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INLICHTINGEN

Beste leden, vrienden en sympathisanten van het Noordzeeaquarium 
en Zeilschip Mercator.

Voor u ligt het tweede nummer van ons tijdschrift 2019. Aan deze 
editie werkten weer een aantal gemotiveerde vrijwilligers mee zodat 
we opnieuw een kwalitatief hoogstaande editie kunnen afleveren. 

Iedereen kent de uitdrukking “koken kost geld” en dit is voor de 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 waarop 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 nr 1 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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TWINTIG JAAR OOSTENDE VOOR ANKER
Twintig ankers als eretekens

20 jaar Oostende voor Anker. De geestdrift en het engagement van 
de organisatie, de vrijwilligers en de deelnemers is al van bij de start 
in 2000 zo groot dat het festival van de authentieke scheepvaart van 
de Noordzee vandaag alle verwachtingen overtreft!
Van één enkele maar goed zichtbare plek aan de kaaien is de armada 
nu tot in de verre uithoekjes gedrongen. Het zeefeest zwelt jaar na 
jaar. Telkens als een onverlaat de gedachte opwerpt dat een “bende 
oede boot’n” (oude boot in het Oostends) toch ooit eens aan déjà 
vu-limiet moet komen, wijzen die mannetjes en vrouwtjes met de 

© Oostende voor Anker 2018
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intussen bekende rode broeken naar het water. Daar groeien de rijen 
boten die zij aan zij glimmen en schitteren. Vanuit alle windrichtin-
gen komen alle “would be” kaperkapiteins en lichtmatrozen aange-
stroomd. 

Op de kaaien en de pleinen stapelen thema's van 20 jaar ver zich op.
Ze hebben een relatie met water. Het was 20 jaar zwoegen en even-
veel tegen de stroom inroeien. Hoezo, hebben we geen gevoel met 
de scheepvaart? Hoezo, keren we onze rug naar ons maritiem verle-
den? En wablief, zouden we alles liever slopen en is restaureren iets 
voor sullen? 
Oostende en haar inwoners varen er ook nog eens letterlijk wel bij.
Wat had u willen worden toen u jong was? Zeeman? Piraat? 
Matroos? Of liever Admiraal? Met Oostende voor Anker wordt u het 
allemaal. Dat was de openingszin in het eerste programmaboek dat 
Oostende voor Anker uitbracht in 2001. Het barste toen al van het 
enthousiasme en het verrassende. Oostende had altijd uitgepakt met 
haar toeristische en culturele rijkdommen en ontdekte in 2000 voor 
het eerst haar nautische oorsprong. 
Niet onmiddellijk maar geleidelijk.

© Oostende voor Anker 2018
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En waar draait het allemaal om? Om de sfeer, maar nog iets. Het 
draait ook om doordringen in het bewustzijn. Nu ligt de maritieme 
wereld niet bepaald in het bovenste vakje als je aan de man op de 
hoek van de Langestraat zou vragen naar de top 10 van zijn interes-
ses. En toch bewees Oostende voor Anker jaar na jaar dat het grote 
publiek dat verslingerd is aan voetbal, veldrijden en computerspelle-
tjes, iets voelt opborrelen bij het zien van die oude boten en schepen, 
van dat scheepsvolk, van dat aura dat naar zeezout en algen ruikt en 
avontuurlijke reizen, verre bestemmingen suggereert. 
Oostende voor Anker heeft veel betekend voor ons nautisch besef 
en het collectief bewustzijn. In het kielzog van een pretentieloos en 
niet-commercieel festival is de aandacht voor het watererfgoed vlot 
getrokken. 
Zowel vanuit het grote publiek als vanuit de hoek van de werven, de 
musea, de nautische sites, de bemanningen en de nautische en mari-
tieme diensten. 
Wij zijn alvast geslaagd in onze opzet!
                                                                                 Hubert Rubbens

© Oostende voor Anker 2018
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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)



8
9

!!!   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.
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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 VOOR 

HET SLUITINGSUUR VAN DE “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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De schepen van de Oostende - Doverlijn tijdens WW II

Gedurende het uitbreken van de oorlog 1940 - 1945  werd Dover overgenomen door 
de Royal Navy en werd er voor een korte periode nog slechts één dagelijkse reis van 
Folkestone naar Oostende verzekerd. 

1940-05-17: (jaar-maand-dag) Uit Oostende met vluchtelingen naar Folkestone 
         05-19: voor anker in Southampton
         06-11 tot 16: evacuaties uit St-Malo en Cherbourg voor het Ministry of War   

transport.
         09-22: overgedragen aan de Royal Navy. 

Daarna overgeplaatst naar Southampton om er als hospitaalschip veranderd te 
worden, maar de Admiraliteit besliste daar anders over en veranderde haar in 
een landingsvaartuig, voorzien van 8 landingsboten welke in grotere en zwaardere 
davits werden opgehangen. 
De omvorming gebeurde op: 
1941- 03-06: in de Royal Dock Yard in Devonport
          04-30: onder bombardementen in Plymouth

12-26 ® 12-28: raid op Lofoten en Vaagø, Noorwegen
1942- 01: Noorwegen. 
         08-19: commandoraid op Dieppe. 

1943- 06: naar Middellandse Zee voor landingen op Sicilië, Messina en Palermo 
daarna terug naar Engeland. 

