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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 2019. 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, Vindictivelaan nr1 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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Beste leden, beste vriendinnen en vrienden,

Alweer een nieuw jaar. Alreeds het 5de jaar sinds ik onze 
geliefde voorzitter Robert heb opgevolgd. Nog maar eens 
een jaar waarin zeer veel is gebeurd, op wereldvlak met 
mooie maar ook, spijtig genoeg, met minder aangename 
momenten, met nog steeds té veel menselijk leed, al of 
niet dicht of ver van onze bedstee. Een nieuw jaar, met of 
zonder UK, met alweer nieuwe regels vanaf de 1ste janu-
ari én met een nieuw stadsbestuur op de Oostendse troon. 
We zaten wel net op het randje van 2018 zonder regering 
maar die mogen we dan weer gaan kiezen in dit nieuwe 
jaar, hopelijk een beter jaar dan het vorige. 
Het moet beter!

Spijtig genoeg hebben we nog maar eens afscheid moeten 
nemen van twee trouwe gentlemen-leden.

        

FernandWeerbrouck en Fernand Guilbert 

waren gedurende vele jaren geliefde bestuursleden die, 
geflankeerd door hun lieve dames, met de nodige humor 
en pit de vergaderingen konden kleuren. Sinds enkele 
jaren hadden ze het bestuur reeds verlaten maar nu zijn 
ze dus aan hun laatste reis begonnen.We missen ze. Laten 
we ze respectvol herdenken.

2018 was alweer een kalm jaar voor onze vereniging. 
Onze leden worden er niet jonger bij waardoor het 
moeilijker is veel activiteiten te plannen. Zelfs de op de 
nationale feest-dag 2018 geplande reis met de Nele, met 
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aansluitend een BBQ in de Bunker, werd afgelast wegens 
gebrek aan interesse. 

Gevreesd werd dat die Nelebunker in 2019 zou worden 
gesloten wegens de afbraak van de site van Seghers 
scheepswerf wegens uitbreiding van het VLIZ maar onze 
provinciegouverneur heeft uitstel van executie toege-
staan. Tot wanneer is een vraagteken. Dankzij de samen-
werking met de Mercator en de Amandine blijft het 
Aquarium nog zeker deel uitmaken van een maritieme 
wandeling in Oostende. Laat ons hopen dat dit nog lang 
zo mag blijven. Ik zal hierover zeker een gesprek beleg-
gen met het nieuwe stadsbestuur. We zijn er toch met 
zijn allen van overtuigd dat we ons maritiem erfgoed in 
Oostende moeten koesteren en bewaren, niet ?

Hoogstwaarschijnlijk behoren we niet meer tot de gepaste 
leeftijd, zoniet zou ik voorstellen om op donderdag even-
eens eens te spijbelen voor ons klimaat, samen met onze 
jeugd, die jeugd van vandaag waar we steeds kritiek op 
hebben maar die nu wel moet opkomen voor haar rechten 
op een propere Aarde. Het is zeer mooi dat Jan met de 
Pet en zijn plastiek zakje op het milieu let maar de grote 
ingrepen zullen toch nog steeds van de overheden moeten 
komen. Maar zolang de Groten der Aarde te nauw aan 
geld en macht verbonden (en gebonden) zijn zal dit moei-
lijk blijven. Toch moeten we even nadenken of we al dan 
niet nog levende visjes in de zee willen bewonderen.

Ik wil van de gelegenheid ook gebruik maken om het 
bestuur te danken voor haar inzet van vorig jaar. 
Hoofdredacteur-secretaris Rudy wil ik danken voor de 
hulp bij de administratie en uiteraard feliciteren voor 
onze schitterende uitgaves van het blaadje, Jo, de pen-
ningmeester voor het beheren van onze centen en voor 
onze heildronk op de Amandine, curator Jan voor de 
Aquatieme en ondervoorzitster Viviane voor haar morele 
steun aan de voorzitter. 
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Aquatieme 2018 was terug een succes zowel bij de expo-
santen als bij de bezoekers. Onze hartelijkste dank aan 
Jo voor zijn gastvrijheid aan boord van de Amandine 
en aan Jan, die gezien zijn wankele gezondheid,  voor de 
immer perfecte organisatie zorgde. Ook in 2019 hopen we 
terug op onze amateur- en andere kunstenaars te mogen 
rekenen, zowel dezen van het Aquarium als dezen van de 
Mercator.

Ook in 2018 hebben we de nodige prijsboeken aan IBIS en 
aan het Mercator Instituut geschonken. Wordt herhaald 
in 2019 en volgende, zolang de voorraad strekt.

Onze sponsors hebben de vereniging alweer in de watten 
gelegd waardoor we ons boekje op hoog niveau kunnen 
houden. Sommige sponsors vallen weg, anderen komen 
erbij. Aan alle getrouwen van harte onze oprechte dank.
Ook mijn dank aan iedereen die naar onze 
Nieuwjaarsdrink kwam. Zonder “de grote familie” zouden 
we het genoegen niet hebben gehad jullie allen te kunnen 
ontmoeten.

Het bestuur, mijn vrouw en ikzelf wensen jullie allen een 
opperbest 2019, liefst zonder bommen en granaten maar 
wel met een stevige gezondheid en met zeer veel liefde. 
          
                 

Patrick
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AQUATIEME 2019 
         Oproep voor onze leden-kunstenaars

Tijdens het zomerseizoen 2019 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 

“AMANDINE”. 
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 een 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 Jean Jacobsen:  059/708337 of 0477/203793,

ook wat de praktische organisatie betreft. 
12. Er zijn 8 weken voorzien:

-   1 juli t.e.m.   7 juli
-   8 juli t.e.m. 14 juli
- 15 juli t.e.m. 21 juli
- 22 juli t.e.m. 28 juli
- 29 juli t.e.m.   4 augustus
-   5 augustus t.e.m. 11 augustus
- 12 augustus t.e.m. 18 augustus
- 19 augustus t.e.m. 25 augustus
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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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‘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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AAN AL ONZE LEDEN

Noordzeeaquarium en
Zeilschip Mercator

LIDGELD 2019

(zie ook blz 2 en blz 61)
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WAR- KRIEG IN OOSTENDE 1914-18

 Lees het schrijnende verhaal van de Asteblieftmädchen van Oostende...
 1914-1918: Oostende is bezet door de Duitsers.

Vissersfamilies leven in diepe armoede door een visserijverbod.
Dochters en vrouwen prostitueren zich om den brode bij de Duitse soldaten 
in het Militair Hospitaal.

In november 1918 nemen ze massaal de vlucht naar Duitsland.
Oostende in de Eerste Wereldoorlog, een stad met twee gezichten.
Het mondaine westelijke stadsdeel met het station en het casino-kursaal 
beleeft de nadagen van de Belle Époque.
In de chique hotels verlustigen Duitse officieren zich aan zeebanketten en 
champagne.

Op de Oosteroever daarentegen in de schaduw van de vuurtoren ligt een arm 
vissersgehucht, een achtergebleven wijk waar de verpauperde onderlaag van 
de bevolking leeft: dit gehucht, de vuurtorenwijk, draagt de weinig flaterende 
bijnaam ’t Negergat.

Oostende is voor de Duitsers strategisch gezien een belangrijke haven.
Torpedoboten en onderzeeërs, de gevreesde U-boten, hebben hier een basis.
Om de haven te beschermen tegen een eventuele Engelse aanval vanop zee 
is er een visserijverbod ingesteld voor de Oostendse vissers.

Vooral de bewoners van 't Negergat zijn het slachtoffer van deze maatregel.
Geen visserij betekent immers geen inkomen voor de vaak kroostrijke arme 
gezinnen.

Parade voor de Duitse keizer - © stadsarchief Oostende
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Duitse U-boot in het droogdok - © stadsarchief Oostende

Duitse U-boot in de Oostendse havengeul - © stadsarchief Oostende

Duitse torpedoboten aan de kaai in Oostende - © stadsarchief Oostende
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In deze buurt ligt een militair hospitaal waar gewonde en zieke Duitse solda-
ten herstellen of gewoon op verlof komen.
In het oorlogsdagboek van Oostendenaar Charles Castelein lezen we:
"Den 17 october 1914 komen de eerste deutsche matrozen aan en trekken 
naar het militaire hospitaal in den duinen.
Er waren er zoowat 300."

