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INLICHTINGEN

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

Voor u ligt het vierde nummer van ons tijdschrift 2018. Aan deze edi-
tie 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 uit-
gave van dit tijdschrift niet anders. Enerzijds is er de samenstelling 
en zijn er de drukkosten maar anderzijds zijn er ook de verzendings-
kosten. 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: mits voorleg-
ging van de lidkaart krijgen ze gratis toegang tot het Aquarium, de 
Mercator en de O.129 Amandine. Bovendien is er jaarlijks een ‘uitge-
breide’ nieuwjaarsreceptie waar telkens meer en meer van onze leden 
aanwezig zijn. In de loop van het jaar zijn er ook nog enkele activiteiten 
waaraan onze leden gratis, of aan sterk verminderde prijs, kunnen 
deelnemen.
Zoals jullie zien zijn er heel wat voordelen 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 steu-
nen zo onze 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/
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Op dinsdag 21 juni 1949 verliet het S.S. “Prinses Astrid” om 14.30 uur de 
haven van Oostende voor een normale overtocht naar Dover. Het schip 
onder bevel van Cdt. André Timmermans, met een bemanning van 64 man, 
had 128 passagiers aan boord. Het was een zonnige namiddag en de zee was 
uiterst kalm. Het schip volgde de veilige zeevaartroute die vrij gemaakt was 
van zeemijnen.
Gekomen op 4,5 mijl ten zuiden van Duinkerke, ter hoogte van de 
Snouwbank liep het vaartuig op een mijn. Midscheeps getroffen begon het 
schip te zinken. De commandant kon met de snelheid die het vaartuig nog 
had en stuurboord roer gevend, het zinkend schip uit de vaarroute en naar 
het zuidwestelijke uiteinde van de Snouwbank loodsen. Daar zonk het schip 
langzaam, sterk naar bakboord hellend, later verticaal, naar de  zandige 
bodem.

De ontploffing veroorzaakte zware schade in de machinekamer en stookruim-
te. Door het instromende water en ontsnappende stoom werden vijf leden 
van het machinepersoneel gedood en liepen drie anderen zware verwondin-
gen op.

MARITIEME WEETJES
Bron: archief Zeewezen- Schuttevaer                                                       Jean Jacobsen
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Commandant Timmermans
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De ontploffing veroorzaakte aanvankelijk een paniekstemming aan boord 
maar het kalm en doelbewust optreden van de bemanning wekte vertrou-
wen en kon de passagiers bedaren. De noodseinen werden onmiddellijk 
gegeven om hulp in te roepen en de reddingsboten werden uitgezet. 

Het Franse koopvaardijschip “Cap Hadid” dat in de onmiddellijke nabijheid 
voer, nam een deel van de schipbreukelingen op. Een vijftal sleepboten van 
de “Sté de Remorquage et de Sauvetage” en enkele vissersvaartuigen uit 
Duinkerke, die snel ter plaatse werden gestuurd, namen de overige passa-
giers en bemanningsleden op en brachten hen naar Duinkerke. De gewon-
den, een tiental passagiers en enkele scheepslui, werden opgenomen in het 
ziekenhuis te Duinkerke.

Foto's: via Arne Pyson



7

Bij het vernemen van de ramp was de verslagenheid in de dienstmiddens 
groot. Vijf uit onze families werden in diepe droefheid gedompeld. Vijf men-
sen werden slachtoffer van hun hoogste plicht, het verdienen van het dage-
lijkse brood.
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Kantoor GUIDO DaNNeel bvba

Torhoutsesteenweg 88a (Petit Paris), 8400 Oostende
Tel. 059 51 51 76

•

Stockholmstraat 39, 8400 Oostende
Tel. 059 70 46 62

BeleGGeN - KReDIeTeN - VeRZeKeRINGeN

CBFa - nr 42097  -  ON - nr. 0463117986

Vissershuis Cafe-Restaurant
Yvan Devlamynck-Kindt

Palingspecialiteiten
Gerechten met vis en vlees

 Gesloten buiten seizoen :
 dinsdagavond en woensdag
 Jaarlijks verlof : februari

Schoorbakkerstraat 80 (Schoorbakke)
8600 PeRViJze Diksmuide

Tel. 051/55 51 03
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  De feiten van de Oostendse vissersopstand van 1887 

Maandag 22 augustus, ’s morgens — Een Frans vissersvaartuig uit Boulogne, 
de B 2508 Indépendant wil zijn vangst te Oostende verkopen. Die verkoop 
zou gebeuren via bemiddeling door de plaatselijke agent Dossaer, De vangst 
bestaat uit 130 vaten zoute vis. De extra aanvoer van dat schip laat de prijzen 
kelderen. Er worden die dag nog drie Oostendse sloepen met zoute vis in de 
vismijn verwacht. Nog een ander Oostends vaartuig heeft op dat moment zijn 
waar al gelost. Wanneer de verkoop begint, daalt de prijs van de zoute vis 
spectaculair tot een onaanvaardbare 10 frank per vat.
De vissers willen de verkoop beletten en dreigen ermee rel te schoppen. De 
sfeer wordt grimmig. De Oostendse hoofdcommissaris Tilkens schorst de ver-
koop en laat de vismijn sluiten.

Maandag 22 augustus, ’s middags — Twee Engelse smacks lopen de 
Oostendse haven binnen om er ’s anderendaags hun vangst te verkopen. Het 
betreft de zeilvissloepen Express uit Ramsgate en GY 9 Violet uit Grimsby.  
Om 16 uur loopt ook het Britse stoomvissersvaartuig Lamberton, met thuis-
haven Berwick (bij Edingburg), de haven binnen. Aan boord heeft het 600 
bennen vis, waarvan een derde uit fijne soorten (tong en tarbot) bestaat. Ook 
deze verkoop zou via de Oostendse agent Dossaer gebeuren. De grote aan-
voer van fijne vis dreigt ook de prijs van deze soorten ineen te laten storten, 
want er worden nog andere Britse stoomsloepen in de haven verwacht. 

Werk van Charles Wildt, gefotografeerd door G.Jansoone
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Maandag 22 augustus, ’s avonds — De Oostendse vissers hebben na de 
sluiting van de vismijn in een herberg verzamelen geblazen. Ze besluiten tot 
actie over te gaan en ’s anderendaags te beletten dat er vis gelost wordt.

