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INLICHTINGEN

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

Voor u ligt het eerste nummer van ons tijdschrift 2018. 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 BE78 2800 7062 0986  van V.N.A.O. – V.Z.W, 
Visserskaai in 8400 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 8400 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/

!!!   LIDGELDEN WERKINGSJAAR 2018   !!!
Als er op jullie adresticket het "€' symbool staat wil dit zeggen 

dat we jullie lidgeld 2018 nog niet ontvangen hebben. 
Jullie doen ons een zeer groot plezier om dit alsnog te doen.
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Nieuwjaarsreceptie 2017 op de Amandine
- 21 januari 2018 - 

Dit jaar waren we nog net binnen de tijdslimiet van 
de nieuwjaarsgroeten en ik hou er dus aan jullie 
allen een voorspoedig 2018 te wensen, een jaar dat 
alweer beter mag worden dan het vorige. Ieder jaar 
beter, indien enigzins mogelijk.

2017 is een kalm jaar geweest voor onze vereniging. 
Grotendeels door gebrek aan tijd bij de leden van het 
bestuur maar ook door gebrek aan deelname van de 
leden. Het is een feit dat ons ledenbestand niet ver-
jongt waardoor het moeilijk wordt veel activiteiten te 
plannen. Anderzijds zijn we allen zo druk bezig met 
allerlei zaken rondom ons dat we de Vrienden van het 
Aquarium een beetje zouden durven vergeten. Dat is 
niet enkel bij ons het geval maar dit geldt uiteraard 
bij alle verenigingen en clubs. Moeten we daar van 
wakker liggen ? Ik denk het niet maar we moeten toch 
nog wakker blijven zoniet worden we vergeten. Dit 
gebeurt maar al te dikwijls als men zich niet tijdig 
laat horen of doet lezen. 
Dankzij de samenwerking met de Mercator en de 
Amandine blijven we tot nu toe deel uitmaken van de 

Dames, Juffrouwen 
            en Heren, lieve mensen,

Van harte bedankt voor uw 
massale aanwezigheid op onze 
Nieuwjaarsreceptie en niet zoals 
vorig jaar op onze krokusdrink.
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maritieme wandeling in Oostende. De Mercator staat 
in het nieuw, dat hebben we reeds kunnen bewonde-
ren, maar nu is het de beurt aan de Amandine en 
aan ons Aquarium. Bij beide moeten de lekken regen 
dringend worden hersteld en de lekken verf besteld 
worden. Ik zet dit dus maar bij mijn wensen in de 
nieuwjaarsbrief aan het stadsbestuur. We kunnen 
het ons als kust- en havenstad niet veroorloven ons 
maritiem erfgoed zo te laten verloederen.
Ik wil van de gelegenheid ook gebruik maken om 
de leden van het bestuur te danken voor hun inzet 
van vorig jaar, hoofdredacteur Rudy te feliciteren 
voor de schitterende boekjes, penningmeester Jo 
voor het beheren van onze centen, curator Jan voor 
de Aquatieme, Martine voor het beheeer van het 
secretariaat en  ondervoorzitster Viviane voor haar 
morele steun . Eind 2017 heeft Martine Boels zich 
echter teruggetrokken wegens familiale redenen. Wij 
danken haar voor haar inzet gedurende deze enkele 
maanden. 
Aquatieme 2017 had weerom plaats aan boord van 
de Amandine en was terug een succes zowel bij de 
exposanten als bij de bezoekers. Ook in 2018 rekenen 
we op al onze amateur- en andere kunstenaars van 
zowel het Aquarium als van de Mercator.
Nog steeds hebben we een kleine stock aan boeken en 
die hebben we bij het einde van het schooljaar 2016-
2017 zowel aan IBIS als aan het Mercator Instituut 
als zeer gewaardeerde prijsboeken geschonken. Dit 
staat ook zo op het programma voor 2017-2018.
Ook dit jaar hebben onze sponsors de vereniging zeer 
gul gesteund waardoor we ons boekje op het gewens-
te niveau  kunnen houden. Waarvoor onze oprechte 
dank.
Een vaartje met de Nele staat nog maar eens op het 
programma dit jaar.                                                             
Voor hen die echter geen zeibeinen hebben kunnen 
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we dit koppelen aan een BBQ in de Nelebunker. Wordt 
zeker vervolgd.
Het bestuur, mijn vrouw en ikzelf wensen jullie allen 
een opperbest 2018, liefst zonder geweld maar wel met 
een stevige gezondheid en met een warme liefde.
Op de grote familie en op ons maritiem erfgoed.
                Patrick Vermandel, Voorzitter V.N.A.O.

Enkele sfeerbeelden tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2018

Het bestuur V.N.A.O. 2018



6



7



8



9



10

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



11

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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MARITIEME WEETJES

DE DRAAKVIS

Spreekt men van speciale specimen onder de dieren, 
dan zegt men ’t is een rare vogel, hier is het een rare vis.

De Draakvis (Chimeara Monstrosa) is zo’n geval. Zwemt in diepe waters langs 
de kusten van Azië, Europa en Afrika. 
Verlaat zijn diepten om in haringscholen te jagen en zwemt dan veelvuldig 
aan de oppervlakte.
Kan een diepte van 2500 m bereiken, wordt ook een haringvreter of haring-
koning genaamd. 

De huid is vrijwel naakt, geen schubben. De vis kan een lengte van 1,5 m 
bereiken, behoort tot de kraakbeenvissen.
De kieuwen worden bedekt door een kieuwdeksel. Het lichaam eindigt met 
een lange staart, door een vinzoom omgeven. De olie uit de lever wordt 
gebruikt voor behandeling van brandwonden en huidaandoeningen alsook 
huidkwetsuren.

Bron: samengesteld uit verscheidene encyclopedie’s
Jean Jacobsen



13

AQUATIEME 2018 

         Oproep voor onze leden-kunstenaars.

Tijdens het zomerseizoen 2018 organiseren we, zoals vorige jaren, de 
tentoonstelling Aquatieme in een gedeelte van de tentoonstellings-
ruimte van de IJslandvaarder “O.129 AMANDINE”.

De voorwaarden voor gratis deelname zijn:
1. Lid zijn van het aquarium of zeilschip Mercator.
2. De kunstenaar is vrij om zijn eigen tentoonstelling bekend te 

maken.
3. Enkel toegankelijk tijdens de openingsuren van de “AMANDINE”.
4. De leden met lidkaart hebben gratis toegang.
5. De bezoekers zonder lidkaart betalen het tarief bezoek “AMANDI-

NE”. 
6. De kunstenaar of vervanger moet aanwezig zijn tijdens de ope-

ningsuren; en sluiten vóór einde bezoek “AMANDINE”.
7. De kunstenaars stellen hun werken tentoon op eigen risico vanaf 

de maandagvoormiddag.
8. De meeste werken moeten maritieme uitstraling hebben.
9. De kunstwerken moeten verwijderd worden de ZONDAG vóór 

SLUITINGSUUR “AMANDINE”.
10. Wie wenst deel te nemen spreekt af met Jean Jacobsen
11. Telefoon:  059/708337 of 0477/203793. 

- Ook wat de praktische organisatie betreft.

12. Er zijn 8 weken voorzien:
- 2   juli t.e.m. 8 juli
- 9   juli t.e.m. 15 juli
- 16 juli t.e.m. 22 juli
- 23 juli t.e.m. 29 juli
- 30 juli t.e.m. 5 augustus
- 6   augustus t.e.m. 12 augustus
- 13 augustus t.e.m. 19 augustus
- 20 augustus t.e.m. 26 augustus
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EEN EILAND IN HET STEENTIJDPERK

Heel de kust van Noorwegen is met morenen (glaciale afzetting) omgeven, de rand 
van de gesmolten ijskap, bestaat uit keien, steen, zand en klei dat in zee werd afge-
zet. Helemaal in ‘t zuiden ligt Larvik “kystkommune” in de provincie Vestfold. Je kan 
er wandelen in het oudste beukenbos van Europa. De bomen werden oorspronkelijk 
wellicht meegebracht door Vikings uit Denemarken. De landtong Mølen (59°NB) 
is niet veraf: grote golven bereiken er de enorme stranden die vol liggen met rol-
stenen uit de IJstijd. In Vestfold bevindt zich ook het meer Farris niet ver van de 
Noordzee. De naam verwijst naar het beroemde bronwater. 