Kinderprostitutie
Heel wat meisjes uit vissersfamilies die getroffen zijn door de gedwongen 
werkloosheid, komen hier bedelen en bieden hun lichaam aan, letterlijk om 
den brode.
Met een half brood zijn ze al tevreden.
Jonge meisjes, soms niet ouder dan twaalf – er is één geval gekend van een 
hoertje van tien jaar! – worden vergezeld door oudere zussen, hun moeder, 
zelfs hun grootmoeder.
Hele families proberen zo een centje of een boterham bij te verdienen.
Omwille van hun gesmeek en gebedel worden ze door de soldaten aste-
blieftmädchen genoemd.

Het Militair Hospitaal, door de Duitsers als Marine Feldlazaret gebruikt.
De arme visserswijk lag hier vlakbij - © stadsarchief Oostende

Dat leidt vaak tot ongewenste zwangerschappen wat ook blijkt uit de doop-
registers van de plaatselijke parochies.
Het aantal onwettige kinderen, geboren buiten een huwelijk, stijgt in 
Oostende tussen 1913 en 1918 van 10% naar méér dan 25%, m.a.w. op het 
einde van de oorlog is één kind op vier onwettig.
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Natuurlijk worden veel van die zwangerschappen ook geaborteerd in de 
Lazaretten of elders.
Die ongewenste zwangerschappen vormen in eerste instantie een probleem 
voor de meisjes, niet voor de soldaten.
Die hebben meer oog voor hun gezondheid en hygiëne.
Uit vrees voor syfilis en andere venerische ziektes hanteren de Duitsers 
strenge medische controles.
In de Sanitätskammermoeten soldaten zich wassen en ontsmetten, voor én 
na een bezoek aan de meisjes van plezier.
Ook de vrouwen zelf worden onderworpen aan controles.
"De vrouwen gaan met de deutsche om alsof het hun beste vrienden zijn bij 
zoover dat de deutsche overheid er moet tusschen komen en dat er velen 
van hen tweemaal per week den dinsdag en vrijdag in het huis van dokteur 
Vanmaele een geneeskundig onderzoek moeten ondergaan.
Van het kwartier van den Vuurtoren zijn er het meest." (dagboek Castelein)

Adamskostuum

De prostitutie is maar één van de vele verzetjes waarvan de Duitse soldaten 
tijdens hun verlof kunnen genieten.
"Men zou van veel soldaten niet zeggen dat het oorlog is als men ze ziet.
De eenen gaan voetbal spelen, de ander gaan bootje roeien.
Anderen gaan visschen met kruisnetten of op het strand garnaal kruien,
dan in de Kapellestraat groot consert in al de cafés, piano, viool musique al 
door de marine soldaten." (dagboek Castelein)

Duitse soldaten gaan naakt zwemmen in zee - © stadsarchief Oostende
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De soldaten genieten ook van zwempartijtjes in zee.
Niet iedereen is opgezet met de naakt zwemmende Duitsers:
"Meestendeels gebeurde het baden in Adamskostuum, terwijl er kinderen 
en jonge meisjes waren… of wandelen op den dijk! …
Men is aan veel gewoon in eene badstad als Oostende, maar de verregaan-
de schaamteloosheid der Duitschers werd zeer hevig gehekeld.

" (Oostende onder de Duitsche bezetting van A. Elleboudt & G. Lefèvre)

Soldaten rusten uit op de zeedijk - © stadsarchief Oostende

Wapenstilstand

Wanneer de oorlog ten einde loopt, verdwijnen de Duitse soldaten met de 
noorderzon, hun Oostendse liefjes achterlatend, soms met een Duits liefdes-
kind.
Hierover lezen we: "Er werden toneelen afgespeeld die nu juist niet ten 
voordeele pleiten van de mentaliteit der vrouwelijke bevolking op de 
Vuurtorenwijk.
Vele vrouwen, waaronder enkelen met een kind op den arm, stonden 
weenend afscheid te nemen van Duitsche werklieden."(Elleboudt & Lefèvre)
De soldatenmeisjes worden gezien als immorele 'plichtvergeten vrouwen die 
door hun afschuwelijk gedrag hun huisgezin door het vuile slijk en modder 
van ontucht en wangedrag sleuren', dit in tegenstelling tot zichzelf opoffe-
rende verpleegsters à la Florence Nightingale.
Dat de arme meisjes zich dikwijls ook opofferen uit economische noodzaak 
ten voordele van hun gezinsleden, wordt vergeten.
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Tientallen van deze asteblieftmädchen worden op 6 november 1918 aan het 
stadhuis bijeengedreven en mishandeld door
een meute woedende Oostendenaren die na 4 jaar oorlogsellende eindelijk 
hun anti-Duitse gevoelens kunnen botvieren.
"Er worden ook vele vrouwen aangehouden die met den duits in nauwe 
betrekking stonden en per auto naar Brugge gevoerd.
Ze worden opgeladen aan het Stadhuis en krijgen nog al wel slagen van de 
menigte en worden uitgejouwd." (dagboek Castelein)

Op de vlucht

In het zog van de vluchtende soldaten nemen grote groepen asteblieftmäd-
chen ook de wijk naar Duitsland, uit angst voor represailles.
Waarschijnlijk kunnen ze per trein ontkomen tot in het Rijnland.
"Een driehonderdtal vrouwen, een schoone kuisch, verlieten de stad om 
elders, wellicht in Duitschland, hun eerloos bedrijf te gaan voortzetten." 
(Elleboudt & Lefèvre)
Ze komen terecht in een ontwricht land. Maar daar worden ze niet met 
open armen ontvangen, wel integendeel.
Zedeloze marginale meisjes, soms zwanger, uit het verre Oostende. 
Daar zitten de Duitsers niet op te wachten.

Zeker ook niet de soldaten, van wie heel wat verloofd of zelfs getrouwd zijn.

Achtergelaten Duitse kanonnen op de Oostende zeedijk - © stadsarchief Oostende
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Die hebben al helemaal geen boodschap aan een zwanger Vlaamse oorlogs-
liefje dat plots op hun drempel verschijnt.

 'Ein Mädchen aus Flandern', beeld uit een film van 1956 - © rr

Wat gebeurt er met de asteblieftmädchen? Sommigen onder hen trouwen 
met weduwnaars.
Anderen worden ondergebracht in kloosters om te bevallen van hun 'onwet-
tige' kinderen.
Er zijn er ook die in de prostitutie hun heil zoeken. Er zijn namen bekend 
van Vlaamse meisjes in de rosse buurt van Hamburg.
Nog anderen komen nadien terug naar België en proberen een nieuwe 
leven op te bouwen.
Maar de meesten verdwijnen in de rafelranden van de geschiedenis.
Af en toe, heel toevallig, duikt zo’n asteblieftmädchen op.
Schrijfster en lerares Kathelijn Vervarcke doet onderzoek naar de asteblieft-
mädchen en toen ze hierover vertelde aan haar leerlingen op school, repli-
ceerde een jongere:

"Mijn overgrootmoeder was zo’n meiske. Zij is na de oorlog weggevlucht en 
in de jaren ’20 teruggekeerd om een café uit te baten in Oostende."

Bron: stadarchief Oostende
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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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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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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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MARITIEME WEETJES

Schelpen en hun indeling

   1. De tweekleppigen of Pelicipoda

  vb: mosselen, kokkels
   2. De stoottanden of Scaphopoda

    

vb: schelpen met kenmerken van mini olifantentanden

   3. De koppotigen of Cephalopoda

  vb: inktvissen, nautilussen
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  4. De buikpotigen of Gastropoda

   

 vb: wulken, wenteltoren

   5. De chitons of Polyplacophora
    

vb: keverslakken, degenkrabben

   
Bron: opzoekingen uit documentatie van het VLIZ

Jean Jacobsen
(wordt vervolgd)
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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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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

SNORRE STURLASON

Ik hoor de muzikale zang
uit het barre noorden

en zie ze wentelen, draaien, keren,
kantelen en zweven,

duiken, tuimelen
en vallen in de vervroren weiden,

die blauwgrijze Kleine Rietganzen
die waggelen en waken

en doen dromen
van de middernachtzon,
de oude IJslandse sagen,

de onsterfelijke Vikinggoden
en de Edda van Snorre Sturlason.

                                                                                       Johan Corveleijn
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EEN ZWEMMER IS EEN RUITER

     In het Internationale Pooljaar (1932-1933) verdiepte de 
Nederlandse gedragsbioloog Niko Tinbergen zich in het intieme leven 
van de Rosse franjepoot. Tinbergen ruilde het waterrijke Holland voor 
zoetwaterpoelen in Groenland.