Dinsdag 23 augustus — In de vroege morgen wordt er aanstalten gemaakt 
om de vangst van de Lamberton te lossen.Tegelijk komt een groep 
Oostendse vissers opdagen die de werkzaamheden willen beletten. De poli-
tieagent van dienst verwittigt zijn commissaris (Malfaison) die zich naar de 
vismijn spoedt om te vissers tot kalmte aan te manen. Maar die krijgen hulp 
van toesnellende collega’s en de commissaris moet om versterking vragen. 
Rond 8,30 uur zijn er al vijftien politieagenten ter plaatse, versterkt met drie 
gendarmen van de Oostendse rijkswachtbrigade. Van François, de chef van 
die drie, is bekend dat hij geen woord Nederlands kent. De brigadecomman-
dant heeft inmiddels een bode naar Brugge, Blankenberge en Oudenburg 
gestuurd om daar om versterking te vragen.
Op politiebevel wordt het lossen van de Lamberton gestaakt maar een eind 
verder is men wel bezig de lading van de Express aan de wal te zetten. De 
Oostendenaars werpen de manden weer op het schip. De politiemacht ver-
plaatst zich richting Express, laat de Lamberton onbewaakt achter, waarvan 
de actievoerders gebruik maken om dat schip te bestormen. De bemanning 
vlucht in het vooronder en de stuurman kwetst zich aan de arm. De politie 
grijpt in en houdt een actievoerder aan. Hij wordt afgevoerd richting politiebu-
reau. Daarmee is de kous niet af, want de vissers zetten een nieuwe aanval 
op de Britse schepen in. Er wordt nog iemand aangehouden maar de twee 
worden door hun makkers weer bevrijd.
Intussen is er toch vis van de Lamberton gelost. Onder bescherming van 
politie en Rijkswacht wordt een eerste kar naar de vismijn gebracht. De 
politiecommissaris vraagt de vismijndirecteur om de vis te verkopen.  Deze 
weigert. De vissers dringen de vismijn binnen en moeten van de kar weg-
gehouden worden met uithalen van bajonetten en sabels. Er komt intussen 
een tweede kar vis van de Lamberton de vismijn binnengereden. Er volgen 
schermutselingen, aanhoudingen en bevrijdingen. Vissers trekken, twee vlag-
gen voorop, betogend rond de vismijn. 

Dinsdag 23 augustus 10 uur —  Een derde kar vis wordt aangevoerd en voor 
het bureau van handelaar Dossaer geplaatst. Hij provoceert de betogers: ‘Er 
is nu veel vreemde vis, er zal er nog meer komen. Zo zal ik jullie allemaal de 
keel afsnijden.’ De menigte ontsteekt in woede. De politie wordt met visman-
den, stenen en zelfs kruiwagens bekogeld. De politiemacht wordt overrom-
peld en moet zich in het straatje rond de vismijn terugtrekken. Dossaer van 
zijn kant vlucht naar de zolder van zijn pakhuis.
Niet alleen vissers zijn bij de actie betrokken, ook ‘peerders’ (onderhouds-
mannen van de schepen) en andere arbeiders zijn van de partij. Bovendien 
bemoeien de vrouwen er zich mee. In de schermutselingen wordt een hoog-
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zwangere vrouw opgemerkt die een voorschoot vol stenen aanvoert om er de 
politie mee te bekogelen (haar kind wordt een maand later, op 29 september, 
geboren.)
Aan de ingangspoort worden twee vissers door de dienders op een kruiwagen 
gedrongen. Eén ervan grijpt in zijn val naar het geweer van rijkswachtchef 
François. Deze voelt zich bedreigd, schiet eerst in de lucht en dan tweemaal 
in de menigte. Een visser bemachtigt het geweer en plooit de bajonet op 
zijn knie. Een andere rijkswachter krijgt een staaf tegen het hoofd en schiet 
daarop drie keer in het volk. De gevolgen zijn ernaar. Een visser is ernstig 
gekwetst door een sabelslag op het hoofd.  Een andere visser is door een 
kogel in de borst getroffen. (Hij overlijdt op 31 augustus.) Een jonge, zeven-
tienjarige visser krijgt een bajonetsteek in de buik. De vissers voeren hun 
gewonden naar de omliggende herbergen om daar verzorgd te worden. De 
gendarmen krijgen verwensingen naar het hoofd geslingerd: ‘Moordenaars, 
ge hebt uw eigen bloed vermoord.’ Een visser bedreigt de politieagenten 
met een mes: ‘Wie dat gedaan heeft, steek ik omver.’  Anderen roepen: ‘Als 
ik je in burger tegenkom, vlieg je de bassin in!’  De Oostendenaars halen 
hun mooiste scheldwoorden uit de kast: ‘Wij zullen u wel vinden, gij zult een 
stamp onder uw kloten krijgen en kreveren van de honger.’ ‘Kom een keer 
hier en ik trek uw moestach uit uw smoel.’ Een vissersvrouw keert zich met 
haar rug naar de politie, trekt haar rok omhoog, toont haar bloot gat en roept: 
‘Als ge wilt schieten, hier is uw cible, schiet maar in mijn ollegat.’

Dinsdag 23 augustus 10,45 uur — De chef van de rijkswachtbrigade stuurt 
een telegram naar de Procureur des Konings die de Brugge resideert: ‘Une 
émeute vient d’ éclater au bassin et à la minque d’Ostende. La gendarmerie 
et la police sont sur les lieux.’ (‘Er is een rel losgebarsten in het dok en de 
mijn van Oostende. De rijkswacht en de politie zijn ter plaatse.’)

Dinsdag 23 augustus 11,11 uur — Hoofdcommissaris Tilkens stuurt een tele-
gram: ‘Atteinte grave à la liberté vente poisson et rébellion police. Ai convo-
qué gendarmerie et garde civique.’ (‘Ernstige schending van de vrijheid van 
verkoop van vis en rebellie tegen de politie. Ik heb de gendarmerie en de 
burgerwacht opgeroepen.’)
Dossaer dringt erop aan de door de Britten aangevoerd vis toch te verkopen 
maar politiecommissaris Tilkens laat de vismijn ontruimen.

