakje u drenken tot aan de ooren.
Niet bang zijn, maar niet zot, goed vasthouden maar geen gefikfak of …
Maar ’t water bleef komen, geweldig, en overal was er water. De keuken liep over, 
de slaapkamer stond vol en daar dat het dek niet gebreeuwd was liep het door 
de spleten binnen in het schip, de pompen werkten niet en ’t was maar scheppen 

Vertrek Comte de Smet de Naeyer uit Antwerpen
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water dragen van ’s morgens tot ’s avonds en van ’s nachts tot ’s morgens nog: zon-
der ophouden en water was er nog zoo veel in de kajuiten en overal, altijd een voet 
hoog. Dat was dezelfde Cte de Smet van de eerste reis niet meer.

De commandant, die oude ervaren zeeman kon niet meer op zijne beenen staan en 
wankelend schoorvoetend sukkelde hij van ’t standaardkompas langs de kaartenka-
mer naar ’t roere en dan over boord gaan zien.
Maar op dat eeuwigzelfde uitziende wezen vertrok er geen spier. Ik heb nooit 
geweten wanneer die man kwaad of goedgezind was en altijd sprak hij op even 
hoogen toon. De eerste reis heb ik hem twee keeren zien lachten en als ’t nog meer 
gebeurd was kwam men ’t vertellen als een wonder. Een raadselachtig man, met 
koud en kalm uitzicht, maar een gouden hert moest hij hebben. Niets dan zijnen 
plicht kende hij en zonder ommezien hij zijn doel bereiken wou. Had hij gesproken 
’t was zoo. Bewust was hij van zijne verantwoordelijkheid en zou die dan ook niet 
voor ’t minste met een ander gedeeld hebben. Het was hem opgelegd ’t schip te 
sturen en zeelui voort te brengen en dat wou hij en dat zou. Mij docht altijd dat die 
commandant zoo ver boven de andere stuurlui stond als een generaal boven een 
luitenant. En ieder hield er aan, ieder eerbiedigde hem ’t kon niet meer. Het was 
voor ons “Le maitre après Dieu”.
Maar toch moest er nu in ’t binnenste van dien man iets buitengewoons omgaan, 
iets woelen en stormen en gerust was hij niet want hadde hij ’t geweest,                 
hij had niet gewankeld, niet gestrompeld, dat wisten we wel. De massa der verant-
woordelijkheid die moet hem dan gewogen hebben.
En met regelmatig barenspel drong de zee meer en meer binnen en ’t was wel te 
zien dat het schip aan ’t zinken was. 
We waren 58 man onmachteloos om ons schip te redden.