1944- 06-06: landing in Normandie (2 th Rangers, task force B en Canadese troepen 
voor Vierville) 

1945- 06-14: ingezet als troepentransportschip naar Frankrijk

ss "Prince Charles"

Prince Charles
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1946-06-15: terug in dienst bij de Oostende-Dover lijn, voorzien van een volledig 
vernieuwde binneninrichting en zodanig dat deze niet meer te vergelijken was 
met de overige “Prince“ boten. In 1950  was de “PRINCE CHARLES” nog de 
enige stoompakketboot in dienst.

1958: na de zomer uit de vaart genomen en opgelegd in het zeewezendok. 
Op 27 augustus 1959: als eerste schip, droog gezet in het nieuw drijvend 
droogdok van het Zeewezen gebouwd door Beliard Murdoch uit Oostende.

1961:  verkocht aan Dhr O. Butens voor schroot en naar Antwerpen gesleept 
om aldaar gesloopt te worden. Hiermee eindigde voor het Zeewezen het 
stoomtijdperk. Ze had een dienstperiode van 30 jaren.

 ss “Prince Leopold”

1940- 05: Uit Oostende met vluchtelingen. Daarna naar St-Malo, Cherbourg en 
Brest voor evacuatie van Britse troepen voor het Ministry of War transport

         09-23: overgedragen aan de Royal Navy. 
1941- 03-06: ombouw als LSI 4251 landingsvaartuig Royal Dock Yard in Devonport. 
          12-26 ®12-28: raid op Lofoten & Vaagsø, Noorwegen
1942- 08-19: raid op Dieppe 
1943- 06-27: naar Gibraltar en Alger.
          07-08: landing op Sicilië, troepentransport  Alger - Malta - Sicilië
          10:     terug naar Gibraltar en Falmouth.(Engeland)
1944- 06-06: landing in Normandië (Sword beach)
         06-29: onder bevel van Commander F. Bayles getorpedeerd door Duitse 

duikboot U-621 onder Commandant Struckman. 6 mijl zuidoost van Nab 
Tower (Portsmouth) gesleept naar Southampton en daar gezonken, 54 
doden. De “PRINCE LEOPOLD” had slechts een loopbaan van 14 jaren.

Prince Leopold
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ss "Prinses Astrid"

1940-05: Uit Oostende naar Southampton met vluchtelingen.
         05: omgebouwd bij Messrs. Silley, Cox, Falmouth.
1941-10-20: aanvaring met ms “San Arcadio”
1942-07-07: aangevallen in Solent door Duitse luftwaffe, beperkte schade 

achterdek
         08-19: raid op Dieppe
         12-05 ® 1943-02-23: naar Invararay en Creenock
1943-07-08: landingen in Sicilië en Salerno
1943: Noord-Afrika
1944-06-06: landingen in Normandië (Courseulles)
1945-01-01: troepentransport Tilbury-Oostende
         01-12: landing St-Helier Kanaaleilanden troepentransport
         07-01: troepentransport onder Belgische vlag tot feb. 1946
1946-10-07: terug Oostende - Dover. 
1949-07-22: gezonken bij Duinkerke
 

ss ”Prinses Josephine Charlotte”
1940-05-16: van Oostende met vluchtelingen naar Folkestone, daarna evacuatie uit 
Cherbourg, St Malo en Brest van Britse troepen voor het Ministry of War transport.
         09-28: overgedragen aan & Royal Navy
1941-01-06: omgebouwd bij Messrs. Silley, Falmouth als landingsvaartuig LSI 4238.
         12-26: aanval op Lofoten (Noorwegen)
1942-05-01: naar Invararay 
         03-28: raid commando’s st Nazaire
         08-19: raid op Berneuval (Dieppe) 3° Commando
         07-07: naar Cowes, aangevallen door 2 Duitse vliegtuigen en zwaar        

beschadigd (4 maanden out)

Prinses Astrid
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1943-06: landing in Sicilië.
         11: terug naar Engeland.
1944-06-06: landing in Normandië (Juno)
         10-28: Southampton herstellingen
1945-01-12: bevrijding van Jersey.
         05-11: terug in Oostende
1950-11: verkocht voor schroot aan L.Engelen, ze werd in december naar deze werf 

in Boom gesleept.

ss "Prinses Marie-José"

1940-05-17: naar Folkestone met vluchtelingen
         05-19: voor anker in Southampton
         09: omgebouwd tot opleidingsschip van de anti- duikbootdienst als HMS 

“SOUTHER ISLES”
1941: omgebouwd tot HMS “NEMESIS” als bevoorradings- en steunschip
1943: omgebouwd tot HMS “BALDER” en naar Ijsland als steunschip
1945: terug in Oostende als drijvende kazerneschip voor de zeemacht

Prinses Josephine Charlotte

Prinses Marie-José
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ss ”Ville de Liège” later omgebouwd tot “London-Istamboel”

1940-05-17: afgevaren met vluchtelingen uit Oostende naar Folkestone
        - vervoer van 300 Tsjechische & Poolse troepen van Le Verdon naar Falmouth.