Dinsdag 23 augustus,13 uur — De burgerwacht verschijnt, opgeroepen door 
de Oostendse burgemeester Janssens

Dinsdag 23 augustus,in de middag — Uit Brugge, Blankenberge en 
Oudenburg is een peloton van dertig rijkswachters toegekomen.  
De Lamberton is om veiligheidsredenen verlegd naar de St.-Ceciliabrug 
(thans Kapellebrug), nabij het politiebureau op de wijk Hazegras. De burger-
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wacht bewaakt met 200 man het schip. Iemand benadert de schipper en stelt 
arbeiders, manden en karren ter beschikking om het schip toch nog te lossen. 
De massa laat het niet gebeuren, overrompelt de burgerwacht en er worden 
stenen en koolbriketten naar het schip gegooid dat naar het midden van het 
(eerste handels)dok moet uitwijken.
Weer komt een Brits vissersschip de haven binnengevaren. Op het staketsel 
staan echter Oostendenaars die het met stenen bekogelen zodat het schip 
rechtsomkeer maakt.
Die middag komt ook het parket ter plaatse.Talrijke ondervraagden blijken 
inmiddels min of meer beschonken te zijn. Er is ook een huiszoeking in het 
bureau van Dossaer. Daar vindt men een revolver, zes losse patronen en een 
boksbeugel. Dossaer zal later vervolgd worden voor verboden wapendracht.
Die middag worden de burgemeester, de commandant van de Burgerwacht 
en de plaatscommandant bij de koning (Leopold II bevond zich in zijn villa te 
Oostende) uitgenodigd om de zaak te bespreken.

                                              Schilderij van James Ensor  (1892)

De visserijopstand van augustus 1887 te Oostende moeten James Ensor sterk aange-
grepen hebben. In het lijkenhuisje houden twee gendarmes de wacht bij twee dode 
vissers.
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Dinsdag 23 augustus,18 uur — De vismijn wordt gesloten, de burgerwacht 
naar huis gestuurd. Dossaer vraagt politiebescherming om zich naar zijn 
woning in de Kaaistraat te begeven. Politie- en rijkswachtpatrouilles moeten 
de rust in het visserskwartier garanderen.

 
Dinsdag 23 augustus,’s avonds — De herbergen van het visserskwartier zitten 
stampvol. Een groep vissers trekt, de Belgische vlag voorop en De Vlaamse 
Leeuw zingend, de straat op naar het Wapenplein.  Voor de Cercle Cecilia, 
het lokaal van de liberalen werd geroepen: ‘Weg met de Steurs’ (liberale 
volksvertegenwoordiger) — Het Oostendse gemeentebestuur bestond volle-
dig uit Liberalen. Vervolgens trekt de groep naar de daar ook gelegen Cercle 
Catholique, waar ‘Leve Carbon’ (katholiek volksvertegenwoordiger) geroepen 
wordt. Vermoed wordt dan ook dat de katholieken achter deze manifestatie 
zitten.

Dinsdag 23 augustus, 22 uur — De schipper van de Lamberton heeft intussen 
een telegram van de reder ontvangen met het bevel terug naar Engeland te 
keren. Gewapend met een revolver (de schipper had zich op aanraden van de 
Britse consul in Oostende bewapend) gaat de schipper van de Lamberton aan 
wal om proviand op te doen om de terugreis aan te vatten.

Woensdag 24 augustus, 1,30 uur — De Lamberton wordt klaargemaakt om te 
vertrekken. Omdat het schip nagelaten heeft loodsgeld te betalen, wordt het 
door de sluiswachter tegengehouden. Omdat dit de taak was van Dossaer, 
agent van de Britse rederij, gaat de schipper, onder gewapende geleide, naar 
diens huis.  De zaak wordt geregeld.

Woensdag 24 augustus, 6 uur — De Lamberton vaart de haven uit onder een 
stenenregen die vanaf het staketsel naar het schip gegooid wordt. Op het-
zelfde ogenblik vaart de O 143 van rederij Hamman de havengeul binnen. Bij 
aankomst legt de schipper bij de Waterschout klacht neer omdat zijn vaartuig 
vanaf de Lamberton met stenen bekogeld zou zijn. Ook zou hij door de schip-
per ervan met een revolver bedreigd zijn. Het gerucht doet de ronde dat er 
zelfs geschoten zou zijn.  De gemoederen in de stad laaien weer danig op.
Om zes uur is ook de burgerwacht weer van de partij. Een groep controleert 
de vismijn, een andere groep staat nabij de ‘débarcadère’ waar de passagiers 
van de lijn Oostende-Dover in- en ontschepen.  Ook rijkswachters en politie-
agenten staan in de buurt opgesteld.  Bij de hoek van de spoorwegbrug over 
de Brugse vaart liggen immers nog steeds twee Britse sloepen (Violet en 
Express) afgemeerd.

Woensdag 24 augustus, 6,30 uur — Aan boord van de Violet maakt men 
alles klaar om de vis te lossen. Weer beginnen de schermutselingen. De 
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woedende menigte overweldigt de burgerwacht.  Terwijl de bevelhebber met 
de vissers probeert te onderhandelen, steken anderen vanaf de Keizerskaai 
(nu Vindictivelaan) met roeibootjes het dok over en ze bezetten de Violet en 
de Express.  De landvasten worden losgegooid en de twee schepen drijven 
(samen met de O 101 République die daar ook ligt) naar het midden van het 
1ste dok.
Hoofdcommissaris Tilkens sommeert de vissers twee keer (in het Frans!) om 
de schepen te verlaten. Ze antwoorden dat ze dat enkel zullen doen wanneer 
hun de verzekering gegeven wordt dat de schepen niet gelost worden: ‘Schiet 
als ge durft, we moeten toch kreperen van de honger, met onze kinderen!’
Wie vervolgens het bevel tot schieten geeft is niet bekend. De  commissaris 
verklaart achteraf dat het de commandant van de burgerwacht is, bij de bur-
gerwacht zegt men dan weer dat het de commissaris is. Feit is dat er eerst in 
de lucht geschoten wordt. De vissers beantwoorden het schot met het zingen 
van de Vlaamse Leeuw. Een tweede schot in de lucht is voor hen aanleiding 
om de borst te ontbloten: ‘Schiet maar als ge durft, zondagssoldaten!’  
Het derde schot is rechtstreeks op de opstandelingen gericht. Aan boord van 
de schepen vallen twee doden en drie gekwetsten. Op de kaai wordt ook een 
arbeider geraakt die daar toevallig aanwezig is. Ook een barbier die staat toe 
te kijken wordt getroffen. Hij krijgt een schot in de bil.
De rust is daarmee hersteld. De vaartuigen worden aan land vastgemaakt, de 
gewonden worden naar het hospitaal afgevoerd, de doden naar het doden-
huisje.

Woensdag 24 augustus, 11 uur — De burgerwacht wordt naar huis gestuurd 
en vervangen door in Oostende gelegerde soldaten, het derde linieregiment. 
Rond 11 uur is er een troepenmacht van 200 man ter plaatse, versterkt door 
twee eskadrons Jagers te paard uit Brugge.  
Een groep vissers en arbeiders trek betogend door de stad, op weg naar de 
woning van Dossaer in de Kaaistraat. Het huis wordt bewaakt door Rijkswacht 
en politie. Deze worden achteruitgedrongen. Er sneuvelen ruiten.
Dossaer is evenwel niet thuis. Hij houdt zich schuil in een herberg. Vrouw, 
kind en meid waren eerder al ondergedoken bij een vriend. Onder politiebe-
geleiding wordt ook Dossaer zelf daarheen geleid.
Samenscholingen van meer dan vijf worden verboden en alle herbergen in 
het visserskwartier moeten gesloten blijven. De vaartuigen in de haven hijsen 
de vlag halfstok ten teken van rouw.