     Beide, de Rosse en de Grauwe franjepoot hebben witte wangen, 
een witte vleugelstreep en zijn uitstekende zwemmers. Het is soms 
lastig om een alleen vliegende franjepoot in winterkleed en de witach-
tige Drieteenstrandlopers uit elkaar te houden. Het Drieteentje is de 
witste van de strandlopers, heeft een witte vleugelstreep, maar geen 
oogvlek en kan ook niet zwemmen, wel razendsnel in groepjes de 
golven achternarennen of voor ze uit lopen. De vrouwtjes van de fran-
jepoten zijn fraaier getekend dan de mannetjes. Ook van de makke 
Morinelplevier, iets zuidelijker broedend, is het mannetje minder mooi 
of alleszins iets matter. De mannetjes vallen minder op voor rovers en 
het is hun taak op de eieren te broeden. Die huishouding hebben ze 
gemeen met de Paarse strandloper, een kustvogel van de toendra en 
veengebieden, en in herfst en winter samen met Steenlopers langs de 
Oostendse strekdammen te zien. 

     Het mooie gedicht “Een zwemmer is een ruiter” van de 
Vlaamse dichter Paul Snoek eindigt met de bijna religieuze vers-
regels “Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn”. Of heidens? De 
Rosse franjepoot is in de Duits taal Thorshühnchen en de Grauwe 
Odinshühnchen. Thor en Odin (Wodan) waren goden uit de wereld 
van de Vikingen en de Germanen: die wereld met vele heidense en 
later christelijke mysteriediensten. Die mythen en sagen uit die goden-
wereld leven ook nog in Nederlandse uitdrukkingen voort. Odin, de 
Germaanse oppergod had twee Raven of Kraaien. Ze heetten Huginn 
en Muninn wat respectievelijk gedachte en herinnering wil zeggen. 
Jawel, wijsheidsraven (of kraaien) waren het! 
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En ze vlogen uit om alles te zien en te horen en wanneer ze terug-
keerden vertelden ze wat ze hadden gezien en gehoord en dit herken-
nen wij uit de Zuid-Nederlandse (Vlaamse) uitdrukking: “Al moeten de 
kraaien het uitbrengen” of “Al zouden de raven het uitbrengen”.

Bronnen
1. Nico Tinbergen, Eskimoland
2. Paul Snoek, Hercules
3. Vår Fuglefauna

Grauwe franjepoot (Odinshühnchen)
foto: Knut-Sverre Horn

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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Schoolschepen gebruikt NA het Zeilschip Mercator

Toen men, spijtig genoeg, de Mercator heeft afgedankt als school-
schip, bij gebrek aan budget enerzijds, gebrek aan interesse en wijs-
heid anderzijds en vooral omwille van persoonlijke fierheden, heeft 
men 3 cargoschepen gebouwd met een extra dek voor de cadetten. 
Dat waren de Montalto, de Monthouet, beide van CMB en de Eekloo 
van UBEM. Ik zelf heb in 1970 op de Montalto mijn amarinage gehad. 
Dit hield in 6 à 7 maanden aan boord en nog ong. 2 maanden op 
de zeevaartschool in Antwerpen. Ik heb geluk gehad, wij hebben 9 
maanden aan boord gezeten. Met de CMB was het klassiek Boma, 
Matadi, Lobito, en terug naar de Noord, Le Havre-Hamburg range.

Aan boord was er plaats voor 24 cadetten (12 Walen en 12 Vlamin-
gen), 3 instructeurs (één kapitein-instructeur, één beroepsmarinier 
en één milicien reserve officier (toen moest men nog “onder de 
wapens"), een dokter en een aalmoezenier om ons op het rechte pad 
te houden. Er waren 6 kajuiten van 4 cadetten, 2 stortbaden en 2 
wc's aan bakboord en stuurboord, een klaslokaal met taallabo en een 
aparte messroom met pantry. Terwijl de ene ploeg theorie had kreeg 
de andere praktijk, op de brug of aan dek. 

We leerden varen, we marineerden.

Montalto

Patrick Vermandel
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De Eekloo is in 1970 in Japan toen uitgebrand wegens laswerken in 
het droogdok. De cadetten zijn dan ingescheept voor de rest van de 
amarinage a/b van de Lualaba.

Monthouet

Fourcault



36

In 1971 heeft men in de zeevaartschool het “nieuwe systeem” inge-
voerd en werd de amarinage sterk ingekort. De cargo’s werden ver-
geten en men liet de cadetten enkele dagen of weken inschepen a/b 
van de RMT. Wat ze daar hebben geleerd weet ik niet maar dat zal wel 
niet hetzelfde geweest zijn van op de cargo’s. Dat was het echte leven 
OP zee.

Gezien dit RMT avontuur geen groot succes was heeft men de jonge- 
lui doen inschepen voor 6 weken a/b van de Godetia en/of de Zinnia. 
Op deze laatste ben ik nog kapitein-instructeur geweest voor 2 reizen.

Dat is dan op zijn beurt vervangen geweest door 6 weken aan boord 
van de Fourcault, steeds kleiner van formaat, waar ik ook nog eens 
kapitein-instructeur heb gespeeld. Hoeveel jaren dit heeft stand 
gehouden weet ik niet juist maar dan heeft men de Dar Młodzie�y 
ingehuurd als opleidingsschip. Die heb ik nog gekruist toen we met de 
Roald Amundsen in Horta lagen in 2016.

Dar Młodzie�y 
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Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende

Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende
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De passagiersboten Oostende-Dover tijdens de oorlog 1914-1918

Het grote publiek kende de diensten van de passagiersboten van de staat, die via 
Oostende-Dover, België verbinden met Groot-Brittannië; ze kent minder goed de 
diensten van deze schepen voor de geallieerden tijdens de eerste wereldoorlog. We 
denken dus dat het de lezers zou interesseren als we enkele bijzonderheden omtrent 
dit onderwerp zouden geven.

In 1914  bestond onze maritieme vloot uit tien snel varende boten, waarvan vijf 
stoomboten met een snelheid van 21 tot 22 knopen en vijf turbineboten die meer 
dan 24 knopen, hetzij 45 km/uur haalden. Zij waren de snelst varende passagiersbo-
ten in het Kanaal.

Ruim vóór 1914 maakte de Administratie van de Marine zich zorgen over de diensten 
die deze boten eventueel konden geven aan het leger of aan de overheid in geval 
van mobilisatie of in geval van oorlog waarbij België zijn neutraliteit zou moeten ver-
dedigen. Ook alle nodige bepalingen voor dit doel werden gestopt op het moment 
dat de gebeurtenissen in augustus 1914 ons overvielen.

De kuststreek kende in de eerste periode geen vijandelijkheden; de diensten van 
de passagiersschepen functioneerden bijna normaal tot 14 oktober 1914, datum 
waarop de vijand binnenviel in Oostende. Dover, een militaire haven, werd echter 
gesloten voor passagiersvervoer en de passagiersboten vaarden vanaf 4 augustus 
1914 naar Folkestone. Door het toenemende gevaar tijdens nachtvaarten en door de 
drukte in de haven van Folkestone, waar vijf regelmatige overvaarten gedaan wer-
den, werd de derde en tweede dienst Oostende- Dover achtereenvolgens geschrapt; 
vanaf 19 augustus 1914 bleef er maar één afvaart per dag in beide richtingen over.

Jan Breydel in 1915
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Prinses Elisabeth aan de kade van Oostende

Prinses Elisabeth

Pieter Deconinck in 1917
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Vanaf het begin waren onze turbineschepen - dankzij hun snelheid en vorm - geschikt 
om omgevormd te worden tot hulpschepen. Daarom werden ze verborgen gehou-
den voor de eventuele vijand: de Jan Breydel, de Pieter de Coninck en de Prinses 
Elisabeth te Antwerpen, de Stad Antwerpen en de Ville de Liège in de achterhaven 
van Oostende, vanwaar ze konden schuilen door langs de binnenwateren naar 
Brugge of Zeebrugge te varen. Drie stoomboten werden in Oostende gehouden om 
de zeeroute naar Groot-Brittannië tot het uiterste te onderhouden; de andere twee 
schepen werden eveneens naar Antwerpen gestuurd.
Gedurende de periode van 4 augustus tot 14 oktober 1914 - tijdens het beleg van 
Antwerpen - kregen onze mailboten vertrouwde opdrachten voor het Belgisch leger: 
transport van materiaal, soldaten, gewonden en zieken, samenwerking bij het ont-
schepen en inschepen van Franse en Engelse troepen en geldtransporten van de 
Nationale Bank. 
Het zijn ook onze mailboten die de Koningin en haar kinderen naar Engeland brach-
ten alsook de staatsministers die op 31 augustus naar de Verenigde Staten vertrok-
ken. Enkele dagen voor de val van Antwerpen hebben onze turbineboten  het diplo-
matieke korps, de overheidsdiensten en talloze vluchtelingen van Antwerpen naar 
Oostende gebracht.