De IJstijd waarvan we het best op de hoogte zijn, begon 117.000 jaar geleden. 
Vooral de periode toen het ijs begon te smelten is fascinerend. De gletsjers in het 
Noorden, de beroemde fjorden, de bodem, de bomen, het kwam er na de laatste 
IJstijd. Heel Scandinavië was immers met een ijslaag bedekt. De dikste laag bedroeg 
3.000 meter. Ruw geschat begon het ijs 13.500 jaar geleden te smelten: keien, ste-
nen zand, afzettingen, het kwam grotendeels in zee terecht. De keien liggen er als 
het ware voor het rapen, de zogenaamde randmorenen. 
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Eerst was er een naakt, blauwgrijs landschap dat lang in de greep van sneeuw en ijs 
was geweest; eindelijk kreeg het opnieuw kleur! De westkust van Noorwegen wordt 
nog altijd door zware stormen belaagd. 
Maar hoe zat het met de winterstormen in het Neolithicum (de jongste Steentijd)? 
Soms krijg je heimwee naar iets wat je nooit hebt gekend! En toch trokken er men-
sen naar die onherbergzame streken, naar Vega (65°33’NB) bijvoorbeeld, een eiland 
in de Noorse Zee. 
Onze voorouders waren niet op zoek naar de Hof van Eden, ze zochten geen sappige 
tropische vruchten of een goede zwemgelegenheid. De zee was rijk en gastvrij en 
gul met haar gaven, maar vaak ook een genadeloze, ontembare vijand. De Noorse 
Zee had er vrij spel. Daarom vestigden de mensen zich bij natuurlijke havens, ver-
schansten zich in weinig winderige valleien. 
Onder het zeeoppervlak was er weelde en overvloed. Een groot aanbod van ver-
schillende soorten vis, zeehonden, kleine walvissen en ook vogels. In de lente 
vonden de mensen eieren van meeuwen en eenden, zomaar voor het oprapen. Ze 
moesten er alleen voor zorgen tussen naakte rotsen te overleven, er te wonen voor 
de duur van de jacht. De mensen van het Steentijdperk lieten sporen na van woon-
plaatsen, voorwerpen en werktuigen in vuursteen. Ze leefden niet zoals wij. We 
weten wel dat ze sommige plaatsen verkozen, andere vermeden. Er zat wel systeem 
in de keuze van de woonplaats, een soort regionale planning. Wellicht leefden ze 
langere tijd in een grotere gemeenschap (50 tot 60 man) op één bepaalde plaats? 
Woningen waren uitgerust met benodigdheden voor de jacht. Lieten ze dat tijdelijk 
achter, dan werd dit niet persé geroofd of vernield, want de afstand tot andere, 
eventueel vijandige volksgemeenschappen was allicht veel te groot. 
Over hun activiteiten op zee weten wij weinig. Welke boten gebruikten ze? In Zuid-
Scandinavië waren al boten gevonden, gemaakt uit uitgeholde boomstammen. Maar 
die waren niet geschikt om woelige zeeën te bevaren. Grote kano’s vervaardigd uit 
huidenvellen, vind je vaak terug op rotstekeningen. Kunstzinnig waren ze wel, die 
boten, want op de rotstekeningen zie je dierenkoppen die vooraan prijken op de 
boeg van het vaartuig. Ook voor het materiaal dat voor de visvangst werd gebruikt 
tasten wij in het duister. Het is natuurlijk wel interessant naar de jachtmethodes 
van de Eskimo’s te kijken in een heel recent verleden. Misschien werden er wel 
gelijkaardige methodes aangewend? Misschien werd er van stenen voorwerpen 
weinig gebruikt gemaakt en vervaardigde men vishaken uit walvisbeenderen? 
Wetenschappers ontdekten dat ze diepzeevissen vingen zoals leng en lom. Die 
vis zwom ook in de getijdengebieden tussen de rotsen waar overvloedig voedsel 
binnenstroomde. Er moet dan aan lijnvissen zijn gedaan met lijnen van 80 tot 100 
meter! Misschien vingen ze zeeduivel in de getijdengebieden? Maar tijdens het kuit-
schieten in de lente kan die vis tussen 600 en 2.500 meter diep zwemmen! Nu vind 
je er in ieder geval heilbot, koolvis en kabeljauw.
Ze maakten kledij, boten, misschien zelfs woningen van zeehondenvel, gebruikten 
wrakhout en aangespoelde boomstammen. Ze gebruikten stenen (randmorenen) 
om werktuigen te vervaardigen.
Hoe zou ik heimwee kunnen hebben naar het Stenen Tijdperk? Wat was er dan 
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zo aardig aan? Een schoolkind benoemde het met de wijze woorden: “Het was 
goed te leven in het Steentijdperk, want het is daarom dat het zo’n lange tijd heeft 
geduurd”. Een levenswijze die honderden generaties meegaat, moet toch in even-
wicht zijn met de omgeving, zowel wat de natuur als de cultuur betreft. Natuurlijk 
waren het soms barre, ruwe tijden afgewisseld met vrede en geluk. Maar is het niet 
de tegenstelling tussen goed en slecht dat het leven zo boeiend maakt? Ligt het 
plezier dat wij tijdens de zomerdagen beleven niet in het feit dat we eerst de winter 
moeten trotseren? 
Er was een groot verschil met onze levenswijze. Hoe smaakten de eieren voor die 
mensen, wanneer ze maar in ’t voorjaar voorradig waren? Dit wil zeggen een korte 
periode in ’t jaar? Hoe voelde men zich in de lente, bij het lengen van de dagen 
na stormachtige winters met regen en sneeuw terwijl ze dicht op elkaar moesten 
leven in benepen woningen? Wij kennen die tegenstellingen bijna niet meer; hoe is 
het honger te hebben of koud, hoe is het bang te zijn voor roofdieren of voor een 
raadselachtig licht aan de hemel? Mensen uit het Steentijdperk hadden geen con-
trole over de omgeving. Maar misschien hadden zij dan wel begrip voor situaties in 
het leven waar wij geen weg mee weten? Ze kenden hun grenzen, ze wisten wat ze 
moesten eten, hadden waarden en relaties die algemeen werden aanvaard.
De dag van vandaag menen wij dat wij alles kunnen veranderen, het hangt van ons-
zelf af. Veranderen is een doel geworden, groeien, ontwikkelen. Wij zijn ongedurig, 
ongeduldig naar de toekomst toe. Maar er zijn grenzen: we zijn niet vrij, wij lopen 
aan een lange lijn. Wij kennen wetten en regels, deadlines en hindernissen waarop 
wij ons te pletter kunnen lopen. Misschien is dit een reden dat onze levenskwaliteit 
niet parallel loopt met de ontwikkeling van welstand in de maatschappij.

BRON: Hein Bjartmann Bjerck, Vega, Experience the Stone Age Island
Johan Corveleijn (oktober 2017)
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brochures

folders

boeken

doosjes
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Openingsuren ‘ t Kofschip
Dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 20.00 uur

Gesloten op zondag, maandag en feestdagen

- gelegen naast Delhaize Hazegras
- mooi terras met zicht op de Mercator
- het eten wordt met verse producten à la minute klaargemaakt
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 ' t Leven zoals het was op de maalboten tussen 1967-1977
(vervolgverhaal)

Reine Astrid, restaurant

- “Reine Astrid” dagreis vertrek 10.15u ganse morgen slecht zicht door een 
dikke mist. Cdt ‘Kongo-neutje’ zeer strenge bevelvoerder (ex-Royal Navy 
WOII). Hij moest na vertrek op de brug een kop geclarifieerde bouillon met 
toast hebben. Ik stuur het hulpje (brave maar simpel) met de plateau naar 
het stuurhuis. Toen moest men aankloppen en toestemming vragen om op 
de brug te komen. Hij gaat binnen en op dat moment beveelt den ouwen:  
‘BLAZEN’ ( 3 x op de scheepsfluit voor de mist) Dien kleinen staat daar met 
z’n plateau, stijf van de schrik en weet niet wat te doen. ‘BLAZEN’ –‘BLAZEN’  
Die jongen begint te blazen in de soep van ‘Kongo-neutje’...

- “Roi Leopold III’ Dagreis vertrek 10.15u. De heenreis slechts een 80- tal pas-
sagiers aan boord. Verveling en een collega bijnaam ‘dikke Raoul’  begint te 
drinken. Bij aankomst Dover ‘krikke’ natuurlijk. Wij hem in bed gestoken. Nu 
om 17.00u afvaart uit Dover met 1000 reizigers en volle zaal.
Zegt de Chef-Steward “Hanze Boone” tegen me: ‘hoa’l de dikken maar ut z’n 
nest’ Een paar maal gaan ‘porren’ geen dikken wakker te krijgen natuurlijk
‘Hanze Boone’ naar beneden met een pot water. Een tijd nadien zien we
‘dikke Raoul’ met ‘zéér a zen oar’ verschijnen in de zaal, met z’n witte vest 
aan maar geen broek.
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Roi Leopold III, proefreis

Enkel een witte kok schort voor hem gebonden begint hij te werken. Na 
enkele ogenblikken hebben we in de gaten dat hij ook geen onderbroek 
aanheeft, de 2 linten van de schort hangen juist voor de spleet van z’n 
blote witte, dikke ‘koente’ te bengelen... geen enkele passagier had iets in 
opgemerkt, totdat wij allemaal luidkeels begonnen te ‘burreln’.

Over dag-nacht-dubbele reizen;‘dédoublementen’ marathons & Stand-by

- Zoals eerder reeds vermeld er was een verschil in de diensten tussen 
zomer en winter seizoen. Tijdens de winter deden de pakketboten een 
dagreis en een dubbele reis. (Car-Ferry’s bleven steeds bij hun 24 en/of 36 
uren) 
Dagreis: vertrek Oostende 10.15u. (reizigers internationale treinen uit 
Stuttgart/ Wien/ Kobenhavn/ Stockholm/ Salzburg/ Warschau en Moscow) 
aankomst Dover 13.30u, blijven liggen (konden dan in Dover wat bood-
schappen doen) tot 17.00u en terug Oostende 20.20u. 
Dubbele reis: vertrek 14.45u. aankomst: 18.15u, bleven overnachten om 
dan ‘s  middags daar te vertrekken 13.00u aankomst 16.30u.
Tijdens de zomer bleef hetzelfde vaarschema behouden, maar kwamen er 
afvaarten bij. Voorbeeld: vrijdagsnamiddags vertrek uit Oostende 14.45u, 
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aankomst 18.15u, terug weg Dover om 01.00u, aankomst zaterdag Oostende 
04.30u. Wat slapen, maar om 06.00u, wekken want de zaterdagmorgen 
de 09.20u, afvaart uit Oostende, om dan terug uit Dover vertrek 16.00u, 
aankomst Oostende 19.30u, Later diezelfde avond terug vertrekken op zon-
dagnacht 01.00u, (nachttrein vol met rugzakken want goedkope tarieven) 
aankomst Dover 05.00u (kon men wat slapen tot 09.00u) om de afvaart 
van zondagmiddag 13.00u terug op te pikken. Maandag morgen 07.00u 
aan boord voor een gewone dagreis tot einde werk 22.30u... (Bij aankomst 
in Oostende en onze taak zat erop in de zaal, moesten we nog honderden 
glazen gaan afwassen in de twee Bars en de lege flesjes en plateaus gaan 
rapen op de open dekken. Had je geluk, dan kreeg je een limonade of een 
klein stukje Toblerone van de Barman). De dinsdag dan terug van hetzelfde 
liedje. En telkens vollen bak. Kan je nog volgen, hoeveel uur we erop zitten 
hadden in een week ? Extra betaling van overuren en weekend vergoeding, 
dat bestond allemaal niet hé. Een dagje ‘repos’ (rust) bestond niet in de 
zomer en schoolvakanties. Er waren 110 zitplaatsen in het restaurant, die 
telkens 3 x vol zat tijdens één enkele overtocht van 3 & half uur. Dit met 
slechts 2 koks voor passagiers, officieren en personeel. Op de oude sche-
pen kookte men nog op een keukenstoof/twee ovens met mazoutbrander. 
Die werd aangestoken met een soort fakkel, als de wind verkeerd zat...
Ook tijdens het service als ze vol openstond, gaf deze een enorme warm-
te af, nog te zwijgen van de geur. Vanaf het schip Roi Beaudoin en Prinses 
Paola kwam er elektrisch keukenapparatuur, en een draaispit. De afwasser 
stond er vaak alléén voor en op de oude boten nog alles met de hand deed. 
Had hij geluk, dan stuurde de Chef-Steward de ‘lavabo-boy’ om te helpen.                                                                    
- Een ‘dédoublement’ of ‘marathon’ was vaak tijdens top-weekends in de 
zomer, extra ontdubbelen van een afvaart, omdat er te veel reizigers op de 
kade/station stonden te wachten. Voor ons dag/nacht extrawerk, terugreis 
was dan in ‘ballast’ leeg zonder passagiers. Paasvrijdag was het zo dat er 
een ‘ballast’ vertrok; om 17h00 kort na de aankomst in de namiddag. Om 
Engelse voetballers op te halen, die hier tornooi kwamen spelen, om ze de 
paasmaandag terug te brengen en op ‘ballast’ terug te keren.
-‘ Stan-by’ was alles gereed maken om af te varen in Oostende. Wachtend 
opreizigers, vooral in het voor en naseizoen, als men niet afvaardde, dan was 
het feest...
‘Slecht weer veugels’, dat waren loodsen die door storm, verder moesten 
varen dan waar de loodsen werden afgehaald, (Wandelaar/West-Hinder) en 
in Dover overstapten bij ons om terug naar huis te komen.  
- Nu even iets over twee ’schimmige’ bemanningsleden aan boord.
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De Lavabo-boy, een wat raar persoon met zwarte broek en schoenen en een 
lange grijze ‘schabbe’ z’n haar plat van de gel en een lijkbidders gezicht. 