Woensdag 24 augustus, 15 uur — De Violet en de Express verlaten de haven 
niettegenstaande ze de toelating krijgen om vooralsnog hun vis te lossen.
Negen mensen worden in de namiddag naar de gevangenis in Brugge over-
gebracht. In totaal worden zeventien mensen beschuldigd: zeven ervan zijn 
vissers. Verder is er een vrouw bij, een vishandelaar en een aantal arbeiders.
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Woensdag 24 augustus, ’s avonds — Het leger patrouilleert in de stad. De 
kalmte is weergekeerd.
Dossaer vlucht met zijn familie per huurkoets naar Nieuwpoort waar hij veer-
tien dagen zal blijven.

Vrijdag 26 augustus, 8 uur  — Alle schepen in de haven hangen de vlag-
gen halfstok als teken van rouw. Aan het dodenhuis (hoek Leffingestraat en 
de huidige Edith Cavellstraat) vertrekt de begrafenisstoet van de gedode 
vissers Wauters en Verhulst. De kisten worden gedragen door vissers en 
worden omringd door een erehaag van hun collega’s. Via de Ooststraat en 
de Kerkstraat gaat het richting grote kerk. Vooraan wordt een Belgische vlag 
gedragen. Deze wordt voorafgegaan door een meisje dat een bord draagt 
waarop staat: ‘Gans Oostende betreurt uw droevige dood.’
Onderweg in de Ooststraat vervoegen volksvertegenwoordiger de Steurs en 
politiecommissaris Tilkens de stoet. Er wordt gejouwd. De zuster van de dode 
Wauters haalt uit naar de commissaris.

Vrijdag 26 augustus, na de dienst — De stoet trekt door de stad naar de 
begraafplaats te Mariakerke. Deken Decannière voert er het woord en maant 
aan tot kalmte. Een visser wijst er in zijn rede op dat de twee gestorven zijn 
voor het belang van de vissers. 
Bij het neerlaten van de kist stijgen er wraakkreten op uit de massa.  
Aalmoezenier Paster Pype maant in een rede aan tot waardigheid.

Vrijdag 26 augustus, na de begrafenis — De vissers keren in stoet terug naar 
de stad. Het vaandel vindt een plek in een herberg in de St.-Sebastiaanstraat. 
’s Middags gooit een visser nog een emmer zand naar een lid van de burger-
wacht.
Een tiental aangehouden personen wordt naar Brugge overgebracht. De vis-
sers weigeren zee te kiezen vooraleer ze allen vrijgelaten worden.

Zaterdag 27 augustus — Alle gevangenen worden vrijgelaten. Vier stoom-
schepen verlaten de haven.  In Blankenberge verklaren de vissers zich soli-
dair met hun Oostendse collega’s.

Zondag 28 augustus — De ordetroepen blijven op post. Veertig zeilsloepen 
trekken ter visserij. De socialisten delen een pamflet uit: ‘Komt gij terug van 
zee en is de vangst goed dan is de winst groot voor de eigenaar en den 
vischhandelaar, maar gij, visschers, zonder wie geen vischje gevangen werd, 
gij hebt hoogstens 12 frank per acht dagen, waarmee gij uwe vrouw en kinde-
ren moet spijzen.’

Dinsdag 30 augustus — Een werkgroep ambtenaren van diverse ministeries 
stelt vast dat de vissers klagen over de nadelen die veroorzaakt worden door 
de aanvoer van Britse schepen.
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http://voorlaatste.blogspot.be en http://flornieuwsblog.blogspot.be
Flor Vandekerckhove

Woensdag 31 augustus, 16 uur — De Britse R 455 Blue Bell, met thuishaven 
Ramsgate, loopt de Oostendse haven binnen. Het schip legt aan, maar de 
landvasten worden door toegesnelde Oostendenaars weer losgegooid. Er 
wordt nog een poging ondernomen om het schip te laten aanleggen maar ook 
die wordt belet. Uitgejouwd en met stenen bekogeld verlaat het schip weer de 
haven.

Vrijdag 2 september — Een Britse visserssloep loopt de haven van Oostende 
binnen. Weer wordt er gejouwd en gescholden maar het schip kan wel zijn 
vangst in de vismijn verkopen.
In het Oostendse casino wordt die dag een liefdadigheidsconcert 
gehouden ten voordele van de slachtoffers: opbrengst is 1.800 frank. 
[Volksvertegenwoordiger de Steurs opent een steunlijst die uiteindelijk 4.338 
frank opbrengt. Ook in de kerken worden omhalingen georganiseerd en zelfs 
vanuit Engeland komt steun in de vorm van zes balen wollen kledij die onder 
de vissers uitgedeeld worden.]
Zondag 11 september — In de zaal El Dorado in de Sint-Franciscusstraat 
wordt een meeting georganiseerd door de socialisten. Ze roepen er op tot het 
vormen van weerstandskassen.
21-24 februari 1888 — De rechtbank te Brugge veroordeelt 47 mensen voor 
de feiten in de vismijn, 10 voor de feiten aan boord van de Britse vaartui-
gen, 16 voor beschadigingen in de stad en 10 voor smaad aan de openbare 
macht. In totaal werden 41 maanden gevangenis opgelegd en 3.331 frank 
boetes. Vishandelaar Dossaer kreeg een boete van 200 frank voor verboden 
wapendracht.
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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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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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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 

Middagmaal mogelijk, met belegde broodjes of warm (af te spreken)
Consumpties aan € 1,50

• • •
Namiddagvaart van 13u30 tot 17u30

Maximum 25 passagiers

Voor meer info zie www.denele.be of neem contact met 
André Nolf  (0477 77 30 07)
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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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Hoogmoed komt voor de val