Het vracht-opleidingsschip Comte de Smet de Naeyer bij zijn eerste reis in 1905 met 
links de commandant Fourcault, midden de minister Comte de Smet de Naeyer en 
rechts de aalmoezenier Mr Cuypers.
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De stoompomp werd onder pressing gebracht maar de stoom die door buizen joeg 
die onder stonden, verwaterde in de buizen. Het noodlot wilde er een einde aan 
stellen en we zouden, we moesten er aan. – Ik vroeg me toen af hoe lang we het 
nog zouden gerokken hebben.
Afgemat, uitgeqroet ontrolden we de hangmat en met doorzopen kleeren en volle 
leerzen trokken we er in. Toen moest de tweede derde van ’t schip al vol water 
staan en ieder wist wel dat we zinken gingen. Ik was te afgebeuld om niet te kun-
nen slapen. Wijl we te kooi lagen ontstak men Bemgaalsch vuur rood en groen en 
’t moest een nare oogslag zijn dat spookendansend licht op een zinkend schip. Nog 
floot de wind zoevend en huilend door ’t koordewerk en blies de zeilen bol; nog 
spookte de zee met machtige baren die reusachtig aanrolden alles van dek weg-
scheerend; Ik weet niet hoe er dien nacht geen twintig over boord zijn gesmeten 
geworden. De reiling achter op ’t wandeldek was weggerukt tien meters ver, de 
gemakdeuren die in het midden van het schip hongen lagen te vlotten op den bak 
dertig meters verder. De trappen waren afgerukt en overboord en als ge in eene 
baar terecht kwaamt, voeldet ge u van dek geheven door die dwaze watermassa. 
Brassen en neerhalers, vallen en touwens ’t lag alles in de war gespoeld, ineenge-
strengeld, en stevig vastklampen wat ge ter hand kost krijgen was het eenigste mid-
del om niet te worden meegesleept. Den 10 ’s morgens om twintig voor 4 klonk een 
wild: All hands on deck. ’t Was eerder verwacht geweest. Onze slaapkamer stond 
onder water, en de panneelen van nr 3 luik boven de watertanks waren gesprongen 
en ’t luik liep over. ’t Schip was vol, en ’t was er mee gedaan, gedaan… Door inbeel-
ding en schemeroogen had de kijkuit een licht geseind en alleman moest terug naar 
die vervloekte fokkebrassen waar ’t water tot boven den kop danste. “Stuurman, 
we zijn naar de”… zei er een cadet. De stuurman monkelde maar antwoordde stil. 
“ zwijg, jongen, ge moest ’t niet zeggen voor de jongeren" ! !. En daar stonden  we 
vloekend te prossen en te mooschen in ’t water, al sleurend aan de brassen maar 
niets was het gekort en men moest het opgeven.                                                                                                                     
Om half vijf trokken de matrozen de lijfboeien aan. Die waterratten, die helden, die 
blazers van altijd, bijgeloovig en grootsprekend ras, dat veel meer van een schip 
weet als een kapitein met kennis en dertig jaren ondervinding, moest nog eens het 
voorbeeld geven, en zeggen dat er kinderen bij waren 16 en 17 jaar oud die er niet 
aan dachten hun leven te redden, maar hoewel ziek en uitgeput werken bleven 
voor ’t nut van ’t algemeen. ’t Was om mee te lachen.
Daarna werd alleman naar het achter geroepen en om 5 uur klonken de noodscheu-
ten akelig wegdreunend. “Ter hulp! een schip in nood”. Wij wisten ’t wel.
Nog moesten eenige fokkezeil gaan afslaan met een bijltje, maar seffens was ’t 
gedaan. Kap, kap, kap, en weg vloog het aan flarden. Dan kregen ook de jongens de 
reddingscorsetten en all hands aan de booten. De twee nr 3 en 4 achter op ’t wan-
deldek eerst. Nr 4 Bakboordachter draaide goed op de davits buiten ’t schip. Twee 
matrozen en de lichtmatroos sprongen er in. ’t Ging alles wel tot bij ’t vieren toen 
schoot de boot los met de voorplecht onder water.
Een ongeluk komt nooit alleen: de vanglijn brak en ’t bootje dobberdraaide,    
stampte om, de lichtmatroos werd er uitgesmeten en Robyns die achter aan ’t roer 
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zat, meegesleept. Vermeulen had zich aan het val kunnen vastklampen en onge-
deerd werd hij binnen gedraaid. Nog smeet men reddingskronen achterna, nog 
wierp de priester een vergiffeniskruis en weg waren ze. Dat waren de eerste slacht-
offers. Toch bleef iedereen kalm als ware er niets gebeurd.
Nr 3 draaide goed buiten, weer ging er een matroos mede naar beneden, men sloeg 
eene dubbele vanglijn aan de kram en ’t bootje danste ’t schip achterna, behouden. 
Voor wie zou dit bootje wezen? Maar nog bleef de groote walvischboot van op 
het huis. Daar was plaats in voor bijkans vijftig man. De fokke en groote ra werden 
getopt, de brassen aangekramd, de boot opgeheven en buiten gezet; weer wilde 
het ongeluk dat hij kapsijsde en vol water werd hij vastgemaakt aan het schip. Een 
matroos liet er zich inglijden om hem met eenen emmer uit te scheppen maar er 
was niets bij te winnen.

19 APRIL - De zee bleef klotsen en hotsen, en zwalpen en zweepen, de wind woei 
verveerlijk door ’t span, dat alles floot en djingelde toen aan het oosten het eerste 
licht der zon de kimme kwam opklaren. Wat zou die zon een droef schouwspel gaan 
beschijnen! Dat licht en leven schept ging ook dood en vernieling zien!
En dan de booten een en twee, en nog werd er gewrocht ’t kon niet meer; aan 
bakboord en stuurboord was het een wild uitzingen van He-He-bas en Ho! Ho! 
you’s een dwaas sleuren aan die vallen om toch te redden wat men redden kon. 
Eens anders en mijn leven, maar hoe men er eene derde hand opsloeg ’t en kon, 
’t en moog niet korten. Als men nen halven voet hoog de boot uit de stoelen 
had getrokken, loste het patent en ’t was weer te herbeginnen. Hadden ’t haken 
geweest ’t ware van zelfs gegaan zoowel als al de andere maar men kon niet blijven 
mooschen er moest iets gebeuren, ’t laatste. Het wroetelend zoekend water slurp-
te alle gaten vol, ’t schip zonk stil aan want het dek ging met de zee gelijk staan.                      
Men sneed die allen los en maakte de booten klaar om in geval van zinken ze vlot-
ten zouden.En toen ja, toen ging het komen, het einde de dood.