Prince Phillippe, stewardess Verbist

- De stewardess, er was slecht één vrouwelijke collega aan boord, heel def-
tige streng uitziende wat oudere vrouw. Lange zwarte kledij, soort mannen 
schoenen zonder hak aan en witte schort. Halve verpleegsters.
Die beiden hadden het rijk verdeeld onder zich, hij in éérste klasse vooraan, 
zij tweede klasse in het achterschip, of omgekeerd. Daar waren ze heer en 
meester in de toiletten en slaap/rust salons. Ze hielden er een eigen winst-
gevend handeltje op na. Verkoop/sjacheren van, kleine reis-attributen aan 
de passagiers en bemanning. Gaande van lucifers over schoensmeer; veilig-
heidsspelden; scheermesjes; alle soorten pillen tot zelfs ‘Capote Anglaises’ 
echt alles...Aan boord hebben we wat meegemaakt, zeeziekte, geboorten, 
doden, zelfmoord, vechtpartijen, gekwetsten enz.. Dan was het aan hun om 
de boel op te ’kuusjhn’.
- Als cabine-steward, we zeiden (dek-stoord) stond men in voor de hutten: 
opmaak van bedden, reinigen en bedienen; het bedienen van officieren op 
de brug. En de verkoop van taxfree, in het kleine winkeltje. Een hele klus 
als er wat volk aan boord was.(Enkel de twee luxe hutten werden gekuist en 
bedden opgemaakt door de stewardess).
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Twintig minuten vóór aankomst was het ‘Porren’ (porren was de matro-
zen wakker maken om op dek hun post te vervoegen om het schip aan te 
meren).
10 minuten van ‘Porren’ was het dus ½ uur voor ... dan vooral na een nacht-
reis, trachtten we zoveel mogelijk koffie of thee te verkopen in de hutten. 
Soms liepen we ook rond in het ‘Tramkot’ om wat warme dranken te verko-
pen. In de dagreis als het mooi weer was dan liepen we op alle binnen en 
buiten dekken rond met een plateau vol met ‘Vriesco’ en maar roepen: ‘ice 
cream- please !!’ Duizenden hebben we er verkocht.
Natuurlijk deden we dit met plezier, want er was iets aan te verdienen...   
In het begin dat er plastieken zakjes aan boord kwamen voor de gekochte 
‘Dutyfree’ goederen. Vroeg er een Engelse dame aan de ‘dek-steward’ in het 
winkeltje, bijnaam ‘Elvis’: ‘do you have a plastic bag’.  Antwoord: ‘Madam, I 
already have a wooden leg and a glass eye...??’ 
- Snackbar: Het assortiment van de snackbar was toen niet zo uitgebreid.  
Tas Koffie/thee, sandwich kaas/hesp hotdogs, ‘Assiette Anglaise’, gebak-
jes, ‘Cake Belge’. Later kwamen daar nog hamburger & steak minuut bij. 
(Hotdog worstjes en andere charcuterie, waren home made uit het econo-
maat, die bevond zich in de - doolhof- kelders van het station, daar bakten 
ze s’nachts ook alle brood, pistolets en de taartjes) . De koffie en heet water 
voor de thee zaten in een grote thermoskan (25 liter) achter de toonbank 
(met onderdompelelementen). Nu was het de job van de 2°commis a/b om 
naar de keuken te gaan om het hete water/koffie, suikertjes, boter om de 
sandwiches te smeren enz. op te halen. (het aantal suikerklontjes bepaalde 
het aantal verkochte tassen koffie/thee (?)dus er werden veel dozen klontjes 
geteld door de hulpjes) ik kom van de keuken met een doos suikerklontjes, 
daarop 8 pakjes boter en in m’n andere hand een grote ketel hete koffie, 
‘k stap over de deurdrempel van de pullman en ziet de boter van de doos 
glijden recht in de ketel met koffie, plop...geen koffie meer. ‘T’Was gank’ .Ze 
waren niet content over me.    
                                               
Dagmenu’s in het restaurant: (eind de jaren 60: à 110 Bfr)                    
 De benaming was heel ‘promising’ 
-Pâté de foie avec Mimosas
-Coucou de Malines rôti avec pommes sautées aux compote de Calvill
-Deserts aux choix (Fruits-Gateaux-Glaces)
of 
-Potage de Corbières 
-¼ Poulet rôti avec pommes sautées et Petit Pois de Clamart à la Française
-dessert 
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‘À-la-carte’ had men volgende keuze: 
Côte de Veau Poêlée/ Côtelettes de Porc/ Entrecote 300gr/ Filet pure/ 
Chateaubriand/ Sole Meunière/ ½ Homrard/ ½ Chaud (1/2 kip) steeds 
met salade verte, vinaigrette en/of verse sauce Béarnaise/ verse (pot)
tartare/ pommes nature of pommes sautées. Verder nog Omelet janbom; 
Lard; Fromage/ Assiette Anglaise/ Afternoon Tea/ High Tea/ Tranche de 
Jambon de Bayonne (uit blik)/ Terrine de Foie gras mi-cuit avec toast (als ze 
zwart zijn, zin ze genoeg) Beluga Caviar/ Crèpes paysannes/ Continental or 
Englisch Breakfast {sunny side up-or scrambled eggs} Hot Chocolat, enz....

Daar we veel verschillende nationaliteiten aan boord hadden aanvaarden 
we ook alle soorten buitenlandse valuta. Gaande van Gulden, D-Mark, Swiss 
Fr, Franse Fr, Österreich shilling, Britse ponden, US dollar, enz...elk met hun 
eigen waarden. Natuurlijk waren de reizigers die terug huiswaards keerden 
blij dat ze al die soorten muntstukken kwijt konden aan ons. Soms gooiden 
ze alles doorheen op de toonbank en vroegen:’ wat can get for this junk’ 
of vroegen voor al hun centen bier. Daar hadden de ‘oede ratten’ ook geen 
probleem mee. Wij snotneuzen hadden al snel door hoe men drinkgeld 
maakte. 

Reine Astrid 1969, stewards. Arne Pyson midden bovenste rij
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- Af en toe werd het echt te gortig. Er zaten veel drinkers en gokkers bij die 
‘oede’ mannen. Die hadden geld nodig, iemand op één nacht in Dover z’n 
horloge, ring en ganse maandloon, zitten verspelen bij het kaarten. Ik heb 
zelfs zo’n ‘rat’ geweten die bij het maken van de rekening in het restaurant, 
de datum en tafelnummer mee optelde...

Het zou kunnen dat er zich nog veel meer anekdoten/stoten hebben voor-
gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat andere personen/ex-collega’s zich nog 
ongetwijfeld een paar zullen herinneren. Nogmaals het gaat hier enkel over 
de periode 1967-1977.

O ja, nog een laatste om af te ronden:

Seks op het werk...

Nu de stewardess, juffrouw B...(oude jonge dochter) wilde niet geweten 
hebben dat ze ook af en toe rookte. Rokende vrouwen was toen –not done- 
Daarvoor ging ze bij sommige ‘oude ratten’ een Engels sigaretje zonder filter 
‘Players’ of ‘Senior Service’ schooien. Deed ze op een onopvallende manier, 
door vóór de man te gaan staan en haar hand achter haar rug uit te steken. 
Nu op een dag had een collega bijnaam ‘Ratte N..’ in plaats van Players, 
z’n broek opengedaan en zijn ‘L.L’ in haar hand gelegd. Een geschreeuw en 
algemene consternatie. Wel honderd maal haar hand gewassen met.. Dettol                                        

Begin 1978 ben ik uit dienst gegaan om te gaan varen bij de toenmalige 
Zeemacht. 

Arne Pyson – 2016

EINDE
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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

NIEUWJAAR

Het jaar wordt stilaan uitgehold.
Traag sleept december

zijn laatste dagen.
In de schemer van de avond

vervagen langzaam d’oude sporen
van voorbije seizoenen.

De dagen, nu nog slechts herinnering.
van oud naar nieuw
is maar één stap.

Jozef Vandromme
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Enkele historische beelden van de visserij

De eerste vrachtwagen van de visleurhandel Pieters-Quaegebeur.

Ibis jongeren turnen aan boord van het stilliggend schoolschip Ibis.
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De jongens van Ibis leren manoeuvreren op het kanaal Oostende-Brugge 
ter hoogte van Sas-Slykens.

Ibis-III in volle zee. Aan boord bevindt zich Prins Albert, de latere Koning Albert I 
(op de foto is dat de man in burgerpak). De Ibis-III   -O.73 (1907-1919) werd tij-
dens WOI vastliggend schip in Milford haven. Daarna werd het gesloopt.

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

Flor Vandekerckhove
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EEN MIGRANT OP ONZE KUST  
                                                   

Onlangs tijdens een strandwandeling te Heist ontdekte het speurend oog van 
D. Neyts een niet alledaags krabbetje. Het trok vooral zijn aandacht omdat 
het mooi gekleurd was en er niet uitzag als een gewone strandkrab  en nog 
minder als een zwemkrab. Dan maar vlug een fotootje ervan gemaakt  waar-
van hierbij het resultaat te zien is.
Navraag gedaan door Neyts bij kennissen die het hadden  over een nieuwe 
soort krab voor onze kust of liever over een bestaande gekende soort krab 
die hier aan onze kust zijn intrek genomen heet sedert enkele jaren.

Het Vlaams Instituut voor de Zee VLIZ vermeldt dat op 20 juni 2006 op een 
golfbreker te Heist door spelende kinderen, die met geopende mossels aan 
een touwtje, strandkrabben ( Carcinus  meanas) aan het vangen waren  er 
een raar krabbetje bij was dat gedetermineerd werd als een BLAASJESKRAB. 
Tevens vermeldt VLIZ dat eerder al in 2004 in de Nederlandse Westerschelde 
drie blaasjeskrabben werden aangetroffen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

De blaasjeskrab werd wetenschappelijk gedetermineerd door  de natuurkun-
dige De Haan in 1835.
Het krabbetje kreeg de naam Hemigrapsus  sanguineus.
Het komt oorspronkelijk  voor langs de Oost-Aziatische kust van het Russi-
sche eiland Sachalin tot Taiwan. 
De blaasjeskrab heeft een bijna vierkant rugschild met een rood tot donker-
bruine kleur en lichtere groene vlekken. De zijwanden van het schild hebben 
drie tanden. Op de scharen zijn paarsrode vlekken aanwezig, terwijl op de 
andere poten afwisselend licht/donkere banden waar te nemen zijn.
De mannetjes hebben tussen de vingers van hun scharen een blaasje waar ze 
hun naam aan te danken hebben. De vrouwtjes hebben die blaasjes niet. Het 
rugschild wordt maximaal 5 centimeter breed.

De blaasjeskrab kan tot 40.000 eitjes per broedsel produceren en tot drie 
broedsels per broedseizoen maken.

HOE ZIJN DIE BLAASJESKRABBEN HIER GEKOMEN ?

Men is er nog niet aan uit hoe deze soort krabben op de West-Europese  kus-
ten is terechtgekomen.
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Het kan zijn dat larven van de blaasjeskrab in ballastwater van transport 
schepen naar hier getransporteerd werden. Het kan ook zijn dat juveniele 
blaasjeskrabben zich verscholen hadden in aangroei op de romp van trans-
portschepen  en van Azië aangekomen in Europa in een haven het schip 
verlieten. Mogelijks kan de import van oesters uit Japan ook een rol gespeeld 
hebben want men vermoedt dat ook larven en juveniele krabbetjes zich tus-
sen oesterschelpen of in kleine holtes van die schelpen zich hebben schuil 
gehouden.

WEETJES OVER DE BLAASJESKRAB

In de Franse haven LE HAVRE is de blaasjeskrab al aanwezig sinds 1998. Thans 
verspreidt dit krabbetje zich over het grootste deel aan Franse zijde van het 
Engels Kanaal.