De evacuatie van Oostende begon op 10 oktober en duurde vijf dagen ; hierdoor 
werd het voor onze mailboten extreem druk; ze voerden duizenden passagiers, 
gewonden, zieken en militairen naar Engeland of het noorden van Frankrijk; op 13 en 
14 oktober scheepten de regering, het diplomatieke korps en een deel van het perso-
neel van de ministeries in.
Van 19 augustus tot 14 oktober verscheepten onze mailboten 48.683 passagiers van 
Oostende naar Folkestone.
Geen enkele van onze mailboten viel in handen van de vijand.
Tijdens de oorlog werden onze maalboten achtereenvolgens ter beschikking gesteld 
van de Britse Admiraliteit om er samen te werken bij de militaire transporten: de vijf 
turbineschepen werden omgebouwd tot hospitaalschepen en werden voornamelijk 
gebruikt om zieken en gewonden over te brengen naar Groot-Brittannië; de stoom-
boten werden gebruikt voor het troepentransport. 

Ville de Liège
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Tijdens de periode van 21 september 1915 tot 31 december 1918 hebben onze maal-
boten - voor rekening van de geallieerden - volgende opdrachten volbracht: 3064 rei-
zen tussen de Franse en Engelse havens van het Kanaal, 500.365 gewonden of zieken 
en 1.661.952 mannen vervoerd.

Deze overvaarten waren niet zonder ernstige gevaren omdat de gezonken of drij-
vende mijnen talrijk aanwezig waren in het zuidelijke deel van de Noordzee en het 
Kanaal en waar de vijandelijke duikboten regelmatig voor gevaar zorgden. Toch zijn er 
geen boten verloren gegaan en waren er geen ernstige ongevallen te betreuren. Onze 
stoomboten waren goed gecamoufleerd en ze werden beschermd door geallieerde 
vloten. 

Na het einde van de vijandelijkheden hebben onze maalboten deelgenomen aan de 
repatriëring van de gedemobiliseerde Engelse troepen en 
tijdens de 436 nieuwe overvaarten hebben ze nog eens 27.835 gewonden en 335.688 
soldaten getransporteerd.
Samengevat, de maalboten van de Belgische Staat hebben 4.000 reizen gemaakt en 
meer dan 2.500.000 personen getransporteerd. Men mag zeker zeggen dat dit een 
belangrijke hulp was voor de enorme taak uitgevoerd door de geallieerden. Het moet 
ook benadrukt worden dat de stafchefs en hun bemanningen - op dezelfde manier als 
onze soldaten - toewijding en zelfopoffering getoond hebben bij het volbrengen van 
hun taak.

Tenslotte herinneren we ons dat om na de wapenstilstand naar Engeland terug te 
keren maarschalk Sir Douglas Hagi, samen met zijn generaals, gekozen heeft om dit te 
doen met de stoomboot Jan Breydel. 
Hij stak de Pas-de-Calais via Boulogne-Dover over. Bij de Engelse autoriteiten hadden 
onze maalboten van de lijn Oostende-Dover duidelijk een heel goede reputatie. 

Stad Antwerpen
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In Oostende waren alle kunstwerken en de installaties nodig voor de uitbating van 
de lijn Oostende-Dover vernietigd of verwoest door de Duitsers. Ze hadden ook het 
Kanaal en de haven achtergelaten, bezaaid met scheepswrakken. De verschillende 
geïnteresseerde diensten zetten zich energiek in om de navigatie prompt te her-
vatten en minder dan twee maanden na de wapenstilstand, namelijk op 18 januari 
1919, vaarde de turbineboot Ville de LIège, triomfantelijk  Oostende binnen. Aan 
boord bevonden zich de eerste minister en belangrijke personen die uit balling-
schap terugkwamen. Het werd een ontvangst waar de vreugde gemengd werd met 
emotie van een ongeduldige menigte die hun ouders of vrienden terugzagen.

Sedert deze dag waren de regelmatige overvaarten tussen België en Engeland via 
Oostende-Dover hersteld. Door de aanwezigheid van wrakken en de aanslibbing 
van het kanaal kon men in het begin slechts vier of vijf reizen per week maken in 
beide richtingen. 

Vanaf 16 juni 1919 was er elke dag een vertrek en aankomst per dag op vaste uren, 
waardoor de spoordiensten in staat waren om de directe en snelle verbindingen 
met Londen te herstellen. Op 1 mei 1920 werden twee diensten tussen Oostende 
en Dover georganiseerd ; sedert deze datum waren er dus twee dagelijkse over-
vaarten tussen België en Groot-Brittannië. Onze nationale lijn had onmiddellijk 
weer de routine heroverd van voor de oorlog. Inderdaad, voor de jaren 1920 en 
1921 hebben onze maalboten meer dan 260.000 passagiers getransporteerd, ter-
wijl het voorgaand hoogste cijfer, deze van 1913, slechts 254.000 passagiers was.

Dit succes is trouwens volledig gerechtvaardigd ; eerst en vooral door de nautische 
kwaliteiten van onze maalboten, welke turbineboten waren met drie propellers, 
uitgerust op een moderne manier (elektrische verlichting, draadloze telegrafie, 
geperfectioneerde reddingmiddelen, enz.) 
 
Ze hadden ook het gewenste comfort. Groot pluspunt was ook dat de lijn 
Oostende-Dover de snelste en de meest economische route was voor onze relatie 
met Groot-Brittannië.

Een maalboot met turbines, bestemd om één van de stoomboten te vervangen, is 
in aanbouw op de werven van de Cockerill Maatschappij te Hoboken en men ver-
moedt dat hij in de vaart zal komen in september. Hij zal van hetzelfde type zijn als 
de maalboten Jan Breydel, Pieter de Coninck en Prinses Elisabeth, die zo krachtig 
bijgedragen hebben aan het succes van onze navigatielijn naar Engeland ; hij heeft 
echter een bijzonder kenmerk; hij kan zowel olie als steenkool gebruiken voor de 
voeding van zijn ketels wat beschouwd kan worden als een mooie vernieuwing op 
het punt van de economische uitbating van het schip.
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RAPIDE

Tijdens de eerste wereldoorlog 1914 - 1918 deed zij dienst als hospitaalschip. 
Tijdens de oorlogsjaren deed de “ RAPIDE “ 62 reizen heen en terug en heeft  
27.835 personen overgebracht.

Na de oorlog kwam zij terug in dienst bij de Oostende - Dover lijn.
Op 23 augustus 1914 bracht de “ RAPIDE “ de Staatsministers die zich naar de 
Verenigde Staten begaven, naar Dover. Aan boord bevond zich een gedeelte van de 
metaalvoorraad der Nationale Bank.

Op 7 september 1914 begaf de “ RAPIDE “ zich naar Antwerpen en deed enkele 
dagen later een tweede reis naar Dover voor de Nationale Bank. Bij haar terugkeer, 
bleef zij te Oostende om het reizigersverkeer mede te verzekeren.

 Op 17 oktober 1914 na het ontschepen van haar passagiers bevond de “ RAPIDE “ 
zich te Le Havre.

Op 15 april 1915 werd de “ RAPIDE “ naar Cherbourg gezonden.

In november 1915 werd de “ RAPIDE “ tijdelijk ter beschikking van de Admiraliteit 
gesteld en naar Southampton gezonden om voor troepenvervoer te worden 
gebruikt.

*Zij overleefde de oorlog en werd in 1923 verkocht voor de sloop aan de heer 
Sunderman uit Dordrecht in Holland voor de som van 384.000 BF.

De Rapide vaart uit de haven van Oostende.