Aalmoezenier Cuypers op de brug van de Comte de Smet de Naeyer.
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“Vriend, gij of ik, blijf ik er bij, gij gaat naar moeder zeggen dat ik aan haar gedacht 
heb. Zijt gij het ik zal ’t zelfde doen”. Het akkoord werd kalm gesloten en ‘k ging 
biechten. Er was geen kwestie van zonden belijden een woord van aanmoediging 
enkele van de brave Held Cuypers een volmaakte akt van berouw, en alles is u ver-
geven jongen, zei hij, heb moed en tracht u te redden. Toen zag ik drij matrozen 
springen. Ho helden, nog eens eerst, het kwam nogthans aan de jongste cadetten 
toe – Zeeleerzen en kousen werden overboord gesmeten. Het oliegoed en den frank 
ook er af en dan op Gods genade springen maar… Moutarde, sprong ook op ’t aan-
hitsen der anderen. Hij duikte met den kop vooruit, kwam terecht op den kant van 
’t bootje en hij als een steen, ging recht naar onder. Anderen kwamen aangezwom-
men en werden binnengetrokken. Toen zag het dek er aardig uit. De commandant 
de dood kalm in de oogen ziende wandelde met de cigaret in den mond: We zullen 
er nog maar eene rooken had hij gezegd. ’t Zal de laatste wel zijn. De aalmoezenier 
Mr Cuypers hoorde nog eene laatste biecht geleund tegen de kaartenkamer, een 
cadet zat er op de knieën voor. De twee jongens van ’t roer hadden de toelating 
gevraagd om ’t schip te verlaten en zich te redden. ’t Was de jonge stuurman Van 
Esch die lang op uitkijk stond in de fokkezalies die hen vervangen had. Nog een die 
wist dat hij er blijven zou de brave jongen! De kok en de bakker stonden aan de 
nagelbank rond den grooten mast, al wenkend naar ’t schuitjen om ze te komen 
halen. Ze hadden ieder eene lijfboei vast… Springen of sterven dat wist toch ieder-
een. Er waren die ’t niet wagen dierven omdat ze niet zwemmen konden, de goede 
Tiberghien onder andere en die stonden aan eene belegpin geklampt om maar niet 
met de zee te worden mee gespoeld, om toch nog zoo lang mogelijk te leven. En in 
dien stond zag ik nog eens mijn gans leven terug maar moed verloor men niet ofwel 
was ’t onverschilligheid, doch bang nooit. Men ziet de dood wel voor zich en ’t is of 
hel en hemel voor u open staan als in een vizioen dat ik denk er in dien stond wei-
nig ongeloovigen te vinden zijn, zijn ’t geen onwetenden. Van hier en daar kwam er 
nog een aangezwommen en de lange Gentenaar, die hijgend als een peerd zich aan 
’t bootje vastklampt: Zeg, hé, trek er mij eens in hé, sprak hij kalm op den toon van 
een ander die zou klappen van een pijp te stoppen. – Gerust ziel!
Mijn goede kameraad een Kempenaar was ook gesprongen om in zee terecht te 
komen, maar ’t bootje met eene deining werd opgezweept kwam er vlak in terecht 
maar zonder letsel, niets was er aan – of hij geluk had.
Aan dek was ’t nog altijd ’t zelfde gesteld, dwaas rollende baren die verveerlijke 
druischten en bruischten al sissend en kissend met grollend gekook. – Boven aan de 
gaffel van den kruismast wapperde het noodvlaggetje, en eene puts hing er onder 
te biggelen.
’t Was meer dan tijd. Nog riep men hun die aan boord gebleven waren een 
“Vaarwel, goede reis toe”, en nog werd er met den denzelfden kreet geantwoord. 
Een kreet van wanhoop niet, het deugddoende “Vaarwel” het uit het hart gewen-
schte, en honderd meters misschien was ’t schuitje van de Cte de Smet verwijdert, 
toen een verveerlijk kraken zich hooren deed de kruismast viel voorover en ’t schip 
brak opgezwolgen door de wreede golven met de wezens die er op gebleven waren. 
De zon klom in gewone doening, half rood tegen den witbewolkten hemel op. Dat 
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diep stampen van ’t schip als ging ’t zitten; dat kraken hoor ik nog, dat geweld van 
water dat opkruitte tegen één in witgekuifde prossene massa en weg was alles op 
een oogslag, een niet.- Het Belgisch Schoolschip Cte de Smet de Naeyer was in de 
golf van Gasconje vergaan met drij en dertig man. Nog had men Halsdorff op eene 
roode blikkenbloemdoos zien drijven, en Charlemain op ’t kiekenkot maar weg 
waren ze ook. Toen op eens iemand eenige koppen zag uitsteken boven zee. Men 
roeide er op aan. ’t Waren de twee stuurlee, Wenmaeckers en Celis, een cadet en 
een matroos. Die ook nog werden gered. Zij waren tot in den walvischboot gesuk-