De blaasjeskrab leeft in de zone tussen laag- en hoogwaterlijn. Of de beestjes 
al het Kanaal overzwommen is niet vermeld.
De soort verdraagt zowel lage als hoge temperaturen en zoutgehaltes.

De voeding is vooral plantaardig maar zeepokken en vlokreeftjes staan ook 
op het menu.

Tot nu toe zijn geen maatregelen bekend of genomen om de invasie van 
blaasjeskrabben in te perken.

   
                  * Gegevens ingewonnen bij VLIZ                 

Robert Coelus
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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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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

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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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     
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Rust...     In lijn met uw SLAAP-DNA ®
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De Mercator en de prinses van het Paaseiland

In het Jubelparkmuseum is momenteel een tentoonstelling te zien over 
Oceania, reizen in het onmetelijke. Op deze expo kan je heel wat kunstvoor-
werpen en beelden bewonderen van het Paaseiland, stukken die in 1935 
door het zeilschip Mercator naar België werden gebracht. En – bijna – had 
het schip ook een jong Pascuaans prinsesje aan boord.

Lees het verslag over de Mercator en het verhaal van de prinses en de 
archeoloog…

In deze docureeks stelt dr. Jago Cooper de bestaande theorieën over het 
mysterie van Paaseiland in vraag. Was te zien op zondag 12 en 19 november 
2017 op Canvas.

De geschiedenis van het Paaseiland – in het Polynesisch Rapa Nui – is 
genoegzaam bekend (of onbekend, want veel is niet geweten over het 
eiland vóór de komst van de blanken). Het afgelegen eiland werd ontdekt 
op paasdag 1722 door de Hollandse commandant Jacob Roggeveen die het 
Paaseiland noemde.

Al gauw wordt er melding gemaakt van grote raadselachtige stenen beelden 
die op de heuvelflanken en de stranden van het vulkaaneiland staan opge-
steld. Reizigers die het eiland bezoeken zijn telkens weer onder de indruk 
van de enorme standbeelden of moai, waarvan de betekenis nog altijd niet 
ontrafeld is. Waarschijnlijk zijn het mythische voorouderbeelden.
Expeditie naar Rapa Nui
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Franse prent van de expeditie La Pérouse, 1786. - © rr

Het is de Belgische wetenschapper Henri Lavachery die in 1934 als archeo-
loog van de Jubelparkmusea in Brussel een expeditie opzet om de eiland-
cultuur en de beelden ter plekke te gaan bestuderen. Hierin gesteund door 
de Franse etnoloog Paul Rivet, directeur van het Musée d’ethnographie du 
Trocadéro in Parijs, reist hij af naar het Paaseiland in de Stille Oceaan met 
een internationale ploeg wetenschappers.

De heenreis met het Franse marineschip Rigault de Genouilly verloopt 
niet bepaald gunstig, want de Franse archeoloog Louis-Charles Watelin, 
chef-de-mission van de expeditie, overlijdt onderweg aan een longontste-
king. Hij wordt begraven in de Chileense havenstad Puerto Montt, waarna 
de resterende expeditieleden de oversteek naar het Paaseiland aanvatten. 
Ze arriveren op het Paaseiland eind juli 1934. Samen met de Zwitserse 
antropoloog Alfred Métraux en de Chileense dokter Drapkin, die zich voor-
al bekommert om de zieke eilandbewoners, zal Lavachery er een half jaar 
onderzoek verrichten. Ze komen tot de nu algemeen aanvaarde conclusie 
dat de befaamde beelden het werk zijn van de voorouders van de huidige 
Polynesische bevolking en niet van een verdwenen beschaving. Gebeurde 
de heenreis met een Frans schip, de terugreis zal met het Belgische school-
schip Mercator geschieden. De driemaster van het type barkentijn maakt 
in het najaar van 1934 de tocht van Antwerpen via het Panamakanaal naar 
Rapa Nui en komt daar aan op 12 december 1934. Met de Chileense auto-
riteiten is overeengekomen dat de Frans-Belgische expeditie een heleboel 
kunst- en cultuurvoorwerpen mag meenemen naar Europa. 
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Dit gebeurt overigens in ruil voor een aantal Egyptische kunstwerken uit de 
Belgische reserves, die naar Chili zullen verscheept worden. Een mooi staal-
tje van Belgische ruilhandel-diplomatie.De wetenschappers hebben in over-
leg met de Chileense gouverneur op het eiland enkele kleine en grote beel-
den uitgekozen, die nu op de Mercator moeten geraken. Een stenen hoofd 
van 3 ton is voor Frankrijk bestemd.

De Mercator, een driemaster-barkentijn, met volle zeilen op zee. - © rr 

Ruilhandel op z’n Belgisch

De Belgen zien het groter en kiezen een compleet beeld, door de inboorlin-
gen Pou Hakanononga genoemd, de god van de tonijnvissers, een 3-meter 
hoge kolos van bijna 6 ton.

Nadat de kleinere stukken aan boord zijn gebracht, is het de beurt aan de 
pièce de résistance: het loodzware godenbeeld. Al bij de eerste poging 
om het beeld op te tillen met een takelinstallatie, barsten de poten van de 
driepikkel. Na versteviging lukt het toch en met behulp van zowat de hele 
Pascuaanse bevolking wordt de last per slede over de hellingen naar de kust 
getrokken, waar de Mercator in zee ligt te wachten.

De steenmassa wordt op een vlot gehesen, maar dat houdt het niet en het 
geheel zinkt naar de zeebodem. Het ontlokt menig gevloek bij de Vlaamse 
gezagvoerder van de Mercator: Got verdeckt, zo noteert antropoloog 
Métraux fonetisch in zijn dagboek.
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Takelinstallatie om de beelden op te hijsen. 
De Belgische archeoloog Henri Lavachery is 

de man met de hoed in de hand. - © rr

Met een vlot wordt de zware last naar de Mercator getransporteerd, 
die voor kust ligt. - © rr 

Gelukkig ligt de last niet te diep voor de ervaren zwemmers van het 
Paaseiland. Eilanders duiken naar beneden en maken nieuwe staalkabels 
vast en zo kan het beeld worden gerecupereerd. Uiteindelijk kan men 
de god van de tonijnvissers op het dek van de Mercator takelen, waar 
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het in zeildoek wordt ingekapseld voor de overtocht naar België. Kort na 
Nieuwjaar 1935 is de hele lading aan boord en wordt alles klaargemaakt 
voor de terugreis.

Het godenbeeld van de tonijnvissers wordt vastgelegd 
op het dek van de Mercator. - © rr 

De archeoloog en de prinses

Tijdens zijn verblijf op Rapa Nui werkt de archeoloog Henri Lavachery nauw 
samen met de lokale inlanders en hij schijnt het goed te kunnen vinden met 
de Pascuaanse vrouwen. Vooral met een zekere Victoria groeit een vriend-
schappelijke band, misschien zelfs meer dan dat… Deze Victoria Rapahango 
was naar verluidt de laatst overlevende afstammeling van de legendarische 
‘koningen’ van Rapa Nui, een Pascuaanse prinses dus.

Victoria is een knappe vrouw van halfweg de 30 wanneer ze in 1934 kennis 
maakt met de Belgische archeoloog, die op dat moment net 50 is. Het klikt 
duidelijk tussen beide en ook met haar vijfjarig dochtertje Ana Haoa komt 
de oudere archeoloog goed overeen. Het meisje nestelt zich graag op zijn 
schoot.

In zijn dagboek beschrijft Henri Lavachery de gebeurtenissen van die dagen. 
Op een avond, wanneer ze met z’n allen samenzitten, zegt Henri al lachend: 
“Zal ik Ana meenemen naar Europa? Wil ik haar adopteren?...” Victoria 
antwoordt ernstig: “Meen je dat echt, Henri? Ik zou graag hebben dat Ana 
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ergens anders zou kunnen leven dan hier op dit eiland... Dit eiland waar 
men zoete aardappelen eet en waar men sterft.”

Victoria is verstandig genoeg om in te zien dat het geïsoleerde eiland geen 
grote toekomst te bieden heeft voor Ana. En wil niet elke moeder het beste 
voor haar kind?

Henri Lavachery in het charmante gezelschap van enkele 
Pascuaanse vrouwen. - © rr

Victoria en Henri, de prinses en de archeoloog. 
Was er méér dan vriendschap? - © rr 
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 2 januari 1935: alles is in gereedheid gebracht op de Mercator voor de 
terugreis. De zware beelden liggen vastgesjord. Het ruim is gevuld met 
voedsel en vers water. In de kajuit van Lavachery is zelfs een klein bed voor 
Ana geregeld. Op het dek van de driemaster wordt een laatste foto gemaakt 
van Victoria en Ana. Victoria, bezorgd, ernstig; Ana, onschuldig, onwetend.

Maar op het cruciale moment wanneer de moeder afscheid moet nemen 
van haar kind, barst Victoria in tranen uit. Ana, niet begrijpend wat er 
gaande is, klampt zich vast aan haar rokken. In allerijl verlaten ze het schip. 
Lavachery zal hen nooit meer terugzien. Ana, het kleine prinsesje, zal 
opgroeien, niet in Brussel, maar op Rapa Nui…

De Mercator laat Rapa Nui achter zich en zeilt richting Europa. Men pas-
seert Tahiti en Hawai, steekt opnieuw door het Panamakanaal en via de 
Bahama’s gaat het richting Antwerpen, waar ze eind mei 1935 aanleggen. 
Nog is de tocht niet gedaan, want een sleepboot trekt de kostbare vracht 
door het zeekanaal van Willebroek tot in Brussel. Uiteindelijk vindt de god 
van de tonijnvissers een laatste rustplaats in de Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark. Lavachery zal er conservator wor-
den. Hij sterft in 1972 te Brussel. En Victoria en kleine Ana, de prinsessen 
van Rapa Nui? Victoria overlijdt in de jaren ‘70. Ze ligt begraven op het kerk-
hof van Rapa Nui. Ana zal verpleegkunde studeren in Chili, maar keert terug: 
ze wordt de eerste verpleegster op het Paaseiland.

De aankomst van de Mercator te Antwerpen. -© rr 
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Het beeld ‘Pou Hakanononga’, de god van de tonijnvissers. - © rr  

Jubelpark Brussel, Dank

Voor dit artikel konden we o.m. een beroep doen op het verslag van 
Thomas Lavachery, kleinzoon van archeoloog Henri Lavachery, die in 2001 
naar het Paaseiland reisde en getuigen opzocht van het verblijf van zijn 
grootvader.

(Kopie van het artikel van canvas.be, auteur Koen De Vos)

www.canvas.be/de-mercator-en-het paaseiland
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Ober Artilleriemaat REHAHN........en de gevolgen
Het Duitse Vindictive - verhaal

De Britse Operaties ZO en VS        
Onmiddellijk nadat het Duitse leger de Belgische havens in handen kreeg 
in oktober 1914 stuurde de Navy er bij de Britse legerleiding op aan de 
Belgische kust te heroveren.
Maar de fronten stabiliseerden zich en de Duitsers kregen zo de kans de 
Vlaamse kust tot een ware vesting om te bouwen waarop de geallieerden 
gedurende bijna vier jaar hun tanden op stuk beten. Kwam daarbij dat de 
vijand, op luttele zeemijlen van de Britse kust, een waar kapersnest kon 
inrichtten. Bombardementen noch beschietingen uit zee noch de aanleg van 
versperringen in het kanaal hinderden de U-bootvloot in die mate dat deze 
hun dodelijk werk niet kon uitvoeren.