De sage van “Het vrouwtje van Stavoren” blijft sterk tot de verbeelding spre-
ken. In 1840 werd er een ontroerend volkslied op het felle, kwaadaardige 
vrouwtje gemaakt. En de dag van vandaag bewonderen we het prachtige, 
gepolijste beeldje van de koopmansweduwe in Súdwest-Fryslân.
Omdat stormvloeden herhaaldelijk het stadje ten zuiden van Hindeloopen 
en Bolsward in Friesland teisterden, werd de Odulphusabdij in 1419 of 
kort erna naar een zuidelijker stadsdeel verplaatst. Het was de oudste 
Benediktijnerabdij boven de grote rivieren. Stavoren behoorde lange tijd 
tot Holland, maar werd in 1414 bij Friesland gevoegd. Via de Rijn (Keulen, 
Utrecht) en via de IJsel (Deventer, Kampen) was er veel handelsverkeer naar 
de Noordzee. Maar ook naar Frankrijk, Engeland, Jutland (Denenmarken) 
of Danzig, het Poolse Gdansk waar de dag vandaag nog altijd in ’t Duits 
“Danziger Frauen” wordt gezongen bij voetbalwedstrijden.  
Maar Stavoren bleef niet voortvarend, de haven verzandde. Er kwam roering 
van de Rijn, er kwam roering van de grote rivieren. Handelsroutes werden 
verlegd, dammen en dijken gebouwd en nieuwe havens aangelegd, zoals 
Hoorn, Kampen, Enkhuizen, Amsterdam. Grotere schepen en de burgeroor-
log met de Friezen hielpen natuurlijk ook niet om nog veel handelsverkeer 
met Stavoren te behouden. 
De ondergang van Stavoren bleef boeiende gespreksstof tot in de helft van 
de 19de eeuw. En tot de dag van vandaag leeft “Het vrouwtje van Stavoren” 
onder de mensen en heeft het veel bekijks: het beeld van haar is dan ook 
een prachtige ‘hommage’ aan die rijke, trotse koopmansweduwe die in haar 
protserig ingerichte huis een bezitterig en betreurenswaardig leven leidde. 
Het is hard, maar door haar hoogmoed verzandt de haven en wordt het 
stadje gestraft. “Het Vrouwtje van Stavoren” is niet alleen de naam van het 
gemaakte beeld, het is ook de titel van een volkslied van ongeveer 1840.

Hoort vrienden, hoort een lied, 
Dat duid’lijk zal verklaren, 
Wat eenmaal is geschied 
Voor meer dan duizend jaren, 
Toen ‘t oud en grijs Stavoren, 
Nog bloeide op Friesland’s grond; 
En van zijn macht deed horen, 
De hele wereld rond.

HET VROUWTJE VAN STAVOREN
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“ ’k Bracht tarwe naar uw zin, 
’t Was ‘t edelst’ wat wij vonden; 
Aan stuurboord kwam het in, 
Zoveel wij laden konden.” 
“Hoe”, gilt zij, dol van zinnen, 
“Hoe, tarwe, lage guit? 
Bracht gij ze aan stuurboord binnen, 
Zo werp ze aan bakboord uit.”

Nog ziet men aan het strand 
Zo rijk in vroeger dagen, 
De haven gans verzand, 
Een zee van halmen dragen. 
Maar ledig zijn die aren: 
Geen korrel lacht u aan, 
Als blijk, wat hier voor jaren 
God’s almacht heeft gedaan.

Aan de schipper vraagt zij het kostbaarste dat hij vindt om voor haar mee 
te brengen. En wat brengt hij mee? Tarwe! Dit is het einde, want die trotse, 
hoogmoedige dame beveelt de tarwe in zee te gooien. Een hemeltergende 
daad!
Een grijsaard is getuige van de wandaad en is zo onthutst dat hij haar bit-
tere armoede voorspelt: “Er komt een tijd, dat U zult gaan bedelen”. De 
verwaande en verwende weduwvrouw gooit haar ring in de zilte Zuiderzee 
en zegt: “Zomin deze ring uit de zee terugkeert, zomin zal ik tot de bedelstaf 
vervallen”.
Na acht dagen vindt de dienstmeid de ring terug in de buik van een schelvis! 
De weduwe is woedend, wordt uitgestoten en strompelt als bedelares door 
de straten. En ook Stavoren, die welvarende havenstad aan de Zuiderzee, 
verzandt en op de kaaimuren worden geen waren meer gestapeld.
Waar de lading tarwe in zee werd gestort, verrees een zandbank die later 
Vrouwenzand werd genoemd. En volgens de legende zag men er ooit een 
plant die halmen voortbracht maar geen graan!

Literatuur: J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen, Deel 2
 

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

Gistelsesteenweg1   8400 Oostende
tel:059/70.42.05
Oostende@sleeplife.be
www.sleeplife.be
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Rust...     In lijn met uw SLAAP-DNA ®

Gistelsesteenweg1   8400 Oostende
tel:059/70.42.05
Oostende@sleeplife.be
www.sleeplife.be
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Bouw windmolenparken voor onze Noordzeekust

foto's Dirk Reunbroeck en Rudy Laforce

Sedert 2007 varen, vanuit de haven van Oostende, speciaal ontwor-
pen schepen met losse stukken voor de windmolens naar het wind-
molenpark ter hoogte van de Thorntonbank om ze daar te assem-
bleren. Momenteel is de kaap voor groene energie voor een miljoen 
gezinnen overschreden. In totaal zullen er 9 windturbine parken voor 
onze Vlaamse kust komen.
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Kabellegger ter hoogte van het ex-militair hospitaal Oostende
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Het windmolenpark gezien vanop de zeedijk Oostende
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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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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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‘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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ZEEPIEREN IN MATEN EN GEWICHTEN
Pierenspitters en zeeaas

Zeeaas is er in soorten. Hengelaars nemen vaak hun toevlucht tot ‘zagers’ 
(tot 50 cm grote, groenachtige wormen: Nereis virens, die ten gevolge van de 
ontelbare batterijen bewegelijke schijnpootjes wel iets weg hebben van een 
kettingzaagblad), ‘witjes’ (roze-wit gekleurde, zandbewonende wormpjes: 
Nephtys soorten), ‘slijkzagertjes’ (een zeer zachte, veelkleurige wormensoort 
van slibbige bodems: Nereis diversicolor) en ‘zachte krab’ of ‘pelers’ (de pas 
vervelde en daarom nog niet verharde Strandkrabben: Carcinus maenas) als lok- 
en bijtmiddel. Maar het meest geliefd zijn de ‘leeglopers’ en ‘Franse tappen’, 
in een meer algemene benaming zeepieren genoemd. Reeds honderden jaren 
terug was gekend dat zeepieren een uitstekend aas voor de hengelvisserij zijn. 
De franse onderzoeker Belon vermeldde reeds in 1555 in zijn De la Nature et la 
diversité de poissons dat deze gravers hun aanwezigheid verraden door hoopjes 
en dat ze gebruikt kunnen worden als zeeaas. 