         09-14: overgedragen aan de Royal Navy en omgebouwd tot HMS “ALGOMA.”
1941-11: omgebouwd tot HMS “AMBITIOUS” als steunschip
1942-01-16 ® 1942-12: naar Scapa Flow.
1943-08 ® 1944-01: naar IJsland 
1944-01: naar Lerwick op 06-06: landing in Normandië (Britse landingszone)
1945-06-21: terug naar België

mv “Prince Philippe” 

1940-05-12: luchtaanval Luftwaffe tijdens reis van Antwerpen naar Oostende te 
Vlissingen.

         05-16: met 30 vluchtelingen vanuit Oostende via Folkestone naar Southampton

Ville de Liège

Prince Philippe
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         05: Southampton en daarna naar Cardiff voor ombouw tot LSI
1941-06-23: aangevallen bij eiland Wight door 2 Messerschmitts 
         06-30: Inverary (Loch Fyne)
         07-15: gezonken te Liverpool (54° 59’ N 05° 30’ W) na aanvaring in mist met 

Britse EMPIRE WAVE waarbij 4 doden.

mv "Prince Baudouin "

1940-05-18: verlaat Oostende met aan boord vluchtelingen bestemming via Le 
Havre naar Southampton, aangevallen door 2 Duitse vliegtuigen.

         05-19: voor anker in Southampton
         05-28: overgedragen Ministry of War, Engeland.
1940-06-17: evacuatie van Cherbourg, Brest en St- Malo voor het Ministry of War 

transport
         07-25: overgedragen aan de Royal Navy.
1941-08-13 ® 1941-12: troepentransport naar Middellandse Zee & Noord-Afrika.
1942-01 ® 1942-07: naar Kaapstad (Zuid-Afrika)
1943-01-25: omgebouwd als landingsvaartuig Green & Silley Weir, Ltd, Tilbury. 
1944-06-06: landing in Normandië (5 th Rangers bn Omaha)
         07-09: landing in Zuid-Frankrijk
         09-01: terug naar Engeland.
1945-10-13: terug in Oostende

mv “Prins Albert “ 
1940-05: met vluchtelingen uit Oostende naar Folkestone
1941-09-30: omgebouwd in Penarth Pontoon Slipway & Ship Repairing Co.tot 

landingsvaartuig.
         12-26: aanval op de Lofoten, eilandengroep in Noorwegen

Prince Baudouin 
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1942-02-27: commando aanval op Bruneval bij Le Havre (Fr) 
1942-08-19: aanval op Dieppe. (Royal Marines & Canadese troepen)
1943-05: Middellandse Zee, landingen op Sicilië en in Italië. Salerno, Catania, 

Brindisi, Palermo, Tarente, Augusta, Syracuse en Tropolis.
Te Catinia werd zij door zeven E- boten aangevallen maar slaagde er 
tenslotte in- met behulp van haar begeleidingsschepen- de aanval af te 
slaan.

1943: keert terug naar Britse wateren voor de opleiding van commando-troepen. 
1944-06-06: landing in Normandië (Omaha Beach) acht reizen met Amerikaanse 

troepen aan boord.     
         07-09: Zuid-Frankrijk ontschepen van troepen van het vreemdelingenlegioen 
         10-01: terug in Britse wateren en meer dan 20.000 officieren en 

manschappen verscheept
1945-01-01: na herstelling te Greenock naar India gezonden voor aanval van de 

Royal marines op Ramrea Island en Akyab 
1945-05: bij het einde van de veldtocht in Birma, deelname aan aanval in Rangoon 

(operation Dracula)
1946: terugkeer uit het Verre Oosten (Singapore)
1946-04-26: in Antwerpen en terug aan het Ministerie van Transport overgedragen

De “ PRINS ALBERT” had een lange en succesvolle oorlogsloopbaan, en verdiende 
daardoor de bijnaam van “ LUCKY ALBERT “ niettegenstaande menigvuldige 
bewogen avonturen werd zij nooit geraakt.

1947-06-01: hervatting normale dienst bij de lijn Oostende - Dover.
1968: uit de vaart genomen.
1970: na 33 jaar dienst gesloopt in België.

                                                                                                                     Arne Pyson

Prins Albert
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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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Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende

Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende
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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

BEDREIGDE ZEE

De maan begrijpt best
hoe diep dit water is
ik ben de maanvis

die nauwelijks weet
de mens heeft zich vergist.

Uw vloed
eens helder als glas
kent nu het noodlot

van een grote olieplas.
Op uw besmeurde stranden

was ik mijn bezeerde handen.

                                                              Jozef Vandromme
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BLAASWIER

Als na stormweer soms sliertjes blaaswier in de vloedlijn op het 
strand lagen vond ik als knaap het amusant op de bolletjes van dat 
soort wier te duwen tot ze openbarstten en een klakkend geluid lieten 
horen. Later zag ik in Bretagne velden van dat klakkende wier die bij 
laag water bloot kwamen te liggen. In zo’n veld ging ik op zoek naar 
schelpdiertjes en tussen de wieren waren soorten horentjes en soor-
ten alikruikjes te vinden en soms ook een ander soort levend schelp-
diertje dat eerder zeldzaam was voor een zoekende verzamelaar als 
ik. De nieuwsgierigheid had me al geleerd dat het klakkende zeewier 
eigenlijk blaaswier als naam droeg. De blaasjes hebben wel een func-
tie voor het zeewier; ze zijn gevuld met lucht en trekken in het water 
het blaaswier als ’t ware naar omhoog zodat het blaaswier recht 
staat. Blaaswier hecht zich met een soort voet vast aan de harde bo-
dem zoals rotsen en stenen. Op zandige zeebodem en in dieper water 
verder in zee is niet veel blaaswier te vinden. Blaaswier heeft zijn ha-
bitat in het zeewater van de kust tot ongeveer 5 meter diep.
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Blaaswieren hebben zoals planten aan land zonlicht nodig voor de fo-
tosynthese, dit is de vorming van koolhydraten uit koolzuur en water 
onder invloed van licht.