Vanuit de driehoek Zeebrugge-Brugge-Oostende kwam vernietiging van ont-
zaglijk veel tonnenmaat en de dood van talloze zeelui.
1917 was voor de geallieerden een “annus horribilis” te meer.
Sedert februari 1917 werd de onbeperkte duikbootoorlog afgekondigd door 
de Duitse regering.
De doorstoot vanuit Nieuwpoort op de kustlijn naar de havens in juli 1917 
werd een “Strandfest” voor het Marinekorps van admiraal Schröder.
De strategische doelen van de derde Ieperslag (waaronder de vernietiging 
van de duikbootfaciliteiten te Zeebrugge), werden door de afloop van de slag 
(ca 8 km terreinwinst) niet gehaald. En de plannen die sedert einde 1916 een 
landing op de kust te Westende voorzagen werden op 15 oktober 1917 in de 
kast opgeborgen.
Het kapersnest moest absoluut worden uitgerookt. Het U-bootgevaar moest 
tot elke prijs bezworen worden.
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In het licht van deze gebeurtenissen voorzag Schröder en zijn staf dat de geal-
lieerden dat wel niet “blauw blauw” zouden laten.
In het voorjaar 1918 werd van op het land regelmatig op zee lawaai van 
motoren gehoord zonder dat patrouilleboten opgemerkt werden. Men 
geraakte ervan overtuigd, ook via binnenkomende berichten, dat er voorbe-
reidingen getroffen werden voor een eventuele aanval op de Vlaamse havens.

Blokkadepoging 1

Dan op 12 april volgde de eerste aanval. Om 1 uur begon een beschieting 
uit zee van op monitors en vanuit zware batterijen van achter het IJzerfront. 
Door de aankomende kunstmatige nevel zag men eerst niet wat er juist aan 
de hand was, alleen het mondingsvuur van de monitoren was zichtbaar. De  
wind veranderde evenwel onverwachts van richting en het aangelegde nevel-
gordijn loste zich op.
De schijnwerper op het Oostelijk havenhoofd zette de CMB 33 (Coastal 
MotorBoat) volop in het licht en het duurde slechts luttele 17 seconden 
vooraleer deze geraakt werd door het vuur vanuit de batterij Eylau die op 
de Halve Maan opgesteld was. Het “Help fellows” geroep van de bemanning 
werd wel opgemerkt maar redding was jammer genoeg in die omstandighe-
den onmogelijk. 
De boot werd door de vloed op het strand geworpen en onmiddellijk aan een 
inspectie onderworpen.

Ober Artilleriemaat Rehahn haalde de boot leeg en zorgde er vooral voor dat 
het kaartenmateriaal in veiligheid werd gebracht. Daardoor kwam klaarheid 
in de zaak: de koers van de blokschepen was gericht op de haveningang van 
Oostende.
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De batterijcommandant Luitenant Radke en de kanonnier Ober Maat 
Melzer werden met het IJzerkruis 1ste klasse beloond.
Nu was men overtuigd, een nieuwe poging zat er zeker aan te komen.
De belboei vóór Oostende werd verwijderd en de Stroombankboei werd 
anderhalve mijl Oostwaarts verlegd.

Operatiecode ZO  (Zeebrugge Ostend)
Blokkeren van de havens van Oostende en Zeebrugge

Dan kwam de nacht van 22 op 23 april !
Na enkele stormachtige dagen kwam weersverbetering maar de zicht-
baarheid was niet optimaal. Vliegtuigverkenning bracht geen opmerkelijke 
resultaten. Het radioverkeer, vooral vanuit Duinkerke, daarentegen steeg 
geweldig. De frequentie van in- en uitvarende monitoren, kruisers en ande-
re begeleidingsschepen was merkbaar opgevoerd.
De eigen patrouilleboten werden binnen de haven geroepen om niet door 
het eigen artillerievuur geraakt te worden. 
Kort na middernacht begon een geweldige beschieting vanuit land en zee 
op alle kustbatterijen Oost en West van Oostende. Het weer was nevelig 
met een lichte sproeiregen.
Daarbij kwam een lang uitgestrekte kunstmatige nevel naar het land toe.
Dat was de start van de eerste werkelijk groots opgezette poging tot blok-
keren van Oostende en Zeebrugge.
Bij het in zicht komen van de vaartuigen richting Oostende werd onmid-
dellijk het bevel “Hafensperre” gegeven waardoor de Westelijke batterijen 
(Aachen, Antwerpen, Oldenburg, Beseler, Cecilie) en de Oostelijke batte-
rijen (Eylau, Friederich, Hindenburg en Irene) een geweldig vuur richting 
haveningang uitvoerden.

Links de Brilliant, rechts de Sirius
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De twee blokschepen Sirius en Brilliant vaarden de haveningang voorbij en 
strandden een goeie zeemijl verder vóór Bredene ter hoogte van de batterij 
Irene. De bemanningen werden door Britse schepen overgenomen.
Geen eigen slachtoffers en slechts relatief geringe schade aan het materi-
aal. Alleen de batterijen Antwerpen en Oldenburg kregen een harde treffer 
maar konden verder de dienst verzekeren.

Maatregelen:
Het artilleriecommando in hotel Continental was in een grote zelfverzeker-
de stemming.
Er werd gerekend op een herhaling van de mislukte raid.

De batterijen Eylau en Friederich werden versterkt met de batterij Blücher, 
op de Leopoldsluis (3 kanonnen 15 cm en 1x 8,8 cm op mobiel affuit + 
1x15 cm op een binnenschip dat vlak vóór de sluizen met vol zicht op de 
haveningang werd gepositioneerd) en de batterij Gneisenau 1 ( 4x 17 cm op 
mobiel affuit), opgesteld op de dijk op 300m van het Westelijk havenhoofd 
vlak vóór het Hotel du Dauphin.
Het personeel van Eylau werd gevoelig versterkt. Ook het Oostelijk haven-
hoofd werd versterkt met vuurkracht en materieel om het lawaai van 
scheepsmotoren tijdig te kunnen waarnemen.
De commandant van de batterij Beseler,  Kapitänleutnant der  Reserve 
Biernatzki,  werd de nieuwe EIKO (Hafeneinfahrtkommandanten).

Operatiecode VS  (Vindictive Sappho) 
   Blokkeren van de haven van Oostende

9/10 mei was een zeer donkere nacht met wind uit WNW en windkracht 3. 
Eerst blauwachtige, later bedekte hemel met nevel, 11,4 ° C.

Om 2u 45 begon de aanval met een zware beschieting. De batterijen lagen 
onder vuur vanuit land en vanuit zee. Ongeveer 10 vijandelijke vliegtuigen 
namen deel met bombardementen en wierpen lichtparachutes uit om het 
operatieterrein te verlichten.
Ook de kustverdediging zorgde voor een uitgebreide lichtgordel.
Alle batterijen inclusief Tirpitz, Deutschland en Preußen traden in actie tij-
dens de aanval.
De donkere nacht zorgde ervoor dat het eerste blokschip reeds 17 minuten 
na de eerste granaatinslag dicht bij de haveningang zichtbaar werd.
Talrijke motorboten namen deel die zorgden voor de nevel, het voortdu-
rend beschieten van de kust en het overnemen van manschappen van de 
blokschepen.
Vanaf 3u 05 kwamen de Engelse kruisers Sappho en Vindictive meermaals 
in zicht en verdwenen weer. De Sappho draaide plots weg richting Westen.
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Naar verklaring van gevangenen door machinedefect.

Zicht op de haveningang Oostende vanuit de batterij Blücher.

De Vindictive draaide drie maal vóór de buitenste havenversperring af en 
slechts de vierde maal, met verminderde nevelwerking, kon het de binnen-
ste havenversperring doorbreken. De vijandelijke vliegtuigen wierpen val-
schermen uit met lichtgranaten en zorgden zo voor een helle verlichting van 
de haveningang.
Daar bleef het schip liggen met de boeg aan het Oostelijk havenhoofd, ver-
nietigend getroffen door het vuur van de batterij Blücher en haar scheeps-
geschut. Zonder de haveningang te versperren.
Korte tijd later berichtten de inspecteurs: “de aanblik was verschrikkelijk"
Geen leven te bespeuren, overal doden, de meesten in blauw matrozenuni-
form, enkele in khaki met stalen helm. Geen plank, geen enkele stut, geen 
enkele trap was nog intact. Het dek was bezaaid met splinters en puin. Op 
de brug was het stuurwiel stukgeschoten, de roerganger lag er verhakkeld 
naast. Hier en daar smeulende branden. Het is geen schip meer, maar onze 
werf zal toch de grote hoeveelheid metalen schroot van dit wrak met dank 
overnemen.” 

Verliezen:

Aan Britse zijde: 4 officieren en 12 manschappen gesneuveld, 5 officieren en 
26 manschappen gewond, 3 man van de Vindictive gevangen genomen.
Aan Duitse zijde: 3 man gesneuveld en 8 man gewond.
Alle gesneuvelden werden met militaire eer begraven.
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Het Duitse verhaal is duidelijk veel minder omstandig dan de berichtgeving 
uit Britse hoek die tot op vandaag een glorierijke mislukking herdenkt.
Mislukking....niet totaal. Wel wat het opzet betreft. De Duitse U-boten vaar-
den, na een korte aarzeling in Zeebrugge, nog steeds bijna ongehinderd in 
het kanaal...
Maar het lichtpunt was de grote versterking van het moreel; dat men toch 
nog in staat was grote daden te verrichten.

                         Dit loonde zich zeker enkele maanden later !

De schouwen werden korte tijd nadien platgelegd.

foto's:©Freddy Hubrechtsen
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P.S. Het peilkompas van de Vindictive werd na de opruimingswerken over-
handigd aan de commandant van het 2.Matrosenartillerie Regiment die het  
aan het officierencasino te Cuxhaven doorgaf. Jammer genoeg verdween 
het tijdens de matrozenopstand van einde 1918.

Bronnen (1 à 6 - Privébezit) en Bibliografie:

  1. Erfahrungen ( des M.A.R.2) aus der Blockschiffabwehr vom 23 april    
1918, gez.Preuß, 3 mei 1918

  2. Nachtangriff auf die Hafeneinfahrt von Oostende in der Nacht vom 22.
        zum 23.April 1918 geen auteur noch datum vermeld
  3. Marinekorps Generalkommando Fernschreiben 1.an Admiralstab Berlin
        2.an Militärischen Stellen des Auswärtigen Amtes Berlin  
        Op.2641 Asto  van 10.05.1918
  4. Marinekorps Generalkommando Fernschreiben an Admiralstab der
        Marine Berlin Op 2643  Asto van 10.05.1918
  5. Kommando der 1 Marinedivision Gefechtsbericht über die   

Sperrunternehmung gegen Oostende in der Nacht vom 9. zum 10.05    
B.Nr. 271/Asto 11.05.1918

  6. Marinekorps Generalkommando Fernscheiben an Admiralstab der
        Marine Berlin Op.2643 Asto  10.05.1918
  7. Kapitän zur See Soffner, "Das 2. Matrosenartillerie Regiment im    

Kaiserlichen Marinekorps Flandern." Uitgave van het Regimentverband   
Matrosen-Artillerie-Regiment 2-Flak-Flandern, zonder datum

  8. Oberleutnant der Reserve Matr.Art. Burkhardt, "Die 10,5 cm S.K.   
Batterie Antwerpen" Kriegstagebuch, Militärarchiv, zonder datum.