Bij hengelaars zijn zeepieren het meest geliefd als zeeaas.
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Het dagboek van een leegloper

Iedere regelmatige strandbezoeker kent ze wel, de ‘tandpastahoopjes’ op het 
strand. Deze hoopjes zijn niets anders dan de uit zand bestaande uitwerpselen 
van de zeepier. Ze verraden de uitgang van de woonbuis van deze bewoner 
van slik en strand. De pier zelf laat zich evenwel nooit zien, bevreesd als hij is 
voor hongerige vogels en vissen. 
De Zeepier is niet alleen de bekendste zeeworm. Op nogal wat stranden en 
ondiepe zeeën (bv. Waddenzee) legt hij ook het meest gewicht in de schaal. 

De dichtheden kunnen oplopen tot wel 100 pieren per vierkante meter, maar 
doorgaans herbergt een dergelijke oppervlakte maximaal 20 individuen. 
Hoewel ze uitzonderlijk ook wel eens bovenop het zand kruipend kunnen 
worden waargenomen, geven ze de voorkeur aan hun donkere en veilige 
woonbuizen. Graven doen ze als de beste en hun met slijm beklede U- of 
J-vormige gangen zijn belangrijke insijpelkanalen voor zuurstof- en voedselrijk 
water. Door regelmatige, samentrekkende bewegingen pompen de wormen 
dit water doorheen hun éénrichtingsstraat, terwijl ze het lekkers (voornamelijk 

Een zeepier in een onnatuurlijk habitat: 
bovenop het zand in plaats van veilig diep 
in zijn woonhuis.

Iedere regelmatige strandbezoeker 
kent ze wel, de 'tandpastahoopjes' op 
het strand die niets anders zijn dan de 
uit zand bestaande uitwerpselen van 
de zeepier.
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bacteria, maar ook kiezelwiertjes) met hun slijmerige en met papillen 
bezette, uitstulpbare mond opnemen. Na 3-6 uur is al wat binnenkwam langs 
de trechtervormige opening van de woonbuis en niet verteerd kon worden, 
er aan de andere zijde alweer uitgepoept.

Onze pieren groeien dan ook als kool, zij het dat vraatzuchtige vissen en 
vogels het nogal eens op hun staart gemikt hebben. Zijn gevoeg doen is voor 
de worm immers geen lachertje en kan maar best in het grootste geheim 
gebeuren. Zodra een Schol of steltloper enige beweging ontwaart ter hoogte 
van de gang hapt hij toe… met vaak als buit niets meer dan een stukje staart. 
Gelukkig is dit ‘staarthappen’ niet dodelijk voor de worm want naar schatting 
30% van het gewicht van een zeepierpopulatie wordt jaarlijks op die wijze 
weggeoogst, overigens zonder verdere gevolgen.  

In september-oktober vallen de meeste wormen gevoelig af (tot één 
derde van hun gewicht) ten gevolge van de voortplanting. Het sperma 
dat in die periode door de mannetjes massaal wordt uitgescheiden vindt 
zijn weg naar de woonbuizen van wormen van het andere geslacht, waar 
bevruchting optreedt met de daar afgezette eieren. In nauwelijks een week 
tijd verschijnen de eerste larfjes. Deze speldekopjes van nauwelijks 0,25 mm 
brengen de winter door in de buurt van hun moeder, om pas in het voorjaar 
– bij een grootte van enkele millimeter – hun eigen ‘gang te gaan’. Deze 
doorschijnende post-larven hebben reeds een lijf en staart, bezitten nog zes 
primitieve oogjes en een evenwichtsorgaan en leven in een slijmkokertje. Pas 
als ze ca. 8-10 mm groot zijn apen ze hun ouders na en bouwen hun eigen 
buisje. Dat doen ze dan wel hoog op het strand, uit de buurt van hun blinde 
en al te hongerige, grotere soortgenoten en andere mogelijke predatoren. 
In de daaropvolgende herfst en winter voelen ze zich sterk genoeg om zich 
passief te laten meedrijven naar lager gelegen oorden, waar ze – als ze het er 
naar hun zin hebben – de rest van hun dagen slijten.
Wat vissers en pierenspitters al lang wisten…

Dat zeepieren een lekkernij zijn voor tal van vissen is een bekend gegeven bij 
hengelaars en pierenspitters. Deze frequente gebruikers van het strand weten 
overigens al lang wat biologen nog maar recent officieel erkennen: er bestaan 
twee verschillende soorten zeepieren. Want ook al is de zeepier een goed 
bestudeerd en geliefd proefdier voor heel wat experimenteel onderzoek, 
pas in 1993 maakten de wetenschappers Cadman en Nelson-Smith in het 
gezaghebbende tijdschrift Journal of the Marine Biological Association of 
the U.K. bekend dat er niet één maar twee zeepiersoorten in de Noordzee 
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voorkomen. Naast de gewone zeepier (Arenicola marina) is er immers nog 
een tweede, lager op het strand en dieper gravende soort die ze Arenicola 
defodiens doopten (‘defodere’= Latijn voor diep graven). Een voorzichtige 
melding in die richting door Gamble & Ashworth in 1898 werd al die tijd 
genegeerd...

Aan onze kust komen twee soorten zeepieren voor: de 'leegloper' of 'aas-
worm' (Arenicola marina) die onregelmatige tandpasta-achtige hoopjes 
maakt en in een U-vormige gang leeft hoog op het strand en de 'Franse of 
zwarte tap' (Arenicola defodiens) die rond de laagste laagwaterlijn voorkomt 
in J-vormige gangen en zich laat herkennen aan regelmatige hoopjes, anders 
gevormde kieuwen op het achterlijf en slechts twee i.p.v. drie ringen tussen 
het tweede en derde borsteldragende segment.

Arenicola marina
‘ leegloper’, ‘ gewone zeepier’
15-20 cm, zelden > 25 cm
purper, groen, donkerbruin of zwart
struikvormig en gedrongen
3
U-vormig (dus trechtervormige opening en 
‘tandpastahoopje’)
veelal < 40 cm diep
slordig
estuaria, hoog/midstrand

Nederlandse naam
lengte

kleur
kieuwen

aantal ringen segment 2
woonbuis vorm

woonbuis diepte
‘tandpastahoopje’

leefomgeving
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In de visserijwereld onderscheidt men doorgaans drie vormen, terug te 
brengen tot de hoger vermelde twee biologische soorten:
- de hoog op het strand voorkomende ‘gewone zeepier’, ‘strandworm’ of 
‘leegloper’ (vanwege het gemakkelijk openscheuren bij het slecht aanhaken), 
(Arenicola marina)
- de laag op het strand aangetroffen ‘zwarte of franse tap’ (Arenicola 
defodiens)
- de ‘geelstaart’, die ergens in het midden tussen hoog- en laagwaterlijn 
voorkomt en vermoedelijk een andere fase in de levenscyclus van één van 
beide andere zeepieren is. Daarnaast bestaan nog tal van andere lokale 
benamingen, o.a. voor kleinere exemplaren van één van beide soorten (zoals: 
‘taptjes’).