Literatuur over blaaswier leert me dat deze wiersoort de wetenschap-
pelijke naam draagt van Fucus Vesiculosus. De naam Vesiculosus is 
afgeleid van het Latijnse woord voor vesica wat blaas of urineblaas 
betekent. Het Franse woord voor blaas is la vessie.

Namen in andere talen zijn: 
Engels: Bladder Wrack, Duits: Gemeiner Blasentang , Frans: Varech en 
in het Nederlands ook kelp.
Vroeger werd blaaswier naast en met andere wiersoorten gebruikt als 
meststof voor verrijking van landbouwgronden in kustgebieden. Het 
is ook geweten dat blaaswier de werking van de schildklier stimuleert. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat blaaswier naast 
verschillende mineralen en jodium ook het meest vitaminen bevat. 
Dit heeft de farmaceutische industrie ertoe aangezet extracten, poe-
ders en tabletten van blaaswier te maken. Zo komt blaaswier op de 
lijst van geneeskrachtige kruiden terecht. 

Robert Coelus
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NAAR HET PAASEILAND MET HET ZEILSCHIP MERCATOR

Algemeen

-  Het was de zevende kruisvaart van het zeilschip Mercator. (1934-1935)
-  Met Commandant Remi Vande Sande, Kapitein Albert Bécu, Scheepsdokter   

Zaslawsky en de Aalmoezenier Bulens.
-  80 man aan boord (officieren, onderofficieren, matrozen, machine- en keukenper-

soneel, 29 cadetten, 19 leerling-matrozen en leerling machinisten).
-  Tijdens de volledige reis werd door de cineast John Fernout (geboren in Mons, 

9 augustus 1913) filmopnames gemaakt. De bekende Belgische regisseur Henri 
Storck (geboren in Oostende, 5 september 1907) heeft later van die opnames een 
documentaire gemaakt.

-   De Mercator vertrok op 5 oktober 1934 uit Antwerpen en kwam terug op 21 mei 
1935. (= langste reis van de Mercator, heeft bijna 7 ½ maand geduurd!) 

     waarvan: 11433 NMiles onder zeil en 12451 NMiles met motor 
                                                                         * in totaal: 23884 NMiles = ± 44.000Km

Het leven aan boord tijdens deze reis:

-  Meegenomen voorraad bij vertrek in Antwerpen: o.a. 11 ton aardappelen, 1000 
flessen bier, conserven, vlees en nog talrijke andere levensmiddelen.

-  Fris waterverbruik (drinkbaar water): ongeveer 1000 liter per dag.
-  Bij vertrek: verdeling van de cadetten in een bakboord- (BB) en 
  een stuurboordploeg (SB) .

Van 23 mei en dit tot einde 2019 is er 
van deze zevende reis naar het Paaseiland 

een tentoonstelling op het zeilschip Mercator.

©Julien Dejonghe, 2017



27

-  De 2 grote ploegen (BB en SB) werden nogmaals onderverdeeld in elk drie 
ploegen (nl één ploeg per mast en er zijn 3 masten) met aflossing wacht om de 4 
uur:  1 ploeg aan dek, de twee andere ’s nachts slapen en overdag les of praktijk.

-  Voormiddag les: zeevaartkunde, nautische berekeningen, weerkunde.
-  Namiddag les: nuttige tips op zeevaartgebied, taallessen door de aalmoezenier 

(Franstaligen krijgen NL en omgekeerd), praktische geneeskunde en wetenschap-
pen door de dokter, morse en vlagsignalen, leren omgaan met wapens en bajonet. 

-  Voorbeeld van een goed ontbijt op 9 december 1934: krentenbrood, 2 eieren met 
spek en cacao met koeken.

-  Elke donderdag en zondag: nagerecht na het middagmaal
-  Elke zaterdag: linnen wassen
-  Elke zondag om 09.00 uur: H. Mis, nadien schoonmaak lokalen met aansluitend 

inspectie lokalen en kledij.

  Herkomst naam "Paaseiland" :

Op Paasdag 5 april 1722 werd het eiland ontdekt door de Nederlandse zeevaart-
deskundige Jacob Roggeveen uit Middelburg. 
Zo kreeg het eiland de naam Paaseiland.
Het eiland heeft een lengte van 17 km, een oppervlakte van 120 km² en ligt in de 
Stille Zuidzee op 4000 km van vasteland van Chili en maakt sinds 1852 ook deel uit 
van Chili.

  Opdracht Mercator: 

Twee kolossale afgodsbeelden (MOAI) meebrengen, (gewicht werd geraamd op 7 
en 5 Ton).