  9. R. Fick e.a. " Das 2. Matrosen-Regiment 1914-1918 in Flandern", 
          Kiel 1936
10. Mark D. Karau " Wielding the dagger- The Marinekorps Flandern and
           the German War Effort, 1914-1918 " Contributions in Military 

Studies nr 226, London 2003.
11. Deborah Lake " The Zeebrugge and Ostend Raids 1918" Barnsley 2002

Freddy Hubrechtsen
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‘t Waterhuis

Vindictivelaan nr 35, 8400 Oostende   059/803273
- Recht tegen over het Oostends Station en Ijslandvaarder Amandine -

Alle dagen open: 11.00u - 23.00u
Keuken doorlopend open: 11.30u - 22.00u

* Groot assortiment aan wijnen en bieren
* Grote keuze aan pasta’s
* Vegetarische menu’s

* Honden toegelaten
* Wi-fi

http://www.waterhuisoostende.be en facebook
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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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Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende

Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende
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(°1931  ᵻ1995)

  Zijn 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.

   * Donderdag 21 Januari 1954
Steeds vervolgt de Mercator zijn weg al stampend en slingerend en er is nog steeds 
geen verandering in het weder. Wind en zee blijven steeds van voor, recht op de kop 
komen, zodat we maar traag vooruit komen. We moeten steeds zig-zag varen willen 
we onze zeilen laten trekken. Verschillende kadetten zijn zeeziek, er is er zelfs één 
die al een paar dagen half dood over dek ligt te lopen maar hier heeft men geen 
genade met niemand, ikzelf moet alle moeite doen om niet te bezwijken onder de 
zeeziekte tot nog toe kan ik het uithouden, maar wie weet wat mij in de toekomst 
brengt. De matrozen moeten steeds maar schilderen den helen dag door, het boot, 
dek enz … Het word stilaan koud op dek, de zon schijnt wel maar de wind is koud 
en blaasd los door uw kleren. Iedereen aan dek kruipt ’s nachts aan dek in een klein 
hoekje en zo dicht mogelijk bij elkander om zoveel mogelijk warm te krijgen. 
De mizerie begint en we zijn er nog niet van af.
    * Vrijdag 22 Januari 1954
Altijd en steeds hetzelfde, eten slapen en wacht lopen, we vervolgen onzen slak-
kengang, boxend en stampend tegen de opkomende zeezwel, nu en dan steekt de 
Mercator zijn kop gans onder water om met een forsigen sprong weer recht te zijn. 
De wind blijft op de kop zitten, zodat we bijna geen gebruik kunnen maken van onze 
zeilen. We hebben weer heel den dag moeten schilderen en vernissen en rond 4 
uur dezen avond hebben we de moteur stil gelegd en zijn we weer gaan vissen. We 