keld, die elk oogenblik dreeg te zinken. We trokken ze met eene roeispaan tot in ons 
bootje. Stuurman Wenmaeckers werd als kapitein aangesteld en de andere moesten 
roeien. Nog vischte men twee flesschen Pepton op en een der professors had een 
pak chocolade met zich, dan nam men het besluit degenen te redden die men nog 
zou tegen komen. In de voorplecht van ’t bootje vond men ook eenige brieven en, 
portretten en vijf pond sterling maar de eigenaar was er niet meer. Ons bootje was 
niet enkel zwaar geladen van ’t volk maar ook hadden we meer dan een voet water 
er in.
Met eenen houten emmer die er in lag, en een zuidwester werd het water zoo veel 
mogelijk uitgeschept. Nog wierp men een blik rond maar ’t was alles verdwenen. De 
zee, de wreede had zooveel wezens ingeslokken in haren schoot. Men zette ’t zeil 
bij, men roeide gewonnen verloren, gedrieën aan een riem. De compasnaald wees 
O.Z.O. Waar of we zouden uitkomen; of wij maar gered zouden worden daar dacht 
niemand aan voorwaar. Wij leefden ’t was genoeg. Tot tegen den middag hadden 
was dan geslaaft toen de zee kalmer werd. Ieder kreeg een lepel pepton en met 
nieuwen moed roeiden we voor de zon weg.
Ik zat zeker eene halve uur op mijn dofte eer ik wist wie er nevens mij zat, en dan 
van tijd tot tijd verkende men er nog een, men wenschte Proficiat met een sterk 
handdrukken en immer vooruit, getrokken aan de riemen met nieuwe kracht, zon-
der op uitkomst te denken.
Rond drij uur in den namiddag merkte een matroos een zeiler aan den horizont. 
Zie, toen werd er gehuild, geraaskeelt en ’t waren Hip! Hip! Hoera’s zonder einde. 
We moesten wel denken dat die lui ons hooren konden. We waren er omstreeks 23 
kilometer van verwijderd. Seffens overstag geloopen trok men een rood en witte 
zakdoek boven aan den mast. Toen zou er geen enkele meer durven denken hebben 
dat we niet gered waren. En ’t was een nieuw beulen aan de riemspanen met bui-
tengewone kracht en stillekens aan kwam men dichter en dichter het schip den weg 
afsnijdende. ’s Avonds rond 7 uur – de zon hong leeg in ’t Westen, gingen we kalm 
nevens den viermaster liggen, net als matrozen die van een pleziertochtje weer-
keeren. Seffens de stormladder op en ’t bootje ware waar ’t wil. De Franse viermas-
ter Dunkerque had ons gered.
Toen werden wij geteld, en verkenden wij elkaar, 26 man waren aan de schip-
breuk ontsnapt. Maar dat getal 26 van 59, dat maakte een slechten indruk en 
men had goesting om te weenen ware ’t niet dat we zoo blij hadden geweest.     
Commandant Fourcault, kapitein Van Zuylen, stuurman Van Esch, en aalmoezenier 
Cuypers, die vier helden die gouden harten, ze waren er niet, en de makkers Jozef 
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Dewallens, Tiberghien, Gheysen en al die anderen? De zee bezat hunne lijken, 
zooveel jonge levens waren gebleven in de ramp, zooveel vrienden ons als broe-
ders, waren door die moedwillige zee opgeslorpt. En ik dacht aan ’t huis, aan mijne 
ouders en broeders en zusters en aan hunne ouders en toen heb ik geweend ’s 
nachts en lang gekreten als een kind.
Seffens werd ons eten voorgezet, en een teug warme wijn. ‘k Had zoo gulzig in ’t 
brood gebeten dat er mijne keel was van opengescheurd en ‘k smaakte enkel bloed, 
en cigaretten en tabak kregen we en kleeren en schoenen en kousen en al wat we 
verlangen konden, we maakten kennis met de matrozen en seffens waren we een 
heele boel vrienden onder een: ’t waren brave lui toch ook en de officieren bespaar-
den zich geen moeite om ons aangenaam te zijn en in alles te voldoen. Een oprecht 
goed onthaal waarvoor we immer zullen dankbaar wezen.
’s Anderendaags was de zee wat holler en men sprak over slecht weer dat er op 
handen was en bij de gedachte alleen aan storm, aan nog eens vergaan, stond ik te 
beven en te knikkebeenen. Ja toen heb ik bang geweest; ’s avonds sliepen we in de 
zeilkooi, d’een neven d’ander met een zeil over ons getrokken, en in den dag hielpen 
we brassen en zeilen bijzetten en nog al ’t een en ander.
Toen we tot voor Dover gesukkeld waren kwam de Granville vragen om ons over 
te nemen maar de kapitein liet niet toe en we zouden mee naar Cuxhaven. Na veel 
gesukkel, ongelukkige winden en kalmte kwamen we toch uiteindelijk aan, we kre-
gen nieuwe kleeren, eenige centen en we waren op reis naar huis. 