- één voor België: “God van de tonijnvissers” (POU HAKANONONGA - grootte: 
273 cm), alsook een hoed (Pukao) in vulkaansteen voor het museum Kunst en 
Geschiedenis, Jubelpark Brussel.

- één voor Frankrijk: een hoofd (grootte: 170 cm), stond vroeger in het Musée de 
l’Homme, nu in Musée du Quai Branly- Jacques Chirac, Paris. 

  Zijn reeds ter plaatse op het Paaseiland bij aankomst Mercator: 

Expeditieleden, de Belg Henri Lavachery (archeoloog, ° 1885 - † 1972), de Zwitser 
Alfred Métraux (leraar aan de Sorbonne en etnograaf, ° 1902 - † 1963) en de 
Chileen Dr Israël Drapkin (fysicus en criminoloog, ° 1906 - † 1990). 

Etnograaf: Een etnograaf is iemand die gebruiken, normen en waarden en taal 
van bevolkingsgroepen of stammen in kaart brengt. De gebruiken, normen en 
waarden en de taal worden heel nauwkeurig bestudeerd, zodat verschillende 
bevolkingsgroepen en stammen onderscheiden kunnen worden en lokale variaties 
en dialecten geregistreerd worden.
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VOLLEDIGE vaarroute van de 7de reis van het zeilschip Mercator
(volgens het dagboek Albert De Bock, een meevarende cadet)

1934 Korte beschrijving gebeurtenissen
5 Okt Vertrek uit Antwerpen in de late namiddag
8 Okt Kanaal
10 Okt Golf van Gascogne
16 Okt Madeira tot 17 Okt
18 Okt Tenerife

Oversteek Atlantische Oceaan richting Martinique

8 Nov Martinique (Fort de France)
9 Nov Droogdok (kuisen onderschip)
15 Nov Vertrek richting Panama
21 Nov Colon (begin Panama kanaal, kant Atlantische oceaan)
23 Nov Panama, laden proviand en vertrek
24 Nov Stille Oceaan
26 Nov Passeren van het eiland La Plata (voor de kust van Ecuador) en het 

passeren van de evenaar.
28 Nov Guayaquil, grootste stad van Ecuador (aanleg: eiland Puna voor de kust 

van Guayquil), na opdoen water en levensmidddelen vertrek op 29 Nov 
richting Paaseiland.

2 Dec Evenaarsfeesten met dagelijks lessen aan boord t.e.m. 9 Dec, nadien 
onderhoud schip.

12 Dec Aankomst Paaseiland om 14.30u met begroeting aan boord van de 
Mercator van de gouverneur met de archeologen die al ter plaatse 
waren.

13 Dec Commandant en cineast John Fernout verkennen het eiland, de meeste 
Moaï’s staan aan de andere kant van het eiland!

14 Dec Eerste bezoek ploeg cadetten aan het eiland.
15 Dec Bezoek eiland andere ploegen cadetten (één in voormiddag en één in de 

namiddag).
Zoals elke zaterdag linnen wassen aan boord.

16 Dec H.Mis aan boord, inspectie kledij, lokalen en nadien aan wal bij de 
inboorlingen.
Enkele cadetten ontmoeten ook een 25-tal melaatsen tegen in een afge-
legen dorp.

17 Dec Start van het samenbrengen gereedschap aan boord voor afhalen 
beelden (gereedschap, trossen, tenten, proviand).
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18 Dec 2 boten aan wal (voor het aanbrengen gereedschap). De fokkenra wordt 
klaargemaakt als laadboom en ontdaan van alle zeilwerk en zeilen. De 
fokkenra werd verstevigd met zware takels en voorzien van een stel stevi-
ge blokken om het beeld op het schip te kunnen hieuwen.

19 Dec De slede met het beeld daarop worden verplaatst met rondhouten 
onder deze slede tot aan de oever waar het dan in zee wordt getrokken 
(gesleept). Met een tros aan de slede (waar het beeld op rust) wordt 
deze in het water getrokken, diep genoeg zodat de sloep erboven kan 
varen en zo het beeld onder de sloep kan vast zetten. De ballast van de 
sloep zijn in feite de mannen in de sloep en éénmaal het beeld onder de 
sloep vasthangt springen de mannen over boord en zo komt de sloep 
hoger te liggen. De elektrische spil trekt aan de 800 lange tros maar 
knakt door. Start met ophalen eerste beeld (schatting gewicht 3T) mis-
lukt. Einde werken die dag.

20 Dec Nieuwe poging met dikkere tros. De slede met beeld erop wordt dieper in 
zee getrokken, de sloep kan er nu boven komen en het beeld wordt aan 
de vastgesjorde dwarsbalken van de sloep onder het schip vastgemaakt 
en wordt zo tot aan de Mercator gebracht. Nu lukt het om dit aan boord 
te hijsen. Het beeld wordt aan de “skylight” van de scheepsmotor bak-
boordzijde gelegd. Ook een hoed van een Moaï wordt tegen de avond 
door de inboorlingen zelf aan boord gebracht met hun eigen roeibootjes 
(met hetzelfde aanbreng principe als met de sloepen).

21 Dec Cadetten hebben uitzonderlijk toelating gekregen om te slapen tot 
07.30u.
Afhalen kleine beeldjes, speren, bogen, dolken en allerlei vondsten. 
De 2 grote beelden die al aan boord zijn worden goed ingepakt.