- tekst artikel: Louis Pottier (gewezen purser bij R.M.T.)
- vrije vertaling van de Franse tekst L.Pottier naar het Nederlands: Brigitte Gérard
- foto's: Arne Pyson
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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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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

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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Zeeziekte: de schrik van menig zeevaarder
Er zijn weinig onderwerpen die meer speeksel doen vloeien op schepen dan 
zeeziekte. Een kleine minderheid van alle zeevarenden heeft er nooit of nooit 
last van. De grote meerderheid echter ziet ongunstige weersomstandigheden op 
zee met ongerustheid tegemoet en ondervindt telkenmale aan de lijve hoe slecht 
mensen gemaakt zijn om op zee rond te dobberen. Steevast doemen verhalen 
op over wat te doen (of te laten) om deze boosdoener de baas te blijven. Maar 
wat is er nu allemaal waar van deze stoere verhalen en wat zijn pure mythes? We 
legden ons oor te luisteren bij prof.dr. Van Cauwenberge, neus-keel-oorarts aan het 
Universitair Ziekenhuis Gent… en bij enkele kroongetuigen.
“IK WAS DOODZIEK! IK DACHT ZELFS DAT IK MIJN KINDEREN NIET MEER GING 
TERUGZIEN!” – MV (R/V BELGICA – APRIL 1986)

“Er zijn weinig onderwerpen die meer speeksel doen vloeien op schepen dan zeeziekte 
(TV)”.                                                                                                (foto: Guy De Smet)

Zeeziekte is een ‘bewegingsziekte’ 

Zeeziekte is net als wagen-, lucht- en ruimteziekte een ‘bewegingsziekte’ en 
wordt veroorzaakt door lang aangehouden abnormale bewegingen uitgeoefend 
op ons lichaam. Er zijn zelfs mensen die ziek worden op een waterbed of in een 
wolkenkrabber die lichtjes beweegt in de wind. Ook duikers en kanaalzwemmers 
kunnen zeeziek worden in het water door de golfwerking. Het is allemaal hetzelfde 
principe: men ziet en voelt de omgeving bewegen op een manier welke men 
niet gewoon is. Als er téveel rare stimuli zijn, kan ons systeem dat niet meer 
compenseren en worden we duizelig en onpasselijk.
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Waarom wordt iemand zeeziek? 

Bij zeeziekte wordt het evenwichtsysteem verstoord. We bezitten allemaal een 
dergelijk evenwichtsysteem dat ons – onder ‘normale’ omstandigheden – helpt 
om mooi rechtop te lopen. Het werkt in grote lijnen als volgt. Veranderingen 
in de stand van ons lichaam worden opgemerkt ter hoogte van drie belangrijke 
‘ontvangstcentra’. Eén ervan, het zogenaamde inwendige oor, bevindt zicht diep 
in onze oren, veilig ingesloten in het rotsbeen. Het is een doolhof van met vocht 
gevulde kanaaltjes en gangetjes, vandaar ook wel de naam ‘labyrint’ (zie figuur). 
Hier situeert zich ons belangrijkste evenwichtsorgaan. Daarnaast geven ook het 
zicht en de ‘diepe gevoeligheid’ (gevoelige zenuwuiteinden in de spieren, pezen 
en gewrichten) informatie door over de positie van ons lichaam in de ruimte. De 
gegevens van deze drie receptoren gaan naar een centraal integratiecentrum dat 
in het verlengde merg ligt. In dit verlengde merg, dat via het achterhoofdsgat 
de schakel vormt tussen hersenen en ruggenmerg, worden de binnengekomen 
‘evenwichtsboodschappen’ verwerkt. Er volgt een reactie van het lichaam:  via de 
spieren trachten we ons hoofd en ons lichaam neutraal te houden ten opzichte 
van de ruimte. Dit evenwichtsysteem zelf wordt dan nog eens van bovenuit 
gecontroleerd door de hersenschors en de kleine hersenen. Deze controle gebeurt 
grotendeels onbewust, maar men kan het ook bewust mee gaan regelen.

Mensen zijn over het algemeen niet gewoon om op een wiebelend schip te zitten en 
de wereld om zich heen te zien bewegen. Deze signalen worden als vreemd ervaren 
ter hoogte van het centraal verwerkingscentrum en het evenwichtsysteem kan niet 
meer gecoördineerd werken. We gaan vallen en duizelig worden. Er ontstaan ook 
spierreflexen ter hoogte van de  ademhalingspieren, de spieren in de buikstreek en 
de bezenuwing van de organen. Deze uiten zich in braken, zweten, bleek worden (het 
zogenaamde ‘er groen uitzien’), diaree, enz. 

 

“Het evenwichtsysteem bestaat uit een gewaarwordings-, een verwerkings- en 
reactiestelsel die samen  gecontroleerd worden door de hersenschors en de kleine 
hersenen. Deze controle gebeurt meestal onbewust, maar kan ook door de geest 
onbewust worden bijgestuurd "                     (Paul Van Cauwenberge)
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“Terwijl de anderen zich normaal konden gedragen en zelfs nog met smaak kip met 
appelmoes zaten te eten, had ik maar één wens: 
veilig de toiletten te mogen bereiken.”   Nancy Fockedey  (R/V ‘Zeeleeuw’ – juli 2002)

Waarom heeft de ene mens er meer last van dan de andere?

Er is een kleine groep die deze vreemde gewaarwording helemaal niet kan 
verwerken en dus steevast zeeziek wordt. De meerderheid echter leert de 
abnormale prikkel in zekere mate te onderdrukken. De gevoeligheid voor zeeziekte 
is erfelijk bepaald, maar mensen die vaak op zee gaan zoals matrozen en vissers 
worden het op de duur gewoon door blijvende stimulatie. Kinderen hebben 
er over het algemeen meer last van dan volwassenen. Hun systeem is immers 
nog onvolgroeid en er moet zich nog een gewoonwording ontwikkelen. Aan de 
andere kant kunnen bepaalde nare ervaringen een negatief effect hebben op de 
gevoeligheid voor zeeziekte. Vooraf reeds aan zeeziekte denken, zal in veel gevallen 
ook daadwerkelijk leiden tot zeeziekte. 

“TIJDENS DE EERSTE WEEK MET DE ‘POLARSTERN’ OP WEG VAN PUNTA 
ARENAS (CHILI) NAAR SHAG ROCKS WAS HET AFWISSELEND ZONNIG EN 
ONWEERACHTIG MET HEVIGE NOORDWESTENWINDEN VAN 8 BEAUFORT. 
TIJDENS EEN VERGADERING TRACHTTE IK ME TE CONCENTREREN, MAAR 
UITEINDELIJK MOEST IK DE ZAAL UITVLUCHTEN OM TE GAAN OVERGEVEN. 
VERSCHILLENDE WETENSCHAPPERS HEBBEN TIJDENS DIE WOELIGE TIJDEN 
HUN BEDJE OPGEZOCHT... TIJDENS DE TWEEDE WEEK VOLGDEN NOG HEVIGER 
STORMEN ELKAAR SNEL OP, GEPAARD GAAND MET WINDKRACHT 9 EN 
GOLVEN TOT 10 M HOOG. DE NORMAAL ZO STABIELE ‘POLARSTERN’ ROLDE EN 
STAMPTE VERVAARLIJK EN HELDE TOT 28° OVER (HET SCHIP KAN MAXIMAAL 
35° HELLEN, ANDERS KANTELT HET OP ZIJN ZIJ). ER WAS HEEL WAT MATERIËLE 
SCHADE EN IEMAND MOEST WORDEN GEHECHT AAN ZIJN HOOFD. GELUKKIG 
HAD IK TOEN GEEN LAST MEER VAN ZEEZIEKTE EN KON IK EEN HELPENDE 
HAND TOESTEKEN WAAR NODIG.”               WB (R/V POLARSTERN - APRIL-MEI 2002)

“Ons voornaamste evenwichtsorgaan 
bevindt zich in het zogenaamde 
labyrint. Het bestaat uit 3 
halfcirkelvormige kanalen die gevuld 
zijn met vocht. Ze werken een beetje 
zoals een waterpas maar dan in de 
drie dimensies. Het orgaan geeft 
informatie door aan de hersenen 
over de houding van het hoofd in de 
ruimte ”   ( Johan Mahieu)
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“NA EEN WEEK OP DE WOELIGE NOORDZEE KWAMEN WE TERUG AAN LAND. 
DE WERELD BEWOOG ONDER MIJN VOETEN! TERUG THUIS BEN IK ZELF IN DE 
DOUCHE GEVALLEN.”                                                   ILSE DE MESEL (R/V POLARSTERN)

 

Op een langere zeereis gaan de verschijnselen van zeeziekte na 3 tot 4 dagen 
meestal over door gewoonwording. Je gaat de abnormale prikkel als normaal 
ervaren. Na een lange zeereis ontstaat het omgekeerd effect bij het aan land komen: 
mensen worden landziek - de bewuste ‘zeemansbenen’. De compensatie voor de 
abnormale stimulus - waar men ondertussen gewoon aan geworden was - is nu niet 
meer nodig. Opnieuw ontstaan duizeligheid en onpasselijkheid. Het aanpassen aan 
het wegvallen van de stimulus duurt over het algemeen minder lang, van een paar 
uur tot een dag. 