Jozef DOMSVERVOLG
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hebben het net buiten gezet en om 7 ½ terug opgehaald. De vangst was weer niet 
schitterend maar het was toch een beetje beter of anders, en tenslotte, het is toch 
maar vis voor de officieren want de matrozen zien er nooit van. Naddat werd het 
net weg geborgen, en de moteur terug aangezet en we waren weeral voorts. We zijn 
tusschen de Canarische eilanden en de Afrikaanse kust. Er blijven nog normaal een 
450 mijl te doen tot Malaga maar voor ons is het nog 900 mijl daar we dubbel moe-
ten rekenen omdat we steeds in zig-zag varen om gebruik  te maken van onze zeilen.
   * Zaterdag 23 Januari 1954
Dezen nacht wakkerde de wind aan tot stormachtig, hij huilde en piepte in het mast-
werk, ons schipje sprong en danste op de aanrollende golven en dook een stukje 
onder wate. De kadetten kropen schichtig en ziek dicht bijeen uit de wind en bleven 
zo zwijgzaam zitten totdat ze afgelost werden 4 uren aan een stuk van 12-4u. Rond 
de morgen werd het weder kalmer de wind verzwakte zodat het weer een beetje 
menselijk werd op dek. In de namiddag werd het geheel kalm. Het zonnetje scheen 
helder en het was aangenaam op dek. De kadetten lagen verspreid tegen dek en de 
matrozen waren bezig versieringsknopen aan maken, hetgeen een kalm en rustig 
overzicht gaf hier aan boord. Sinds we weg zijn van Dakar hebben we vandaag ons 
eerste schip ontmoet, het was de belg van de C.M.B. Alex van Opstal. Al de kadetten 
stonden aan de reling vol verrukking te kijken alsof van daar de redding kwam maar 
helaas we zijn er nog niet van af, het ergste moet nog komen en het duurt nog 4 
weken voordat we thuis zijn. Het word tijd dat we thuis zijn want dezen avond krij-
gen we weeral spagetti te eten, die niemand mag, en dan kunnen we weeral met 
honger gaan slapen en dromen van lekkere patat frit met beefstuk en salade met 
mayonaise enz…
   * Zondag 24 Januari 1954
Vandaag is er niets specials te vermelden daar er ’s morgens op zee niets gebeurt. 
Alles blijft dan rustig en kalm. Ik heb den helen voormiddag in mijn bed gelegen 
en op zulke ogenblikken gaan mijn gedachten automatis naar huis en dan begint 
ge allerlei veronderstellingen te doen en te denken, wat zouden ze op dat ogenblik 
thuis aan ’t doen zijn enz… en dan lig ik te denken en te dromen tot ik in slaap val. 
Dat zijn de gelukkigste ogenblikken hier aan boord in mijn bed en dromerig liggen 
te denken van hen die ik liefheb. Van iets dat ver af en toch dichtbij is. De gansen 
namiddag van wacht geweest, ik heb een paar boeken gaan halen bij de pastoor 
en heb mijn tijd gepasseerd met lezen aan dek. De zee is kalm geworden en het is 
aangenaam nu aan dek te zijn. Dezen avond is er land in ‘t zicht gekomen. We vor-
deren slecht, en ’t begind toch vervelend te worden, nu nog een week alvorens we 
in Malaga zijn. Ik heb vandaag bij de doktor geweest daar mijn huid vol zweren komt 
te staan, dat is voorzeker van het slecht eten en ik heb een pil gekregen om goed af 
te gaan, maar hier geven ze voor tandpijn ook dezelfde pillen. Wat een schip, dat er 
hier niet meer kreveren daar kan ik mij niet aan verstaan.
   * Maandag 25 Januari 1954
Het stormt buiten, in alle heftigheid, de wind huilt en tiert en de  Mercator springt 
en danst op de schuimende golven die stormender hand op ons schip komen aange-
rold en er met geweld op aan beuken alsof ze van zin zijn hun buit niet te laten ont-
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snappen. Maar onze noteschelp houd stand en baant zich moeizaam een weg door 
de kokende hel. Ik zegde zoëven dat het buiten stormt daar ik nog niet aan dek ben 
geweest, want ik lig in mijn bed, ik heb dezen morgen een zware tafel op mijn voet 
gehad en kan er niet meer opgaan en ik moest dus in bed blijven op bevel v/d doc-
tor, dat alles was het gevolg van het slechte weer. We moesten kuisen, we hadden 
de tafel aan de kant gezet, maar met een forsigen sprong van de Mercator werd de 
tafel opgeworpen met het gevolg dat ik ze met mijn voet eronder kwam, vervolgens 
kwam ze tegen de kast terecht die in splinters vloog maar ze bleef steken, en ’t was 
gebeurt, en nu lig ik hier in mijn bed boeken te lezen met een voet die gans gezwol-
len is. ’t Is anders wel gemakkelijk, maar schone liedjes zullen niet lang duren maar 
ik zal er maar wat van profiteren zolang ik kan.
   * Dinsdag 26 Januari 1954
Het weer is terug kalm geworden maar de wind is nog stormachtig. We zitten tans 
vóór de kust van Marokko, we naderen stilaan ons doel al is het maar uiterst traag. 
Vandaag is er hard gewerkt geweest aan dek, bijna in alle zeilen zijn dubbele plooien 
gebonden, vandaag met het oog op zeer slecht weer dat op komst is, ’t is te hopen 
dat er niets van komt want een mens word op de langen duur suf geschud hier, ik 
kan bijna niet meer op mijn benen staan en op sommigge ogenblikken heb ik het 
gevoel alsof ik thussen hemel en aarde zweef, ’t zal tijd zijn dat ik weer eens vaste 
grond onder mijn voeten heb want een mens word moe van de moeite te doen om 
zijn eigen recht te houden. Daar mijn voet bijna genezen is ben ik vandaag maar 
terug aan dek geweest, maar in de mast kruipen kan ik nog niet, daarvoor kan ik 
er nog niet genoeg op steunen maar nog een dag of 2 en ’t is weeral vergeten. 
Tegenwoordig begint het eten slecht te worden, en we krijgen teveel om in leven te 
blijven en te weinig om te sterven, en tegenwoordig stelen we al dat niet te heet of 
te zwaar is, al hetgeen eetbaar is moet eraan geloven. De heren officieren spelen 
hun buik alle dagen goed vol en wij kunnen maar centuur doen, ’t is schandalig, 
maar als ik iets kan stelen hebben ze het ook zitten, goed geweten!!!
   * Woensdag 27 Januari 1954
Weeral een dag minder, we zullen er misschien nog wel geraken, vandaag niet is het 
morgen. Dezen avond zijn we gekomen ter hoogte van Cassablanka en morgen zul-
len we wel Gibraltar passeren. De wind die nog steeds op de kop komt is tans weer 
gaan liggen en een torenhoge zwel is opgestegen. Nu eens zitten we met ons schuit-
tje boven op een berg en de volgende moment weer in een dal, ’t is eigenaardig om 
te zien. Nu eerst kunt ge zien hoe klein en nietig ons schipje is tegenover de zee. We 
maken zo’n geweldige omwegen om gebruik te kunnen maken van de wind dat we 
op ’t huidigge ogenblik reeds 600 mijl meer hebben afgelegd als de normale afstand 
tussen Dakar en Malaga, maar wat doen we eraan ’t is nu en maal een zeilschip en 
we hangen af van de grillen v/d wind. Het eten word hoe langer hoe slechter aan 
boord en veel te weinig. Ik heb dezen morgen en dezen middag niet geëten omdat 
het te slecht was en gisteren heb ik bij de doktor geweest, omdat ik overal zweren 
en puistjes krijg van ’t vuil bloed, en hij heeft mij een medicijn meegegeven om in te 
nemen maar zolang dat ik geen vers en zuiver eten krijg baat het natuurlijk niets. ’t 
Word hoog tijd dat we thuis zijn want ’t word alle dagen triestiger en erger hier en 
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de doktor heeft zijn handen vol alle dagen met zieken. Dat schip heeft veel weg van 
een consentratiekamp, alle dagen 10 à 11 tot 12 uren werken en savonds met een 
hongerigge maag in uw bed, ’t is plezant ! ! !
   * Donderdag 28 Januari 1954
Eindelijk is de wind veranderd, nu komt hij samen met de zee van achter, we wor-
den letterlijk vooruit gesmeten. Dezen morgen worden alle zeilen bijgezet, en de 
moteur stilgelegd, we hebben een goede snelheid nu maar ’t is spijtig dat het een 
beetje laat is. Dezen namiddag werd de wind stormachtig, nu gingen we weer te 
rap en de helft v/d zeilen werden gezakt, daar we anders dezen nacht in Gibraltar 
zullen zijn en dat is niet nodig daar we er morgen eerst zullen voorbij varen. Ik zal 
uiterst kontent zijn als we in Malaga zullen zijn want ik ben doodop. Sinds een week 
heb ik mijn kleren niet meer uitgehad om te slapen, daar het schip te geweldig rolt 
en omdat we er telkens maar voor 4 uren kunnen inkruipen. We zijn allen vol hoop 
om brieven te ontvangen in Malaga van thuis. Ik ook ben ongeduldig om een beetje 
nieuws van mijn vrouw te ontvangen want het is tenslotte toch weeral 14 dagen 
geleden vanuit Dakar. Voor de rest is alles nog goed aan boord alleen dat iedereen 
thuis zou willen zijn daar het een slechte reis is geweest en we tegenwoordig weeral 
met een nieuwe plaag zitten te sukkelen namelijk het eten. ’t Word droevig. Seffens 
om 5.20u is het beefstuk en gebakken patatten, den beste maaltijd op een heel 
week en ik zal er mijn best aan doen daar ik sedert 2 dagen bijna niet gegeten heb.
   * Vrijdag 29 Januari 1954
Dezen voormiddag zijn we door de straat van Gibraltar gevaren en hebben dan de 
geweldigge rots van Gibraltar aanschouwd, ’t is een geweldigge rots, vol forten en 
kanons iets machtig dat de in en uitgang v/d Middelandse zee beheerst in tijd van 
oorlog. We hadden alle zeilen gehesen en met een geweldigge snelheid zijn we dan 
de Middelandse zee ingevaren, we worden bestormd door nieuwgierige vliegtuigen 
en schepen ’ t was formidabel. De wind wakkerde voortduren aan en in de namid-
dag werd het ene zeil na het andere gezakt daar we te rap gingen want we moesten 
er morgen maar eerst zijn en er blijven maar 60 mijl meer te doen. Plots werden we 
overvallen door een storm, de wind huilde en piepte in het krakende mastwerk, we 
hadden zulke grote snelheid dat we Malaga zelfs voorbij vaarde. De Kommandant 
heeft toen de Mercator met zijn kop op de zee gelegd en bijna alle zeilen neerge-
geven zodat we bleven drijven. In dat duivelse weer hebben we ons groot zeil neer-
gegeven en een stormzeil aangeslagen en iedereen was op ’t laatste kletsnat van 
’t water dat aan boord kwam en tot overmaat van ramp begon het nog eens bij te 
regenen. Voor de zoveelste maal vierde de mizerie dezen namiddag hoogtij. ’t Is te 
hopen dat dat morgen gedaan is want anders kunnen we nog niet binnenlopen in 
Malaga en we zullen voorzeker dan wel blijven ronddrijven tot het weer terug kalm 
word. Als we dezen wind 2 dagen vroeger gehad dan hadden we direkt naar huis 
gevaren zegde de commandant, dan hadden we zeker den 3de of 4de Februari thuis 
geweest, maar ja!, ’t Is altijd iets!
   * Zaterdag 30 Januari 1954
Aankomst Malaga. Rond 9u zijn we Malaga binnengevaren en voor anker gegaan. 
Het weer was terug kalm geworden en van den storm van gisteren was niets meer 
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te bespeuren, onverwachts zoals hij opgekomen was is hij terug weg getrokken. Op 
den middag zijn de brieven aan boord gekomen en er waren er 8 voor mij bij en 
de rest van de jongens hadden er ook allemaal 2 of 3, ge moet niet vragen dat we 
kontent waren, der is heel den dag gezongen en gefloten dat horen en zien verging, 
want een brief van thuis in een vreemde haven dat is iets waar iedere zeeman het 
grootste plezier aan heeft van zijn hele reis. De kadetten zijn in den namiddag aan 
wal gegaan en den helft is met een stuk in hun kraag terug gekomen, allemaal zat 
van de befaamde spaansche wijn (Malaga). Wanneer ge een borreltje wijn drinkt 
kunt ge er heel den dag blijven drinken, zo goed is hij en veel hebben er hun eigen 
aan mis pakt met het bekende gevolg. Dezen avond ben ik nog eens naar de cinema 
geweest voor de prijs van 5 pesetta ‘t is verniet. Ik weet toch anders niet te doen en 
zo passeert den avond toch een beetje beter. Ik kan onmogelijk aan boord blijven en 
voor dat we thuis zijn zullen er weer 3 weken passeren voordat we een voet op de 
wal zetten en zodoende kan het geen kwaad wanneer ge af en toe eens aan de wal 
gaat.
   * Zondag 31 Januari 1954
Weer een kalme zondag geweest vandaag zoals altijd in een haven. De dag word 
gewoonlijk doorgebracht met slapen en brieven schrijven. Daar ik dezen nacht van 
wacht geweest ben heb ik den helen voormiddag in mijn bed gelegen en in den 
namiddag heb ik met eenige matrozen brieven gaan posten en dan zijn we de ber-
gen ingetrokken om te streek te viziteren. We hebben heel den namiddag weg geze-
ten. Het was iets schoon, boven op de bergen met langs den eene kant de stad aan 
uw voeten en aan den anderen kant de oneindige blauwe middelandse zee die hel-
der weerkaatste in het licht van de zon. We hebben dan ook eenige foto’s getrokken 
om een blijvende herinnering te hebben van Malaga. Ondanks dat Spanje zo een 
schoon land is en het volk ook toch heerscht er hier en overal in spanje een gewel-
digge armoede. Een mens zou hier weemoedig worden van mizerie en elende. Hier 
is maar 2 soorten volk, rijk en arm en de menschen die armoe hebben zien zwart 
van honger en scheel van mizerie. Ik ben met Jaak (een matroos) om 5u aan boord 
gegaan, en daarna zijn we terug naar de cinema geweest , daarna zijn we op ons 
gemak een pint gaan drinken zo is de avond toch een beetje gezelligger gepasseert 
tegen over al die andere aan boord.
   * Maandag 1 Februari 1954
Om 6u uit ons bed, kuisen en frotten tot 8u, en voorts van 9u heel den dag buiten 
boord schilderen met 4 man in de werkboot. De kadetten met de bootsmannen 
hebben een nieuw grootzeil aangeslagen een splinternieuw dat nog niet gebruikt 
was. Vandaag hebben we groote kommêrs gemaakt, we hebben flessen drank bin-
nen gesmokkeld langs de patrijspoorten voor sigaretten, voor oude versleten kleren 
enz… ieder matroos heeft zijn kas vol wijn en appelsienen en daar het streng verbo-
den is drank aan boord te hebben kunnen we alle dagen onverwachtsen overval van 
de kapitein verwachten en als hij er op uit komt dan hangen we er aan. Dezen avond 
was ik van wacht met de werkboot om de kadetten aan de wal af te zetten en terug 
te halen, dat duurde van 5 ½ u tot 10u, dan heb ik een brief voor mijn vrouw aan de 
wal gaan posten en daar ik van wacht was mocht ik niet weg, en ik zal daar voor wel 
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een goede sigaar mogen te horen krijgen in Antwerpen, maar ik trek me hier niets 