22 Dec Contact van enkele cadetten op het eiland met een oude Fransman, 
Vincent Pons, schipbreukeling. Hij vertoeft al jaren op het Paaseiland 
nadat zijn schip op de kliffen liep.

23 Dec H. Mis aan wal in de kerk van Hanga-Roa, voor de eilandbewoners met 
doop- en huwelijksplechtigheden. Namiddag bezoek aan de vulkaan 
Rano Kau met de inboorlingen als gids. In nauwe spelonken zijn er rotste-
keningen op de wanden ontdekt. Ook zijn er grote tekeningen buiten op 
de rotswanden en grond gebeiteld.

24 Dec Heen en weer roeien met gereedschap van de Mercator naar het eiland.
25 Dec Om middernacht worden vuurpijlen afgeschoten. Nadien volgt een 

middernachtsmis met een 30-tal cadetten. Speciaal middagmaal met 2 
gerechten, dessert en wijn. 
Heel de SB-ploeg mag in de namiddag aan wal. Weer paardrijden met 
rondritten en bezoeken van het eiland.
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26 Dec Voorbereiding afhalen tweede beeld. De fokkenra wordt versterkt (die 
als laadboom dienst doet), overal worden takels en brassen bijgezet. De 
boom van het grootzeil wordt als schoor onder de ra geplaatst. Met een 
ploeg aan de wal wordt het zware beeld door middel van een driepikkel 
met kettingblok opgelicht. Slede wordt eronder geschoven. Met rondhou-
ten onder de slede wordt deze tot aan de oever gerold.

27 Dec Zware tros wordt aan wal gebracht. Het einde van de tros wordt beves-
tigd aan de slede en het andere eind komt rond de gangspil aan boord. 
De zware henneppen kabel wordt aangespannen; de slede met beeld 
schuift onder water weg! De kracht is dikwijls zo groot dat de Mercator 
vooruit getrokken wordt. De windas gaat trager en trager en weigert op 
een bepaald moment. Het beeld zal en moet aan boord gebracht wor-
den! De scheepsmotor wordt aangezet en trekt het schip halve kracht 
achteruit. De tros breekt af. Een koraalrots onder water houdt de slede 
tegen. Die rots wordt door de inboorlingen snel met houwelen en schop-
pen afgebroken, een nieuwe tros wordt direct geplaatst. Eerst moet 
de slede terug achteruit getrokken worden om voorbij die afgebroken 
koraalrots te geraken. Een nieuwe poging wordt gestart maar de windas 
kreunt en kreunt; de motor van het schip wordt ook aangezet en dan…
breekt de tros terug. De inboorlingen willen die dag niet meer verder 
werken (het is al laat in de avond).

©vzw Zeilschip Mercator

Eén van de beelden ligt klaar en ingepakt in een net op de slede om 
het door het water onder een reddingssloep naar de Mercator te trekken.
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28 Dec Nieuwe poging met zware trossen. De slede wordt nu dichter getrokken. 
Met zware reddingsboten wordt het achtereinde van de slede omhoog 
getrokken, zodat de slede gemakkelijker in het water verder getrokken 
kan worden tot de slede recht voor de Mercator ligt. De Mercator wordt 
met twee boegankers bijkomend vastgelegd. De bergingswerken worden 
nu aangevat. De slede wordt nu rechtgetrokken en komt langzaam tot 
een diepte van 6 meter onder water. Het beeld hangt onderaan de sloep 
en wordt vastgemaakt aan de dwarsbalken bovenkant sloep. Eén voor 
één springen de mannen (die als ballast ook dienst deden) uit de sloep 
en hopen zo dat het beeld omhoog komt. Het vaartuig zinkt meer en 
meer tot een 20 cm boven water en dan wordt een lichte schok gevoeld, 
het beeld is gelicht. De windas draait nu snel de sloep met daaronder de 
slede dicht tot aan de Mercator en wordt langszij gebracht. De ra is dub-
bel versterkt. De takels zijn tegen dubbel gewicht bestand, al de schakels 
zijn voor tien ton voorzien, het touwwerk eveneens. De stroppen van het 
net worden met zware takels verbonden en het hieuwen kan beginnen. 
Het reuzenbeeld hangt nu boven water. Op bevel van de Commandant 
wordt er nog een staaldraad bijkomend vastgemaakt aan de strop van 
het beeld. Pas is deze geplaatst en het beeld valt met veel lawaai terug 
het water in, dit tot een diepte van wel 20m. De reservekabels en touw-
werk zwiepen in het rond, de cadetten moeten zich verschuilen. Een 
geluk: er is niemand gekwetst. De hoofdtakel, die heel het gewicht moest 
dragen is juist voor de ankerspil gebroken. De werken worden uitgesteld 
tot morgen.

29 Dec Mercator verplaatst zich naar minder diep water en dichter bij de kust. 
Inboorlingen helpen het beeld, dat onder water ligt, terug vast te maken 
aan de trossen met een ijzeren strop. Door middel van een hele reeks 
takels komt het beeld langzaam uit het water tot de hoogte van de reling 
(verschansing). Een kwartier later ligt ook dat zwaarste beeld op het dek. 
Dit beeld wordt op het hoofddek aan de stuurboordzijde tussen de grote 
mast en de verschansing gelegd.