“IK BEN NIET ZEEZIEK, MAAR IK VOEL MIJ AAN BOORD WEL VAAK FUTLOOS EN 
MOE. IK MOET OOK VAAK EN HARDNEKKIG GEEUWEN”     - JW

Nevenverschijnselen

Er treden bij zeeziekte ook nevenverschijnselen op zoals hoofdpijn, geeuwen en 
slaperigheid, zuchten, afnemende werklust, hyperventilatie en verlies van interesse 
in de omgeving. Het mechanisme dat bij het ontstaan van deze verschijnselen een 
rol speelt is nog duister. Ze kunnen immers niet verklaard worden als verschijnselen 
tengevolge van evenwichtstoornissen, die buiten je wil om door ons zenuwstelsel 
worden geregeld.

“Bij de meeste mensen 
treedt na verloop van dagen 
gewenning op, waardoor zelfs 
hevige stormen – zoals hier aan 
boord van het onderzoeksschip 
Polarstern – kunnen 
getrotseerd worden zonder al 
te veel ongemak ”

                   (foto: Ilse De Mesel)
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“OP HET ACHTERDEK EEN LUCHTJE GAAN SCHEPPEN EN NAAR DE HORIZON 
STAAN KIJKEN DEED DEUGD, MAAR ER GING EEN STERKE GEUR VAN DIESEL EN 
SIGARETTEN. DAT DEED ME DE DAS OM.” – NF (R/V ‘ZEELEEUW’ – JULI 2002)

“Als medisch begeleider van een kanaalzwemmer deed ik de overtocht mee met een 
klein visserbootje.  ’s Morgens werd het ontbijt geserveerd. De boot was goed aan 
het schommelen en bij het betreden van het ruim sloeg de geur van spek en eieren 
me tegemoet. Dat was er teveel aan ... ik moest gauw weer bovendeks.” 
        (Paul Van Cauwenberge)

Prikkelende geuren 

Het opsnuiven van sterk prikkelende geuren zoals deze van sigaretten, koffie, parfum, 
voedsel, diesel, e.a. maakt de verschijnselen van zeeziekte meestal erger. Als het 
evenwichtsysteem ontregeld is en in een toestand is waar het nog juist onder controle 
te houden valt, zijn deze extra-abnormale prikkels er veelal net teveel aan en wordt 
het systeem ontregeld. 

Frisse zeelucht  

De samenwerking van de drie ontvangstcentra voor evenwichtsgewaarwordingen 
(zicht, inwendig oor, ‘diepe gewaarwordingen in spieren, pezen en gewrichten) helpt 
een mens in het oriënteren van zichzelf in de ruimte. Als je je buiten bevindt dan 
komt de informatie van wat je ziet overeen met wat je evenwichtsorgaan en je diepe 
gevoeligheid ervaren. Binnenin het schip, zien de ogen niets bewegen en treedt er 
een ‘conflict’ op in het evenwichtsysteem. Het is dus niet enkel de frisse lucht die 
je gaat helpen, maar het zicht dat gecoördineerd loopt met de andere ervaringen. 
Bewust naar de horizon kijken is een welbekend middeltje!

“EVEN NEERLIGGEN DEED GOED. DE DUIZELIGHEID EN BRAAKNEIGINGEN 
EBDEN WEG. IK DACHT DAT HET OVER WAS. MAAR VAN ZODRA IK WEER 
RECHTOP STOND KON IK NIET SNEL GENOEG EEN PLASTIEK ZAKJE BIJ DE HAND 
HEBBEN!” - NC (R/V BELGICA)

Mensen gaan meestal liggen omdat ze zich te ziek voelen. Maar je moet de ogen 
dan wel openhouden. Je kan het vergelijken met het gaan liggen in een dronken 
toestand. Bij het sluiten van de ogen gaat de duizeligheid fel vermeerderen.

Altijd en overal zeeziek: het moet je maar overkomen

Bij sommigen gaat het nooit over. Er zijn kapiteins op de lange omvaart en vissers 
gekend die steeds maar weer zeeziek zijn en waarbij de verschijnselen zelfs tijdens 
lange zeereizen niet over gaan. Dat is zeer vervelend, maar het is niet schadelijk 
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voor het evenwichtsysteem. Waarschijnlijk hebben deze mensen een ‘aangeboren 
of verworven fout’ in hun evenwichtsysteem ter hoogte van het binnenoor of in de 
hersenen. Het voortdurend braken kan op de lange duur wel schadelijk zijn voor je 
slokdarm. Doordat die letterlijk aangevreten wordt door het zure maagzuur kan er 
een slokdarmontsteking ontstaan. 

Eet wat je zint en met mate

Er bestaan veel mythes over wat je nu het beste eet aan boord. Sommigen zweren 
bij een zware, vettige maaltijd als het meest geschikte recept ter voorkoming 
van zeeziekte. Anderen gaan het liefst met weinig in hun maag aan boord. Er 
zijn mensen die beweren dat je best geen zure dingen eet zoals appel of tomaat, 
maar beter vezelrijk voedsel zoals een soldatenkoek of banaan. En er zijn er die 
volhouden dat je van drinken, zelfs van water of soep, misselijk wordt.

“Wat men eet is minder van belang dan de hoeveelheid die men eet en drinkt” 
zegt prof. Van Cauwenberge. “Met een volle, uitgezette maag braakt men gewoon 
gemakkelijker. Zelf het drinken van veel water zal, door de uitzetting van de maag, 
sneller leiden tot braken. Een lege maag kan dan weer ‘vertigo’ (nvdr: onaangenaam 
gevoel van instabiliteit van het lichaam ten opzichte van de omgeving, in de vorm 
van draaiduizeligheid, of de zgn. liftsensatie) veroorzaken. Eenmaal zeeziek kun je 
het best blijven eten en drinken, maar met mate! Zo voorkom je het overgeven van 
maagzuur en gal. Vermijd ook alcohol! Het onderdrukt de goede werking van het 
evenwichtsysteem. Drinken van alcohol op een boot zal je sneller dronken maken 
dan het geval is aan land.”

Over zetpillen, pleisters en reisziektepillen

Alle klassieke middelen tegen zeeziekte werken op dezelfde manier, namelijk door 
de duizeligheidreflex te onderdrukken. Als bijverschijnsel veroorzaken ze evenwel 
allen een zekere sufheid. Meestal worden ze via de mond ingenomen in de vorm 
van tabletten, druppels of siroop (Touristil, Agyrax, Paranausine, Primperan, 
Postafene, Stugeron-forte, Sibelium, …). De geneesmiddelen verschillen nogal in 
sterkte, maar hoe dat ervaren wordt is erg persoonsgebonden. Hou er wel rekening 
mee deze geneesmiddelen minimaal 1 uur voor vertrek in te nemen. Bij veelvuldig 
braken kunnen dezelfde middelen in de vorm van zetpillen (vnl. Paranausine) 
of inspuitingen toegediend worden. In sommige landen is het transdermale 
therapeutische systeem (Scopoderm TTS) of de zogenaamde ‘pleister voor achter 
het oor’ nog verkrijgbaar. De pleister is doordrenkt met scopolamine, een middel 
die de duizeligheidreflex onderdrukt. Ze wordt achter het oor geplakt omdat daar 
de huid onbehaard en droog is. De werkzame stof gaat door de huid heen en komt 
in de bloedbaan terecht. In België is dit systeem niet meer verkrijgbaar omwille 
van de soms zeer sterke bijwerkingen (gezichtstoornissen door pupilafwijking, 
verwardheid en hallucinatie).
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“Bij veelvuldig braken ten gevolge van zeeziekte, wordt het moeilijk om 
geneesmiddelen te slikken en binnen te houden. Dan kan worden overgestapt op het 
toedienen van zetpillen of zelfs inspuitingen. Wetenschappelijke medewerkers van 
het onderzoeksschip ‘Belgica’  kennen ongetwijfeld de fel uit de kluiten gewassen, 
roze gekleurde suppo’s, de zogenaamde ‘roze raketten' ”           (foto: Misjel Decleer)

Ook inbeelding helpt!

Inbeelding kan helpen bij het bestrijden van zeeziekte! Onze gedachtegang kan 
immers bewust het evenwichtsysteem controleren. Iemand die overtuigd is dat 
hij/zij niet zeeziek zal worden, zal ook veel minder vatbaar zijn. Met behulp van 
speciaal getrainde psychologen zou men de bewuste onderdrukking - in principe – 
zelf kunnen gaan trainen. 