Een volgroeide zeepier kan wel een vinger dik worden en gemakkelijk 15-20 
cm meten. Zijn veelal donkerbruin gekleurde lijf bestaat als het ware uit drie 
delen (zie figuur Blz 40): 
(1) een naadloos in de romp overgaande kop, zonder ogen of aanhangsels 
maar met een uitstulpbare ‘proboscis’ (met papillen bedekt graaf- en 
vreetwerktuig); 
(2) een geringd lichaam waarvan de eerste zes segmenten enkel borstels 
dragen, de volgende dertien segmenten ook nog roodgekleurde kieuwen; 
(3) een smaller en vaak bleker gekleurd staartdeel zonder borstels of kieuwen. 

Wil je nu ook weten met welk van de twee pieren je te doen hebt, dan is dit 
je leidraad:

De knepen van het pierenspitten

Menig visser spendeert bijna evenveel tijd aan het vangen van zeepieren als 
aan het hengelen zelf. En ook dit vak kent zijn knepen. Daar waar vroeger 

Nederlandse naam
lengte

kleur
kieuwen

aantal ringen segment 2
woonbuis vorm

woonbuis diepte
‘tandpastahoopje’

leefomgeving

Arencicola defadiens
‘Franse of zwarte tap’
20-30 cm, zelden 30-40 cm
donkerbruin of zwart
veervormig en lang
2
J-vormig (dus enkel ‘tandpastahoopje’)
veelal 40-70 cm diep
mooi, spiraalvormig opgerold
geëxposeerd, laagstrand
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enkel werd ‘gedolven’ met riek of spa, verovert tegenwoordig de zogenaamde 
‘Alvey’ aaspomp steeds meer terrein. Deze eenvoudige metalen buis met 
zuiger zet je simpelweg op de juiste plaats, een eenvoudige haalbeweging 
en daar ligt de worm. Dat is althans de theorie. In praktijk zijn al meerdere 
pompen in zee geslingerd… omdat het ding nu eenmaal ook de nodige 
ervaring vereist. In België zouden een honderdtal spitters actief zijn, waarvan 
een 20-tal (deels) om den brode. Zeepieren zijn immers een kostbaar goed 
die vlot over de toonbank gaan voor 10-15 frank per stuk 
(of ca. 1500 frank/kg). (momenteel €3,40 voor 10 stuks). 
Eens de worm gevangen, is het zaak hem/haar te ontdoen van de darminhoud 
(‘snuiten’ in het vakjargon) en dood in krantenpapier (maximum 5-7 dagen) 
of in ingevroren toestand voor later gebruik te bewaren. Kenners beweren 
overigens dat vissen het best toehappen bij wormen van ongeveer drie 
dagen, wanneer de dode zeepier een Pastis-geur begint te verspreiden,  En 
wees gerust, zowat elke zeevis kan met dit lekkers worden verschalkt. Paling 
en Tong zijn gek op kleine, donkere exemplaren (‘taptjes’). Kabeljauw, Wijting 
en Schol plooien zich dubbel voor een stevige Franse tap.

Een pierenspitter in actie met de Alvey-bait pomp.
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Naar massale kweek van zeepieren?

Zeepieren leven gemakkelijk 5-6 jaar en het aantal overlevende jongen is 
omgekeerd evenredig met het aantal volwassen zeepieren. Daardoor zijn 
de populaties vrij stabiel. In Nederland worden jaarlijks naar schatting 100 
miljoen pieren gestoken, zonder dat de soort kennelijk in gevaar komt. 
Reden hiervoor is dat op nauwelijks 1-2% van alle wadden en slikken 
wordt ‘gedolven’. In Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk daarentegen 
zijn intussen wel maatregelen nodig gebleken om de populaties wormen 
en andere fauna-elementen van het strand te beschermen. Zeker als 
commerciële firma’s op grotere schaal en goed georganiseerd hele stranden 
systematisch leegplunderen, dreigen er conflicten met zij die regelmatig een 
kleine hoeveelheid bovenhalen voor ‘eigen gebruik’. Zo komt het dat ook 
bij ons al wel eens stemmen opgaan om het pierenspitten te beperken tot 
welafgebakende zones, quota vast te leggen of een vergunningensysteem uit 
te werken. 

Of moet alle heil verwacht worden van de kweek van zeepieren? Het jachtige 
leven doet vissers steeds vaker aas kopen in plaats van het zelf te verzamelen 
en met een steeds populairder wordende sportvisserij neemt ook de vraag 
naar aas toe. Nu reeds worden Zagers massaal gekweekt en heel binnenkort 
wordt ook de kweek van beide zeepiersoorten gecommercialiseerd. 

De Britse kwekerij ‘Seabait’, gegroeid vanuit de universiteit van Newcastle-
upon-Tyne, levert nu jaarlijks 50 ton Zagers aan binnen- en buitenlandse 
gebruikers. Bij de kweek maken ze gebruik van de rest-energie geleverd door 
een nabij gelegen kolencentrale en procédés werden ontwikkeld om larven 
levend in bevroren toestand te bewaren. De voordelen van kweek zijn in 
elk geval niet te versmaden: import van aas uit andere continenten – met 
de daaraan verbonden risico’s voor het binnenbrengen van ziektes – kan 
worden ontmoedigd en er kan geproduceerd worden onder gecontroleerde 
omstandigheden. 

                  Jan Seys

Bron: VLIZ, De Grote Rede Nr 3 van 2001
foto's: MD (Misjel Decleer)
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Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende

Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende
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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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L’AVENIR

De Belgische Zeevaartvereniging had besloten om het verlies van hun eerste 
opleidingsschip, de “Comte de Smet de Naeyer I” (vergaan in 1906), te ver-
vangen door een nieuwbouwschip.
De Belgische regering en de Belgische redersvereniging gingen samen 
akkoord om de bouwkosten voor een nieuw opleidingsschip gezamenlijk te 
bekostigen en te onderschrijven in periodieke afbetalingen door de reders-
vereniging.
De gerenomeerde werf “Rickmers Reismühlen Reederei und Schiffbau 
Aktien Gesellschaft “ uit Bremerhaven had de voorkeur en het bouworder 
werd in 1907 goedgekeurd door de toenmalige minister van verkeer; de 
bouwprijs na aflevering door de werf was 988.332 Bfr.
Op 2 mei 1908 werd de l’Avenir zijdelings te Bremerhaven te water gela-
ten. De meter was de echtgenote van baron Vogels, de voorzitter Belgische 
Zeevaartvereniging. Het nieuwe Belgische vrachtopleidingsschip werd de 
viermastbark getuigde  L’Avenir.