30 Dec Bezoek van het eiland, inboorlingen die meegeholpen hebben aan de 
expeditie komen aan boord en krijgen eten en drank. De dokter aan 
boord verzorgt ook hun wonden.

31 Dec Oudejaarsavond met een fles wijn.
1 Jan 
1935

Nieuwjaarsfeesten aan boord met bonbons, geschonken door 
Dr Lavachery.

2 Jan Afscheidsfeest met de gouverneur van het Paaseiland Herman Cornejo 
Alemparte. De Franse schipbreukeling Vincent Pons, al vele jaren op het 
Paaseiland, wordt aan boord  geweigerd door de Commandant Mercator 
om terug mee te varen naar Frankrijk.
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3 Jan Vertrek richting Pitcairn (een Brits eiland)
4 Jan De lessen worden hervat. Les over melaatsheid door de scheepsdokter. 

Dr Drapkin is in de operatiezaal druk bezig met allerlei vogels en dieren 
te ontleden en op te vullen. Ook op het dek zijn een koppel zwijnen om 
vet te mesten. De koksleerlingen moeten de verzorging doen…

10 Jan Aankomst Pitcairn , de geleerden, de dokter en cineast gaan aan wal.
11 Jan Vertrek uit Pitcairn, (aan boord worden veel ananassen, bananen en 

vruchten gegeten).
19 Jan Aankomst Papeete (Tahiti) (Frans grondgebied)
20 Jan Bezoek Papeete (door stuurboordploeg)
21 Jan Bezoek Papeete (door bakboordploeg)
22 Jan Herdenkingsplechtigheid overlijden Koning Albert I in kathedraal te 

Papeete, ’s avonds deelname aan een plaatselijk bal.
tem 28 
Jan

Bezoeken musea en uitgaan (vrije tijd), deelname aan een bal. 
Eindelijk eens post.

29 Jan Afscheid bij de gouverneur van Tahiti.
Inschepen van heel veel bananen en kokosnoten, trossen hangen overal 
aan dek.
’s Avonds vertrek naar de Marquesa eilanden.

31 Jan Aankomst atol Niau (Fikarava) (koraaleiland)
2 Feb Richting Marquesa eilanden
5 Feb Aankomst eiland Hiva Oa  (Marquesa eilanden groep)
7 Feb Vertrek richting eiland Nuku-Hiva (Marquesa eilanden groep)

Varen van eilandje tot eilandje, precies een vakantie-uitstap. Geen gist 
meer aan boord, brood wordt met aftreksel van hop gebakken (brood 
plakt, is zuur en ruikt bedorven).

©vzw Zeilschip Mercator
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8 Feb Laatste aanlegplaats (Nuku-Hiva) vooraleer naar Hawaï te varen. 
9 Feb Vrije dag tot ’s avonds en dan vertrek richting HAWAI.
13 Feb Passeren van de evenaar, allerlei lessen en militaire oefeningen aan 

boord.
16 Feb Wassen linnen goed, schilderwerk aan dek
17 Feb Vandaag al 5 maanden op zee. Om 07.00 uur met de hangmat op dek 

voor inspectie, na H. Mis inspectie lokalen en klederen. Middagmaal met 
enkele flessen wijn geschonken door Prof Métraux.

20 Feb Nog 350 mijl naar Honolulu.
19 Feb Aan dek wordt alles geschilderd, gepoetst, gelakt want morgen aan-

komst in Honolulu.
22 Feb Aankomst HONOLULU (Amerika), ontvangst van veel post.
23 Feb Bezoeken eiland.
25 Feb Bezoeken op Mercator door plaatselijke bevolking, innemen van water 

en mazout.
26 Feb Omdat er teveel tegenwind is (Noordoostpassaat met woelige tegenzee) 

werd beslist om richting Oost i.p.v. Zuidwaarts te varen naar Europa.
11 Mar Californische kust in de verte
19 Mar Manzanillo (Mexico)
29 Mar Balboa
30 Mar Inscheping proviand
2 Apr Colon (Panamakanaal)
5 Apr Vertrek richting België
8 Apr Passeren Haïti 
24 Apr Azoren
28 Apr Golf van Gascogne
1 Mei Begin van het Kanaal in zicht
2 Mei Engelse kust
4 Mei Franse kust
8 Mei Belgische kust
9 Mei Voor anker ter hoogte van Knokke, kuisen en schilderwerken schip.
13 Mei Passeren van Antwerpen en doorvaren naar Brussel met aankomst om 

17.30 u.
tot 20 
mei

Afladen van alle beelden in Brussel met aansluitend een aantal dagen 
aan de kade te Brussel blijven liggen voor "de week van het water".