Baat het niet dan schaadt het niet

Sommigen zweren bij alternatieve middelen tegen zeeziekte: acupunctuur, 
acupressuur in de vorm van polsbandjes, Chinese kruiden, homeopathie, watjes of 
oordopjes in de oren, koperen armbandjes, brillen met ingebouwde kunstmatige 
horizon, noem maar op. Zijn dit wondermiddelen of moeten we ze verwijzen naar 
het rijk van de quatsch? 
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Volgens prof. Van Cauwenberge is het aannemelijk dat acupunctuur helpt bij 
zeeziekte, gezien de invloed die het uitoefent op het autonoom zenuwstelsel. Ook 
Chinese kruiden zullen waarschijnlijk wel werken. Daarin zitten immers actieve 
producten die je eigenlijk ook in een pilletje zou kunnen geven. Vaak zitten er naast 
het actieve bestanddeel ook nog veel andere stoffen bij die niet gekend zijn, maar 
die de bijwerking van het actieve bestanddeel (vnl. sufheid) kunnen onderdrukken. 
Voor alle andere middelen is geen enkel wetenschappelijk bewijs geleverd. Maar als 
het mensen kan helpen doordat ze erin geloven, waarom niet! 

* Hoe verklaart men de werking van de alternatieve geneesmiddelen?

Volgens de oosterse geneeskunde wordt zeeziekte veroorzaakt door een 
verstoorde werking van de 'galblaasmeridiaan'. Deze laatste beïnvloedt de 
functie van lever, gal, milt, maag en de ermee gelinkte energiebanen (o.a. 
over het rotsbeen en de oren). Men kan de werking ervan verbeteren door 
drukplaten aan de binnenkant van de pols te stimuleren met behulp van 
polsbandjes. Bij de meeste mensen is dit echter niet voldoende en moeten 
extra maatregelen getroffen worden. Een kuur van het sap van rammenas kan 
al enig effect geven. Een acupuncturist kan met een aangepaste therapie van 
acupunctuur en chinese kruiden (vooral dan Pinellia gecombineerd met Citrus) 
een oplossing bieden.

                                                                          (met dank aan Bruno Braeckman)

Met bijzondere dank aan prof. dr. Van Cauwenberge (UZ Gent), evenals aan de 
apotheker en de acupuncturist voor de extra uitleg.

                                                        

       Nancy Fockedey

Bron: VLIZ, De Grote Rede, tijdschrift nr 7 van 2003
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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 !



55

met o.a.de 
reis naar de 

Paaseilanden 
in 1936

Uitzonderlijk boek
met 457 Blz

beperkte oplage
€65,00
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IN MEMORIAM
FERNAND GUILBERT (foto van Fernand op blz 3)

Voorgevoelens
Vroeger wanneer vissers vele dagen lang op zee waren zonder contact 
leefde het gezin(vrouw en kinderen) bijna voortdurend in ongerustheid. De 
angst dat er iets slechts kon gebeuren was voedingsbodem voor inbeelding 
en voortekens bij zij die thuis achter bleven. Die voortekens kwamen wel 
eens uit want het vergaan van vissersschepen was geen zeldzaamheid.
Zo ook vertelde Fernand eens iets over zijn eigen voorgevoelens:
Ik was bijna zeven iaar en toen ik uit de Broederschool kwam op het Haze-
gras in Oostende was mijn vader er niet. Vreemd, want hij zou thuis gebleven 
zijn, zo tussen twee reizen in. Mijn moeder vertelde dat hij was opgeroepen 
om iemand te vervangen, “in te springen” dus. Wat nog wel eens gebeurde 
als er iemand van een ander schip ziek was of gevallen. 
Ik was heel erg verdrietig,want ik had het gebruikelijke “God zegent je” en 
een kruisje op mijn voorhoofd niet gekregen. Ik weet nu nog goed dat ik het 
gevoel had dat er iets niet klopte.
Ik had een heel vreemd voorgevoel. Hoewel ik dat als klein ventje niet echt 
benoemen kon.
Een paar dagen later zag ik op een avond mijn vader aan ’ t deurgat staan, 
hij had zijn ”olieboai” aan en op zijn hoofd droeg hij een zuidwester. Hij was 
kletsnat, het water droop gewoon van hem af. En mijn moeder was in de 
keuken koffie aan het zetten voor hem. 
Wat dat precies geweest was, ik weet het niet. Een droom? Een zinsbegoo-
cheling? Heb ik mijn vader echt zien staan? Ik weet het niet?
Maar mijn vader is van die reis niet meer teruggekeerd.

De nog jonge vader van Fernand  was dus mee als vervanger voor een ander 
bemanningslid en dit in de functie van eerste matroos aan boord van de 
O.183 voor een zeereis naar de Witte Bank.

Het vaartuig is op 22 oktober 1935 met man en muis vergaan op de Witte 

  Voorzitter van de VZW Koninklijke Federatie Belgische Zeelieden (2004-2018)
  Leraar Zeevaartkunde Paster Pypeschool
  Onderofficier Belgische Zeemacht
  Visser-schipper-zeiler
  Penningmeester van de Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende VZW

                        Geboren te Oostende op 13 december 1928 en   
                                    thuis overleden op 1 december 2018.
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Bank van de Noordzee bij zeer zware storm van noordwest. De ondiepe 
Witte Bank is berucht voor de zware verraderlijke golven tijdens noord-
westerstormen. De vier opvarenden kwamen om het leven en van schip en 
bemanning werd niets meer terug gevonden tenzij de lege omgeslagen red-
dingsboot.
Het verlies van zijn vader heeft de jonge knaap Fernand (enig kind en enige 
zoon)  zeer diep geraakt en een blijvende rol gespeeld in zijn verder leven.
Op het einde van zijn leven heeft Fernand de wens uitgedrukt dat na crema-
tie de as van zijn lichaam zou toevertrouwd worden aan de zee om , zoals hij 
zei bij een laatste bezoek, weer bij zijn vader te zijn.

Leven en werk van Fernand 

In 1937 hertrouwde zijn moeder met reder-visser Arthur Verhaeghe. Deze 
man  was weduwnaar  en had een dochter Simonne. Arthur vluchtte in mei 
1940 met schip en gezin naar een veilig vissershaventje , Newlyn in Cornwall 
Engeland. Twee jaar liep Fernand school in het internaat van het Belgisch 
College van Buxton. Toen Fernand 15 jaar was en al heel groot van gestalte 
en de schoolbanken moe scheepte hij in aan boord van het vaartuig van zijn 
stiefvader. Sommige Belgische gevluchte schepen werden opgeëist door 
de Engelsen, andere mochten nog vissen zoals de O.I38  van Arthur. In sep-
tember 1945 keerde de familie Verhaeghe terug naar Oostende. De kleine 
broer van Fernand, Marcel Verhaeghe, die in Engeland was geboren, was er 
nu ook bij. Na de oorlog bleef Fernand varen met de O.138 tot in 1948 het 
jaar waarin de O.138 bij dichte mist op de rotsen te pletter liep van Gunnad 
Head Pendeen Cornwall. De bemanning werd gered. De scheepsjongen ver-
ongelukte.
Fernand was tijdens die onfortuinlijke reis van de O.138 niet aan boord we-
gens zijn deelname aan het examen voor motorist ter visserij.
De jaren vijftig waren  een beetje crisisjaren voor de visserij. Fernand bleef 
varen tot in 1952 op diverse schepen ook als schipper en was ondertussen 
getrouwd in 1950 met Lucienne Vileyn, een Oostendse redersdochter.
In 1952 ging Fernand in dienst bij de Zeemacht en werd onderofficier.
De Zeemacht stuurde hem naar de Zeevaartschool te Oostende om zich ver-
der te bekwamen in de maritieme wetenschappen. Ook tijdens die periode 
als beroepsmilitair was hij voor een reis naar Congo aan boord van de T.N.A. 
KAMINA, het grote troepentransportschip van de Zeemacht dat in die tijd 
regelmatig para’s overbracht naar de kolonie. Na zeven jaar Zeemacht dook 
voor Fernand een nieuwe uitdaging op. 
Hem werd de kans geboden om leraar zeevaartkunde te worden van de Vrije 
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Visserijschool Paster Pype te Oostende. Die functie greep hij met beide han-
den en heeft hij 31 jaar uitgeoefend in de school waar hij zelf voor de oorlog 
leerling was geweest.
In 1990 kon Fernand met pensioen en was er meer vrije tijd voor zijn hob-
by’s: modelbouw van bootjes ook varende, snookerbiljarten, reizen en zo 
meer en zich belangloos inzetten in het verenigingsleven vooral in maritieme 
kringen.
De Federatie van de Zeelieden lag hem nauw aan het hart. Deze vereniging 
was opgericht in 1946 met als doel de nabestaanden te helpen van omgeko-
men zeelieden tijdens de wereldoorlogen. Met de jaren verruimden de doel-
stellingen en werd het de Koninklijke Federatie Belgische Zeelieden.
Fernand  was lid van de Federatie, werd bestuurslid, penningmeester en uit-
eindelijk voorzitter.
Voorzitter is hij gebleven tot zijn laatste levensdag. Hij heeft zijn beste zelf 
gegeven voor de Federatie, bergen werk verzet voor de uitgave van het tijd-
schrift, het  jaarlijks organiseren van het ledenfeest en eendaagse- en meer-
daagse reizen in binnen- en buitenland, de zorgen voor de grote kaarters-
klub, de vertegenwoordiging op officiële plechtigheden en het contact met 
de meer dan 400 leden.
De Vriendenkring van het Noordzee-Aquarium Oostende was de tweede ver-
eniging waarvan hij penningmeester was.
In maart 1997 overleed plots schipper Louis Vanhove. Louis was ondervoor-
zitter en penningmeester van de vriendenkring  Noordzee- Aquarium Oos-
tende. Begin november 1997 volgde Fernand  Guilbert Louis Vanhove op als 
penningmeester van VNAO VZW. Deze taak zal hij uitoefenen tot eind 2013.