meer aan, als ge hier iets vraagt mag ge toch niet en als ik iets van zin ben dan doe ik 
het zeker en vast en dat ze mijne zak opblazen hier.
   * Dinsdag 2 Februari 1954
Vertrek uit Malaga. Weeral een haven waar ik geweest ben, en het hoort weeral tot 
het verleden. Om 5u ’s avonds zijn we vertrokken. We hadden den gansen dag de 
schipzij geschilderd vanaf 6u dezen morgen en ik had de wacht van 8u tot 12u dat 
maakt dat ik aan dek geweest ben van 6u ’s morgens tot middernacht. De dranks-
mokkelarij heeft weer hoogtij gevierd vandaag, ’t is schandalig. Ikzelf heb ook 2 
flessen en ik zal er maar eentje gaan wegsteken denk ik want ze gaan me niet pakken 
dat moeten ze niet denken. Bij het vertrek heb ik met Jaak in de kettingbak geweest 
om de ketting van den anker goed te leggen, het was zo maar 200 m lang, en het 
slijk druipte van onze handen en kleren, we waren doodop toen we boven kwamen. 
Iedereen is hier bijna ziek van appelsienen te eten, ik kan er zelfs geen meer zien, 
ze waren zo spotgoedkoop, dat we gedurende ons verblijf in Malaga niets anders 
gedaan hebben dan appelsienen eten en nu zijn we allemaal ziek van dat. Ondanks 
dat alles hebben we tot 12u dezen nacht in de ijskoude regen moeten werken met al 
die zeilen. Toen het middernacht was vielen we haast tegen dek van moeheid en van 
de kou en we zijn als een klomp lood in slaap gevallen boven op ons bed.
   * Woensdag 3 Februari 1954
Om 8u voeren we de straat van Gibraltar uit en er waaide een ijskoude wind vlak 
op de kop, de Mercator geraakte niet vooruit. Ondanks de snerpende wind hebben 
we van 8-12u moeten werken tot we verkleumd waren, een trekske langs hier een 
trekske langs daar, altijd hetzelfde en om 12u waren we nogmaals doodop, van ’t 
slavenwerk. Dan tot 2u vrij, we waren natuurlijk weer gaan slapen, en men kreeg ons 
bijna niet meer wakker, zo moe zijn we en nu kunnen we weer aan dek tot 12u dezen 
nacht. Rap thuis, want ’t is niet om uit te houden zulk een leven. De wind blijft steeds 
ijskoud, en vlak op de kop, dat het maar rap verandert want anders geraken we nooit 
thuis. Het schip stampt weer geweldig en we geraken nog steeds bijna niet vooruit.
   * Donderdag 4 Februari 1954
Daar het weer en de wind tegen ons gekant blijven zijn we verplicht van met de 
motor te varen want anders gaan we terug achteruit denk ik. Alles gaat zijn normale 
gang heir aan boord, het is alleen maar bijtende koud ’s nachts en iedereen zoekt 
een goed wam plekje uit aan dek om zijn wacht door te brengen. De dagen worden 
goed afgeteld op den almanak want iedereen is kontend dat d ereis op zijn einde 
loopt.
   * Vrijdag 5 Februari 1954
Het weer word stormachtig, we zullen rollen en stampen, weer verschrikkelijk, ver-
schillende kadetten zijn weer zeeziek. Reed 2 zeilenzijn kapot getrokken onder den 
druk van den huilende en tierende wind. De moteur draait langzaam en bijna alle 
zielen staan bij en ondanks dat alles geraken we niet vooruit. Het regent veel en er 
spoelt aanhoudende water aan dek. ’s Morgens als ik ontwaak ben ik zo ziek als een 
hond, ik ben rattikaal aan ’t eind geschud en gerold en daar alles gesloten is komt 
er geen verse lucht meer binnen, hetgeen een benauwd gevoel geeft hier beneden 
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bij de matrozen, en dat moet nu nog 2 weken duren. Nu en dan gooid de Mercator 
zich met een ruk op zijn zij en komt zo geweldig scheef te liggen dat het onmogelijk 
is van aan tafel te blijven zitten als alles rolt er af en slaagt kapot tegen de grond, ’t 
is verschrikkelijk en er is nog geen beterschap te bespeuren en we zijn nog bijlange 
niet aan het einde onzer mizerie. Mijn ploeg heeft voor ’t ogenblik nog de wacht 
8-12. Zodus, we zijn weeral tot middernacht aan dek, 8 uren dag kennen we niet.
   * Zaterdag 6 Februari 1954
Het slecht weer houd aan. De Mercator is een onderzeeër geworden, hij steekt 
voortdurend zijn kop onder water en heelder golven komen over dek gespoeld 
en sleurt iedereen mee, de kadetten en de koksmaten worden in den water weg 
geworpen en komen druipnat terug overeind, ’t is wel plezant om zien maar niet 
plezant om mee te maken. In dit slecht weer hebben we het grootzeil afgeslagen en 
een stormzeil in de plaats geplasseert, om 12u waren we klaar, ondanks de ontel-
bare moeilijkheden die we hadden hebben we toch weeral een mooie prestatie 
geleverd. Dezen namiddag was ik vrij en heb heel den tijd in mijn bed gelegen, ’t 
was tijd dat ik nog eens kon uitrusten want ik ben door vermoeid, ik zit hier met 
een baard van een week en zo zwart als een neger. Ik zal seffens trachten wat warm 
water te krijgen in de keuken en me proberen een beetje te wassen en van kleren te 
veranderen want sinds een week heb ik mijn kleren nog niet van mijn lijf gehad en 
ik plak waar ik sta. 
   * Zondag 7 Februari 1954
Het blijft nog steeds slecht weer, het verergert nog. Het water spoelt studie aan 
over dek en sleurt alles mee dat in zijn weg ligt. Het is een ordeloze boel vandaag 
hier aan dek, hoopen koren en touwwerk die in ’t water spoelen en weg drijven 
enz…’t is maar een triestige zondag vandaag. Nu en dan worden we hoog omhoog 
gesmeten en forcig neer gesmakt met het gevolg dat iedereen zwemt aan dek. 
Ondanks dat alles verliezen we toch onzen moed niet en we zullen vechten tot het 
uiterste. De matrozen is wel een hoopje jonge gasten van 16 tot 25 jaar maar aan 
moed ontbreekt het ons niet en tenslotte kunnen we nog wel meer verdragen als 
hetgene we tot nog toe al doorgemaakt hebben. Daar het zondag is heb ik vandaag 
niet moeten werken dezen namiddag , en ik ben voor de zoveelste maal in mijn 
bed gekropen. Het bed is de beste plaats van ’t schip. ’t Is wel niet plezant om met 
een zondag te gaan slapen, maar er is nu eenmaal niets aan ’t verhelpen. Om 5.20u 
gaan we weeral gebakken patatten eten met biefstuk en we krijgen daarbij een fles 
bier, en dan zijn onze zorgen weeral verschoven naar den achtergrond. Elken dag is 
eene dichter bij thuis, en we komen er wel.
   * Maandag 8 Februari 1954
Nog altijd hetzelfde, rollen, stampen en slingeren en daarbij nog regen hetgeen alles 
nog wat ambetanter maakt. Tot overmaat van ramp hebben we de masten moeten 
wassen vandaag hetgene de maat liet overlopen, koud en mistig plus regen, en daar 
bij slingeren, maakt dat werk bijna onmogelijk maar ongenadig werden we naar 
boven gestuurd en dan stond de kapitein ons nog uit te lachen en in ons gezicht 
met al ons mizerie. Dat is iets dat om wraak roept, gans nat en versteven hadden 
we gedaan om 11u, en we zijn dan beneden gebleven tot de middag omdat we niet 
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meer in staat waren om nog iets te doen. We zitten nu in de Golf van Gasconje. De 
wind zit nu iet wat in ons voordeel zodat we een goede snelheid hebben, maar het 
weer blijft triestig het verslechtert per uur. Men kan natuurlijk letterlijk niet meer 
op zijn benen blijven staan zo erg is het geworden. Volgens de laatste geruchten 
zullen we Vrijdag in Engeland voor anker gaan als alles normaal blijft. ’t Is te hopen! 
Want ik ben bijna zot geschud en gerold.
   * Dinsdag 9 Februari 1954
Nog steeds hetzelfde als al de voorgaande dagen regen wind en rollen en stampen. 
We zijn uit de Golf geraakt vandaag en stevenen recht op de Engelsche kust af. 
Dezen avond zijn de matrozen aan het roer gemoeten en op den uitkijk op den bak. 
De wind komt nu vlak van achter en de zeilen trekken goed, we lopen voor ’t ogen-
blik 11 mijl hetwelk een goede snelheid is. Nog een paar dagen en we zullen voor 
anker gaan in Brixam. Voor de rest is alles normaal aan boord en de feiten die er zo 
voorvallen zijn bijna niet noemenswaardig.
   * Woensdag 10 Februari 1954
Toren hoge golven beuken schuimend en ongenadig op ons schuitje dat hulpeloos 
weg en weer gesmeten word. Nu eens zitten we boven op een bergenzee en een 
ogenblik later zitten we in een diepe put omgeven door een schuimende hel. ’t Is 
verschrikkelijk. Alle beschikbare handen worden gebruikt om stormpanelen te plaat-
sen enz…water stroomt met alles vernielende kracht over dek en sleurt alles mee, 
op u voeten staan is onmogelijk. Zelfs de stormolie word over boord gekapt om het 
water wat te luwen maar niets baat we zijn een speelbal der golven. Niet tegen-
staande dat hebben we nog een geluk, en dat is, de wind komt van achter, zodat de 
paar zeilen die bijstaan goed trekken en daardoor vorderen we goed. Dezen avond 
zijn we terug wacht aan wacht gaan lopen daar we in ’t kanaal zijn gekomen en land 
in ’t zicht is. Den uitkijk op den bak word verdubbeld en een matroos aan ’t wiel. 
Alles word in gereedheid gebracht om morgen voor anker te gaan. ’t Word tijd dat 
we er zijn, want ik heb geen droge kleren meer voor aan te doen, alles is nat en 
daar er geen chauffage is beneden kunne we niets laten drogen maar enfin nog een 
beetje moed en we zijn er.
   * Donderdag 11 Februari 1954
Aankomst Brixam. Om 6u dezen morgen zijn we de baai van Brixam binnengelopen. 
Het slecht weer is als toverslag verdwenen en de zee is terug kalm. We zijn in de 
baai gevaren en direct terug buiten om buiten in zee te liggen blijven drijven om 
de zeilen te laten drogen en dezen avond zijn we terug binnen gegaan en het anker 
laten vallen. Alle zielen weren opgedoekt en om 6u was alleman vrij. Na eerst goed 
gegeten te hebben heb ik mij goed gewassen want het was bijna een week geleden 
dat ik me nog gewassen had, daarna heb ik mijn bed opgeschud en ik ben gaan sla-
pen, een helen nacht, ’t was lang geleden.
   * Vrijdag 12 Februari 1954
Het heeft heel den dag geregend, we hebben tusschen de vlagen in geschilderd, om 
zo proper mogelijk in Antwerpen binnen te komen, want ons schip ziet er niet lief 
uit nu, van boven tot onder vol roest, juist na den middag hebben we in de gietende 
regen anker op gedaan en we zijn in  de haven voor anker gegaan daar er weer een 
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storm op stak, we liggen nu vlak bij het stad, en we mogen morgen aan wal. We 
zullen waarschijnlijk tot maandag hier blijven en dan koers zetten naar huis. ’t Is 
misschien de 6de maal dat ik hier in Brixam kom en er is hier ook al niet veel te zien, 
dan rotsachtigge bergen met krijsende meeuwen, voorts in en uitvarende vissers 
scheepjes zoals in alle havens. Het was dezen avond weer cinema aan boord, ze 
speelde een film van de Mercator toen hij voor de oorlog naar Hawaï geweest was. 
Dat was zeker een mooie reis geweest, want het was een schone film, maar de reis 
heeft zo maar 8 maanden geduurd, om half tien was de cinema gedaan en ik ben 
dan maar stillekens in mijn bed gekropen. Voor zo dikwijls dat de gelegenheid zich 
voordoet, zal ik er maar van profiteren.
   * Zaterdag 13 Februari 1954
Dezen morgen hebben we de motorboot uitgezwaait en in ’t water gezet en dezen 
voormiddag zijn we aan de wal gegaan. Ik heb met eenigge matrozen het stad wat 
rondgeslentert. We hebben naar de post geweest en naar de sarma om wat inko-
pen te doen en zijn om 12u terug aan boord gekomen want er is hier toch niets 
te zien. In de namiddag hebben we weeral geschilderd aan dek en vernissen enz… 
want er is nog zo veel werk dat we niet weten waar eerst aan beginnen. Dezen 
avond zijn we allen aan boord gebleven en we hebben den avond doorgebracht met 
kaartspelen, waarbij er zo altijd weer luidruchtig op tafel geklopt werd en de bedrij-
gingen om mekaar eens af te rammelen als ze geen troef speelden bleven natuurlijk 
niet achterwege, dat behoort nu eenmaal zo op een schip. Dat is altijd zo gewest en 
dat zal zo lijven. Zo is deze dag dan weer doorgewoon voorbij gegaan en daarbij zijn 
we weeral een dag dichter bij huis.
   * Zondag 14 februari 1954
Laatste zondag dezer reis.
Ik heb vandaag den helen dag van dezen morgen tot dezen nacht altijd met de 
motorboot gevaren, van boord naar de wal enz... om de kadetten weg te doen en 
te halen. Een heel intersante werk maar ik was toch weeral kontent van om 12u 
in mijn bed te kruipen want ik heb praktis niet stil gestaan. Aan boord hebben ze 
vandaag hun dag weer doorgebracht met kaarten en den eene lag in zijn bed of den 
andere was aan de wal. Aan de wal kunt ge niet veel gaan doen hier want de kafe’s 
zijn maar open van 7 tot 10u ’s avonds. Voorts is er vandaag weeral niets bijzonder 
te markeren.
   * Maandag 15 Februari 1954
Vertrek uit Brixam. Om 10u hebben we anker op gedaan en we zijn alzo de baai van 
Corquë uitgevaren voorts naar huis. De wind kwam vanuit het Oosten, dus recht 
op de kop zodat we verplicht waren van de motor te gebruiken. We moeten steeds 
schilderen en ’t is toch zo ijskoud aan dek dat we bijna onzen borstel in onze ver-
kleumde handen niet kunne houden. Alle zielen werden weer gehesen en daarbij 
de motor, zodat we nu een goede snelheid hebben. De zee is uiterst kalm en er is 
veel pasage van andere schepen in ’t kanaal, zodat de matrozen aan ’t wiel en op 
den uitkijk moeten.

Jo Dielman
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
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Wend u tot de Belgische Transport- en Zeemansbond 
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Jules Peurquaetstraat 27 – 8400 Oostende    
059 / 55 60 85  btb.oostende@btb-abvv.be 
Heiststraat 3 – 8380 Zeebrugge     
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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 19 oktober2017 - 13 januari 2018

19/10/2017: O.29: 1 tong, 2 schar, 5 schol, 2 hondshaaitjes, 
2 rode poon, 1 kabeljauw

19/11/2017: O.29: 5 tarbot, 1 hondshaaitje, 4 zeedonderpad

20/12/2017: 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

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

!!! VOOR DE AGENDA !!!
- JAARLIJKSE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 
  Details in de bijlage van dit tijdschrift
- Uitstap met de Nele op 21 juli 2018 met aansluitend een BBQ.
  Details volgen later