‘k Wil u het overige besparen, beminde lezer, hoe zoudt gij zelf een 
drenkeling ontvangen hebben....

Verzameling en foto's Philippe Vanthournout

Herdenking van deze triestige dag door een groep kadetten.
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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

Zaterdag 9 april.

Zoals men ook in oude zeemanstaal pleegde te zeggen, iemand heeft 
vergeten zijn “lief” te betalen in de haven want vandaag zitten we in een 
rotweer. Hetgeen beaufort 3 had moeten zijn is nu minstens het dubbel. 
Het komt zelden voor dat de windkaarten ernaast zitten maar spijtig 
genoeg, voor onze laatste dag, is het zo. Bovendien blaast het in Ponta 
Delgada ook harder dan verwacht en zal het dus sportief worden om 
tegen de kade te gaan.

Wanneer ik zoals iedere morgen de keukenploeg en de brug goeiedag 
kom zeggen krijg ik maar een klein bonjourke terug. Iedereen heeft 
slecht geslapen en iedereen heeft er zijn buik van vol om door mekaar 
geschud te worden. Bij sommigen is de buik, of beter de maag, al terug 
leeg. Voor aankomst zullen we de scheepszij even moeten afspuiten. 

Het is verwonderlijk hoe vlug energie kan omgezet worden in lavenloos-
heid. Zij die Horta en Peter’s Café hebben veroverd hangen nu als natte 
dweilen ergens over een reling uit te lekken. Arme sloebers, geen nood, 
het kan enkel maar beter worden..

Op de middag verbetert het weer. Er worden weer zeilen bijgezet en we 
lopen terug een kleine 7 knopen. Met zeilen erbij ligt het schip uiteraard 
veel stabieler. Dat wordt vanavond rond 19 uur vast.

EINDE
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Surprise, surprise, er is geen loods voorzien dus moet ik het zelf maar kla-
ren. Alles verloopt zoals gewenst, bakboord tegen de kant, alles afgemeerd 
om 18u30. Einde reis! Morgen nog wat papierwerk, mijn master’s report 
maken, bagage pakken en maandag zit ik op de vlieger naar ... Oostende. 

De vlucht wordt van Brussel afgeleid, niet omdat ik erop zit hoogstwaar-
schijnlijk maar omdat Zaventem nog niet op volle toeren draait. Voor mij is 
het althans een meevaller.

Als afscheid hebben de studenten nog een BBQ georganiseerd voor van-
avond. Heerlijk zoals die lui het klaarspelen om een oude havenloods om te 
toveren in een restaurant met bijhorende dansvloer !
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Het was een waardig en roerend afscheidscadeau ter vervanging van de 
normale Captain’s diner. Van harte bedankt jonge lui, niet enkel voor de 
BBQ maar ook voor de mooie reis..