Tijdens de periode van zijn penningmeesterschap telde de Vriendenkring  
van het Noordzeeaquarium Oostende meer dan 700 leden en werd ook door 
de vereniging een trilogie van boeken uitgegeven over de Belgische vissers-
schepen van na de tweede wereldoorlog. Dat er heel wat administratief 
werk en financiële nauwgezetheid bij te pas kwam hoeft geen betoog. De 
Vriendenkring Noordzee-Aquarium  huldigde Fernand  op 16 maart 2014 en 
betrok eveneens zijn dame bij de huldiging.

Fernand overleed twaalf dagen voor zijn negentigste verjaardag.

De Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende is hem blijvend dankbaar 
en biedt aan zijn echtgenote; zijn kinderen en kleinkinderen het oprechte 
medeleven aan.                                                         

Robert Coelus            
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*Benefietconcert 2019 IBIS

               Op 15 mei om 20.00 uur in het Kursaal Oostende.

Met de Koninklijke muziekkapel van de Belgische Marine 

olv kapelmeester Björn Verschoore

     en gastster Ozark Henry. 

  

 - inkom: €25,00

Kaarten zijn verkrijgbaar 

via www.sherpa.be            

Kursaal 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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Aanvoer levende vis en visvoer voor het aquarium 

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

   - 28/11: O.62 Dini: visvoer en slangsterren

           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 (mail)adres voor alle briefwisseling 
V.N.A.O. en uw artikel(s) voor het tijdschrift.

" ONS GAZETJE "

Om u nog "sneller" op de hoogte te kunnen brengen. 

Wie over een mailadres beschikt, dit graag doormailen naar:
rudy.laforce@skynet.be  met de vermelding:
    - lid van VNAO en/of Mercator

De auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden artikels en foto's.

!!!   LIDGELDEN WERKINGSJAAR 2019   !!!
Als er op jullie adresticket het "€' symbool staat wil dit zeggen 

dat we jullie lidgeld 2019 nog niet ontvangen hebben. 

Jullie doen ons een zeer groot plezier om dit alsnog te doen.

!! ADRESWIJZIGING vzw Zeilschip Mercator !!

vanaf heden: Vindictivelaan nr 1
8400 Oostende
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AGENDA ALGEMENE VERGADERING VNAO vrijdag 29 maart 2019 om 10u30
Conferentiezaal Stadhuis Oostende

VERWELKOMING:  Door de Voorzitter
   Goedkeuring van het agenda 2019
   Goedkeuring verslag 2018

FINANCIELE TOESTAND 2018:  Toelichting door de penningmeester
     Kwijting door de kascommissaris
     Kwijting van de Raad van Bestuur
     Begroting 2019

VOORBIJE ACTIVITEITEN: Aquatieme 2018 met dank aan Jan
   Nieuwjaarsreceptie 2019 a/b Amandine, met dank aan Jo

KOMENDE ACTIVITEITEN: 16 mei: concert IBIS
   Mei, Oostende voor Anker: boekenverkoop a/b Mercator
   Juli-Aug: Aquatieme a/b Amandine

TIJDSCHRIFT en BOEKEN: Tot hiertoe geregeld maritieme artikels. Hoofdredacteur  
  Rudy levert prachtig werk bij iedere uitgave.

   Alle input is welkom over maritiem erfgoed, marine   
  wetenschap, maritieme geschiedenis en erfgoed, bio-     
  marien, enz.

LEDENBESTAND:  Totaal: 173 leden

VARIA en RONDVRAAG: Varia worden enkel behandeld wanneer ze voor 20   
  maart voor agendering worden doorgestuurd naar de  
  voorzitter.

TIJD OM TE BEDANKEN: Wij danken de Stad Oostende voor het gebruik van de  
  zaal, de leden van VNAO voor hun aanwezigheid op de  
  vergadering, de leden van de Raad van Bestuur voor hun  
  inzet.

     Patrick Vermandel, Voorzitter

Beste leden Noordzeeaquarium,

Graag nodigen wij u uit op de algemene statutaire 
vergadering 2019 van de vzw Vrienden van het 
Noordzee- Aquarium Oostende (V.N.A.O.)
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Ons kenmerk: 1 1/2.1/19

Geachte Mevrouw, 
Geachte Heer,

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de statutaire vergadering van de vzw 
Zeilschip Mercator die zal plaatsvinden op vrijdag 29 maart 2019 om 11.30 
uur in de conferentiezaal van het stadhuis Oostende.

Dagorde van de vergadering:
- aanwezigheidslijst
- huidige toestand inzake de uitbating
- goedkeuring van de rekeningen 2018 en van de begroting 2019
- kwijting aan de bestuurders 
- toekomstige initiatieven
- varia

Op blz 64 van dit tijdschrift vindt u een volmachtformulier. Gelieve dit formu-
lier in te vullen en ons zo snel mogelijk terug te bezorgen (bij afwezigheid, 
gelieve een volmacht te geven en te bezorgen op het adres rechts boven 
deze uitnodiging).

 Met de meeste hoogachting,

Jo Dielman,
Afgevaardigd-beheerder
Vzw Zeilschip Mercator

Aan de leden van de vzw Zeilschip Mercator

Zeilschip MERCATOR vzw
ondernemingsnr 0894.498.168
KBC BE49 7330 4727 2271

Vindictivelaan 1
8400 Oostende

T+32 494 514 335
zeilschip.mercator@telenet.be
www.zeilschipmercator.be

Onder de Hoge Bescherming
van Z.M. de Koning

Sous le Haut Patronage
de S.M. le Roi



64

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VNAO en Zeilschip MERCATOR

- op 29 maart 2019 om 10.30 uur voor vzw VNAO   
- op 29 maart 2019 om 11.30 uur voor vzw Zeilschip MERCATOR

beiden in Conferentiezaal Stadhuis Oostende

VOLMACHT
De ondergetekende : ……………………………………………………..

   ……………………………………………………..
    (naam, voornaam en adres)

   ……………………………………@………………..
    (email adres)

                        *  lid VNAO of Zeilschip Mercator (schrappen wat niet past)

verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de agenda van de Algemene 
Vergadering van de VNAO of Zeilschip Mercator die zal plaats hebben op 
vrijdag 29 maart 2019.

Zal/zal niet (schrappen wat niet past) aanwezig zijn op de algemene verga-
dering van vzw VNAO of vzw Zeilschip Mercator. (schrappen wat niet past)

De ondergetekende laat zich vertegenwoordigen door:

……………………………………………………………………….………

om hem/haar te vertegenwoordigen en geldig te beraadslagen en te stem-
men betreffende alle punten die vermeld staan op de agenda met uitzon-
dering van het punt “Rondvraag”.

Ingeval meer dan één volmacht aan een lid gegeven wordt, kan de voorzitter 
van de vergadering beslissen te herverdelen.

 (Eigenhandig hieronder schrijven “Goed voor bijzondere volmacht”)
 
                      Te …..……………………. de …..………………….