    * Karakteristieken van het schip:

Het schip viel op door een zeer lange campagne van de grootmast tot het 
achterschip. Goed voor 56m lengte. Het gaf haar een sierlijk ogende lijn.
In het voorste gedeelte bevonden zich de studielokalen en klassen. Het 
schip was uitgerust met door stoom aangedreven windassen, elektrisch licht 
en verwarming met stoom.
Oplevering: 20 juni 1908
Op 20 augustus 1908 vertrok de eerste reis vanuit Antwerpen naar Rio de 
Janeiro dit onder het gezag van de Duitse Kapitein Zander met 67 beman-
ningsleden.

Lengte waterlijn: 87,35m
Grootste diepgang: 7,55m
Waterballast: 1385T
Totale zeiloppervlakte: 30997m²
Hoogte masten: 57m boven het waterlijn
Max snelheid: 15 knopen

Lengte over dek: 92,25m
Grootste breedte: 13,62m
BRT: 2738T
Aantal zeilen: 32
Kadetten: max 80
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De reis ging verder naar Australië, Port Natal, Adelaide en Wallaro. Op 30 
mei 1909 kwam het schip aan te Antwerpen. In 1911 werd het schoolschip 
uitgerust met een draadloze radio-installatie.
Tijdens WOI werd het schip in Le Havre in beslag genomen maar door tus-
senkomst van de beheerders van de Belgische Zeevaartvereniging kon het 
schip weer in de vaart gebracht worden. Haar romp was zwart geschilderd. 
In totaal legde het schip 3 reizen af. Steeds naar New York en Melbourne en 
dan terug UK. Tijdens de laatste reis lag het schoolschip in San Francisco. De 
L’Avenir” werd door een Belgisch- Engelse bemanning terug gebracht met 
eindhaven Ipswich (UK) in oktober 1919.
In 1922 werden er verbouwingen uitgevoerd alsook een vergroting aan de 
tonnenmaat.
Tussen 1924 en 1927 nam het schip tijdens haar reizen ook veel materiaal 
mee, dit voor tentoonstellingen van Belgische producten, gesponsord door 
de Kamer van Koophandel en het Centraal Nijverheidscomité.
In 1928 liep het schip te Key-West tijdens de reis Antwerpen-Tampa (Florida) 
aan de grond maar werd door een sleepboot los getrokken.
De L’ Avenir werd door de Belgische Zeevaartvereniging in 1932 te koop 
gesteld.
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Haar laatste reis, de 24ste, duurde van 18 augustus 1931 tot 29 maart 1932. 
Met reisweg Casablanca, Funchal, Tenerife, St Vincent, Dakar, Barbedos, Fort 
de France, St Kitts, Fort de France, Ferdinanda, Gent.

De gekende Finse reder Gustaf Erikson kocht het schip voor 3500£ en de 
viermaster werd ingezet op de graantrafiek tussen Australië en Europa.       
In 1937 werd de l’Avenir doorverkocht aan de “Hamburg- Amerikalijn” voor 
17.500£. 
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Het schip werd weer een vrachtopleidingsschip en herdoopt  
als “ Admiral Karpfanger”.

Het schip vertrok op 18 september 1937 naar Wallaro in Australië om er 
een lading graan op te nemen. Aankomst op 5 januari 1938. Na het laden 
van de laatste lading graan in Port German vertrok het schip op 8 februari 
1938 richting Hamburg. 
Op 1 maart 1938 een laatste radiobericht, sindsdien vermist…
Het schip vergaat met man en muis. Eén van de grote mysteries op zee.

Comte de Smet de Naeyer II naast de L'Avenir in 1921
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In 1931 werd door de Belgische regering beslist om een nieuw opleidings-
schip te bouwen (en geen vracht-opleidingsschip meer). De Mercator was dan 
ook een opleidings- en tevens wetenschappelijk schip en is in de vaart geble-
ven tot 1960.
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HERFST

over naakte velden
trekken zwarte kraaien

sporen van een voorbije zomer

langs vergeten oevers
streelt de wind

de laatste zomeruren

bij het smeulend haardvuur
treurt de dichter
om het voorbije...

                                                                                                                 Jozef Vandromme

Tekst en foto's: Philippe Vanthournout
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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 voor het aquarium 
 2/8 O.62 visvoer, slangsterren
 6/9 O.152 2 zeenaalden
 6/9  O.62 visvoer
 13/9 O.152 2 zeenaalden
 14/9 O.152 1 zeenaald, 2 meun, 1 steurgarnaal, 1 zeedonderpad, slangsterren
 20/9 O.152 1 zeenaald
 28/9 O.152 2 tong, 1 harnasmannetje
 4/10 O.152 2 zeenaalden, 5 harnasmannetjes, 1 steurgarnaal, 1 zeedonder-

pad, 1 heremietkreeft
 5/10  O.62 visvoer
 5/10 O.152 1 zeenaald, 2 strandkrabben, 3 zwemkrabben, 1 steurgarnaal, 2 

pitvis, 1 harnasmannetje, 1 pieterman
 13/10 O.152 1 zeedonderpad, 1 zeebarbeel

We danken hierbij van harte en oprecht alle reders, schippers, bemanningsleden en 
particulieren voor hun onbaatzuchtige inzet voor het Noordzeeaqaurium.

V.U.: Vriendenkring Noordzee Aquarium  Oostende (v.z.w.) P/A: Rudy Laforce, 
Leopold III-laan nr 14, bus 0501,  8400 Oostende of rudy.laforce@skynet.be, ook 
hetzelfde adres voor alle briefwisseling V.N.A.O. en uw artikel(s) voor het tijdschrift.

ONS GAZETJE

NIEUWJAARSRECEPTIE
op de Amandine

op 27 januari 2019 van 11.30 tot 13.00 uur
- Voor deze receptie met koude en warme 

hapjes, vergezeld van aangepaste dranken, 
vragen we een kleine bijdrage 
van €12.00 per persoon.

- Te betalen op de rekening van V.N.A.O., 
Visserskaai, Oostende: BE78 2800 7064 0986

- Inschrijving tot en met 20 januari 2019.

- De betaling geldt tevens als inschrijving 
          (ter plaatse betalen is niet mogelijk).