Dit was het dan. Hopelijk genieten jullie van mijn logbook en zoals men hier 
zegt, tot de volgende reize!

Patrick Vermandel

Alias Captain Grumpy

einde
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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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Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende

Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende
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Matroos Jozef DOMS op de Mercator
       

Jo Dielman

  Zijn dagboek over de 28ste Kruistocht van de Mercator, eind 1953
(vervolg)

- 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.

Dinsdag 12 januari 1954
We glijden zacht bijna zonder wind steeds maar verder over het kalme water in de 
richting van Dakar.
Alles is kalm gebleven aan boord vandaag en iedereen heeft in alle stilte zijn alle-
daags werk gedaan, vernis krabben, schilderen, roest tjippen enz…. zodat ons schip 
binnen enkele dagen weer als nieuw zal zijn voor ’t binnen komen van Dakar.

Woensdag 13 januari 1954
Het was weer een revolutionnere dag voor de matrozen. ’t Is misschien omdat 
we nog niet genoeg afgezien hebben, nu worden we weer beticht vandaag van de 
bootsmannen hun kast leeggestolen te hebben van eetwaar, der is zelfs één van 
ons die bij de kapitein geweest is en zo hij niet weet wie de dader(s) is (zijn) zal hij 

(°1931  ᵻ1995)
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de zak krijgen in Antwerpen. Er gaat hier geen dag voorbij zonder dat er hier last of 
ambras op onze schouders neerkomt. ’t Is alle dagen iets nieuws hier en voor het 
onnozelste eerst en alles komt op de rug van de matroos.
Daar we dezen namiddag recht op de kust stevende zijn we over stag gegaan en zijn 
we weer recht terug in zee gegaan met alle zeilen bij, wat dat ze gaan doen weet ik 
niet maar denkelijk zullen we morgen voor anker gaan daar we niet ver meer van 
Dakar verwijdert zijn.
Dezen avond hebben we enkele zeilen gezakt en onze snelheid is nu merkelijk ver-
mindert en we glijden nu zacht verlicht door het heldere maanlicht over den blin-
kende kalme zeespiegel, Westwaarts toe.

Donderdag 14 januari 1954
Voor de 3de ploeg waaronder ik behoor begon de dag om 4 uur dezen morgen met 
zwaar labeur van werk op onze nuchter maag.
We waren rond 4 uur in ’t zicht gekomen van Dakar, het gevolg was, alle zeilen bij-
zetten en aanhoudende over stag gaan zodat we voor Dakar bleven rond draaien tot 
dat het licht was. Rond 7 uur alle zeilen neer en opdoeken dit alles moest gepaart 
gaan met een hels tempo, dit werd dan ook in record tijd gedaan en om 8 u was 
alles klaar. Onze wacht was gedaan en we hadden nog geen minuut rust gehad, 
maar we waren allen doodmoe.
Om 9 u terug op dek, ik heb de badkamer van de Commandant uitgeschilderd tot 
12u terwijl iedereen bezig was met dek te wassen en de verf insgelijks. Alles werd 
geschrobt, gewassen en geschuurd, zodat ons schip weer blinkt en we proper in 
Dakar zullen binnen komen.
In de namiddag heeft iedereen ik inbegrepen moeten vernissen tot 5 u. Dat maakt 
dat ik aan dek ben van 4 u dezen morgen tot 5 u dezen avond en morgen vroeg om 
4 u moet ik er weer uit. Dat is het leven hier, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 
werken, 8 uren dag bestaat er hier niet.
Deze avond is er weer sinema aan boord en ik zal maar gaan zien want slapen kan 
men toch niet met zulks lawaai neffen de deur en daar morgen vroeg om 4 u weer 
er uit moet valt er aan slapen weeral niet veel te denken.
Juist voor dat de sinema begin werd iedereen aan dek geroepen om een boot in ’t 
water te laten om de kapitein te gaan zoeken in den donkere, hij was eenigge uren 
te voren gaan zeilen en nog steeds niet teruggekeerd.
Met 8 man vertrokken we waaronder ik en roeiden in het donkere op ’t goed valle 
het uit op zoek naar onze fameuze kapitein in volle zee in de pikdonkere nacht.
Dra ontdekten we hem, we kwamen er op af en zetten eenigge mannen bij hem in 
zijn boot om te roeien en zo is hij dan aan boord geraakt. Wij zelf zijn met boven-
menselijke kracht inspanning tegen de wind in en tegen de stroom aan boord 
geraakt, de kapitein is een uur later aangekomen, beschaamd als een geslagen 
hond.

De matrozen hebben weeral voor de zoveelste maal in de bres moeten springen.
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Vrijdag 15 januari 1954
Aankomst Dakar.
Om 7 u dezen morgen hebben we anker op gegaan en om 10 u zijn ze Dakar binnen-
gelopen met de moteur. Alles liep vlot van stapel en om 10 ½ u lagen we vast aan de 
kaai.
Hier kregen we brieven met hopen. Ik zelf kreeg er vijf er waren er van 7, 8 enz… 
iedereen was natuurlijk content.
De zon brande hier ongenadig op ons hoofd zodat we ons zo licht mogelijk kleedde 
om te werken. We hebben heel den dag niets gedaan dan wat geschilderd enz…
Dezen avond was mijn ploeg (stuurboord) vrij om uit te gaan maar we zijn aan 
boord gebleven daar er toch niets te zien is hier en iedereen zijn werk heeft om te 
schrijven naar huis of naar zijn verloofde.
Ik ben om 10 ½ u  gaan slapen na den helen avond brieven geschreven te hebben.

Zaterdag 16 januari 1954
Niet veel te melden vandaag daar het een dag geweest is lijk vele andere. In de 
voormiddag hebben we hier en daar wat geschilderd om ons bezig te houden.
In den namiddag is den consult aan boord gekomen op bezoek en er werd ter zijne 
eere een diner aangeboden hier aan boord.
’s Avonds was het weer resepsie, al de vooraanstaande personen van Dakar waren 
uitgenodigd om te komen drinken hier aan boord dat duurde zo ongeveer van 5 u 
tot 8 u.
Des savonds ben ik uit groten verveeldheid naar de cinema gegaan daar ik sinds 
Tennerif nog niet aan de wal geweest ben.

Zondag 17 januari 1954
Niettegenstaande dat het zondag is moeten we zoals gewoonlijk om 6 u uit ons bed, 
om onze dagelijkse karwei te doen.
Voor de rest van de voormiddag ben ik terug gaan slapen, daar de tijd het best pas-
seerd in mijn bed want het is hier aan boord ’s zondags in een haven, zo triestig als 
op een kerkhof. Den eene zit wat te schrijven, den andere zit in zijn bed enz…’ t is 
hier dan blad stil en dat voor een zondag.
’s Namiddags ben ik begonnen met mijn laatste brieven te schrijven, daar we mor-
gen vertrekken. Ik heb heel den namiddag geschreven en ’s avonds ben ik nogmaals 
voor een laatste maal naar de sinema geweest.
Heel den dag hebben er bezoekers aan boord gekomen en er werden honderden 
foto’s genomen van de Mercator, ons schip heeft enorm veel sukses hier.

Maandag 18 januari 1954
Vertrek uit Dakar
Om 11 uur hebben we Dakar verlaten. Er was nogal veel volk aan de kaai hier bij ons 
vertrek en nogmaals werden we gefilmd van het begin tot het einde.
Een beetje buiten de haven zijn we op anker gegaan om op de wind te wachten en 
alszo zoals verleden jaar met volle zeilen de haven terug binnen te varen en weer 
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uit zonder de moteur te gebruiken. Om 2u1/4u kwam de kapitein met een woeste 
kolere beneden en reklameerde omdat we reeds een kwartuur te laat op dek waren, 
het was weer een geschreeuw tegen een van ons dat horen en zien verging en de 
bedrijgingen van de zak te krijgen in Antwerpen bleven voor de zoveelste maal weer 
niet ten achter.
Om 2 1/2u hebben we anker op gegaan, en daar er geen wind was zijn we niet meer 
binnen gelopen maar we zijn Noordwaarts gegaan maar naar waar, naar huis? Ik 
hoop het, niemand weet iets hier aan boord. We moeten kunnen enkel maar hopen.

Dinsdag 19 januari 1954
Het schip stampt geweldig op en neer daar we de zee zwel en de wind recht op de 
kop hebben. We vervolgen langzaam onze weg naar huis toe. De moteur draait volle 
snelheid en enkel de langscheepsche zeilen staan bij. De matrozen worden aan ’t 
werk gezet met hier en daar te schilderen. Het is goed weer, de zon schijnt en het 
is een beetje warm. Op den middag doet het gerucht den ronde, dat we nog een 
haven in Spanje zullen aandoen, namelijk Malaga of dat waar is weet ik niet maar 
het word toch druk besproken.
Dezen avond is er weer een nieuwe hoofdbreking op gekomen voor de matrozen. De 
kapitein heeft 2 matrozen bij hem geroepen, den eene heeft een sigaar gesmoord 
omdat hij te veel geld heeft opgedaan en tegen den andere heeft hij gezegd dat er 
enkele zullen van boord vliegen in Antwerpen maar wie? Dat is de kwestie, ieder 
een zit nu met die vraag in zijn kop en elk is bang voor zijn eigen. Daar we op ’t 
ogenblik niets weets van de slachtoffers kunnen we weeral niets anders doen dan 
afwachten. En zo is er alle dagen iets nieuws onder de zon hier, ze spelen hier met 
uw voeten dat schandalig is, een mens zou er zot van worden en ’t word elke reis 
erger en erger. Als dat schip geen 6 maanden tegen de kaai moest blijven dan zou er 
zeker en vast niemand blijven, maar de kapitein en de Commandant weet dat ook 
en ze maaken dus schandalig misbruik van dat feit.

Woensdag 20 januari 1954
Vandaag is er niet veel verschil met de dag van gisteren. De wind blijft op de kop zit-
ten en het schip blijft op en neer springen, en steekt soms zijn hele kop onder water, 
er zijn enkele kadetten die zeeziek worden, daar is niet van te verschieten, want we 
krijgen alle dagen slecht eten en de meesten eten bijna niet meer, en bij de minste 
beweging van het schip krijgen ze de zeeziekte omdat ze geen weerstand in hun lijf 
hebben.
Naar gelang het schip veel stampte is de zee toch kalm en het zonnetje schijnt 
schoon, het is niet koud en we moeten heel den dag schilderen. Ons schip is nu 
schoon proper aan ’t worden.
We zijn nu ter hoogte van Port-Etiënne en dezen avond hebben we om half zeven de 
kor (net) buiten gezet om te vissen, de moteur werd stilgelegd en enkele zeilen bij-
gezet zodat we prachtig drijven, het schip trekt juist voldoende aan het net met zijn 
zeilen, om half negen hebben ze het net terug binnen gehaald. Het was weer maar 
een triestige vangst, één volle emmer, ’t was al, men heeft ogenblikkelijk de moteur 
terug in gang gezet en zijn voortgevaren.                (wordt vervolgd)   
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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 VICTOR 

Secretaris 

 
 

 

 

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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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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Aanvoer levende vis en visvoer van 30 mei 2017 - 18 oktober 2017

02/09 , O.2    : 1 blauwe zwemkrab
16/09 , O.62  : visvoer
19/09 , O.190: 5 wulk
14/10 , O.62  : visvoer
16/10 , O.29  : 4 wijting, 6 schar, 1 bot, 3 schol en 1 zeenaald
17/10 , O.29  : 1 kabeljauw, 1 tong, 3 tarbot, 1 steurgarnaal, 1 kleine hondshaai, 

1 harnasmannetje, 1 meun, 1 kleine rode poon, 1 zeenaald en 
                        13 wijting
18/10 , O.191: 1 blauwe zwemkrab

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

Artikel(s) voor het tijdschrift kan je bezorgen aan: Rudy Laforce, Leopold III-laan 
nr 12, bus 0702,  8400 Oostende of rudy.laforce@skynet.be

!!!!    Aan alle leden Noordzeeaquarium !!!!
(niet voor de leden vzw Zeilschip Mercator)

Na enkele bankperikelen is het vroegere banknummer van de Vriendenkring 
Noordzeeaquarium dan toch gebleven zoals vroeger namelijk:

BE 78 2800 7062 0986

Onze kunstenaars van de Aquatième 2017:
Germaine Nyssen, Myriam Provoost, Jacques Osaer, 
Nan's,  Guy Van Iseghem en Raymond Tetaert.
De V.N.A.O. dankt alle kunstenaars voor hun welwillende medewerking 
met hun zomertentoonstelling aan boord van de m/s Amandine O.129.