21 Mei Einde van de 7de reis. 
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Tussenafstanden tussen de aanlegplaatsen met het aantal zeedagen per etappe

Vaarroute 1934- 1935
per etappe

NM
(zeemijl)

In Km Aantal dagen 
in zee per 
etappe

Antwerpen > Madeira 1470 2723 11 
Madeira >Tenerife 270 500 2 
Tenerife-Martinique 2630 4871 22 
Martinique > Colon 
(Panamakanaal)

1150 2130 6 

Colon > Guayaquil 730 1353 4 
Guayaquil > Paaseiland 2270 4205 14 
Paaseiland > Pitcairn 1120 2074 8 
Pitcairn > Tahiti (Papeete) 1053 1951 8 
Tahiti (Papeete) > Marquesa 
eilanden groep

750 1389 3 

Marquesa eilanden groep > 
Hawaï (Honolulu):

2110 4093 13 

Honolulu > Manzanillo 
(Mexico):

3080 5705 23 

Manzanillo > Colon 1470 2723 13 
Colon > Haïti 825 1528 6 
Haïti > Azoren 2520 4668 16 
Azoren > Antwerpen 1715 3177 19 
Totaal ± 22384 ± 44000 7 ½ maand

De slede met het beeld erop wordt dieper het water ingetrokken.
©vzw Zeilschip Mercator
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Beeld in het musée du Quay Branly- Jacques Chirac, Paris.
©Hugles Dubois©Hugles Dubois

POU HAKANONONGA, God van de tonijnvissers.
Beeld in het museum Kunst en Geschiedenis Brussel, Jubelpark

©Rudy Laforce©Rudy Laforce
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Mysterieuze beelden (Moai beelden) van het Paaseiland
De beelden zijn primitieve voorhistorische beeldhouwwerken met als voornaamste 
kenmerk hun grootte en hun kolossale gewicht. Er zijn ongeveer een 500-tal van die 
beelden op het Paaseiland.
Betekenis van die beelden is nog steeds niet gekend. Vermoedelijk stellen ze ver-
goddelijkte voorouders voor. Veel beelden staan opgesteld op de hellingen van de 
uitgedoofde vulkaan Rano Kau.
De beelden werden vervaardigd uit vulkaansteen en zijn gebeiteld uit de rode tuf-
steengroeven van deze vulkaan. Daarvan werden nog 157 exemplaren teruggevon-
den in verschillende stadia van afwerking.
De vulkaan Rano Kau werkt nu niet meer maar was vroeger wel actief. Hier werden 
bijna alle Moai uitgehakt. Bij de vulkaan staan nu nog steeds veel dergelijke beel-
den. De steensoort is zacht maar er zitten harde stukken in. Als ze bij het maken 
van een beeld een hard stuk steen troffen, stopten ze met het beitelen van het 
beeld. Het grootste Moai-Eén van de beelden ligt klaar en ingepakt in een net op 
de slede om het door het water onder een reddingssloep naar de Mercator te trek-
ken. beeld staat ook bij de vulkaan. Dat beeld is 21 meter hoog. De steen van deze 
vulkaan is het jongste gesteente van de vulkanen op Paaseiland, ongeveer 240.000 
jaar oud. Naast de grote vulkaan waren er wel 70 kleine vulkanen.

Geschiedenis Paaseiland
Paaseiland gelegen in de Stille Zuidzee op 5 ½  uur vliegen van Tahiti. Paaseiland is 
wel een eiland van Chili. De mensen op het Paaseiland waren kannibalen; dat wil 
zeggen dat ze mensenvlees aten. Ze waren kannibalen tot het christendom werd 
ingevoerd. Daarvoor hadden ze al heel wat mensen opgegeten. Er waren ook fees-
ten voor de kannibalen maar vrouwen en kinderen mochten bijna nooit komen. 
Sommige mensen vonden de tenen en vingers het lekkerst. De bewoners die opge-
geten werden, werden eerst opgesloten in hutten totdat ze geofferd werden aan 
de goden. De mensen aten andere mensen op vanwege de godsdienst maar ook 
vanwege wraak of omdat ze gewoon zin hadden in mensenvlees. Op deze manier 
ontstonden er weer nieuwe vijanden. De mens was het enige grote zoogdier. Ze 
aten het vaakst vrouwen en kinderen. Ze waren dikwijls zo wreed dat ze tegen de 
familie van degene die opgegeten werd zeiden: je vlees zit tussen mijn tanden. Dat 
was een soort ritueel. En de familie van het slachtoffer werd dan nog bozer, soms 
probeerden ze de kannibalen zelfs te vermoorden.

Bronnen:

- Boek: "Het schoolschip Mercator en zijn Commandant Remi Vande Sande" 
door Gust Vandegoor, 2009

- Boek: Het dagboek van cadet Albert De Bock, “Naar de Stille Zuidzee”, 
tweede uitgave van  1944, (uitgeverij De Sikkel, Eug De Bock, Antwerpen).

- Foto’s vzw zeilschip Mercator
- Koninklijk museum Kunst en Geschiedenis, Jubelpark Brussel 
- Musée du Quay Branly- Jacques Chirac, Paris
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Reddingssloep, aan stuurboord van de Mercator, 
met een beeld nog vasthangend onder de sloep.

©vzw Zeilschip Mercator

Aan de Scheldekaaien woont de menigte de afvaart van de Mercator bij en met 
de vlaggen seint het schip zijn afscheidsgroet, op weg voor de 7de kruisvaart 
naar de Atlantische en Stille Oceaan. (5 oktober 1934)

©vzw Zeilschip Mercator
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Het grootste beeld (POU HAKANONONGA) ligt op het dek Mercator, stuurboordkant.

Rudy Laforce

©vzw Zeilschip Mercator

Algemeen zicht tijdens de verplaatsing van een beeld naar de Mercator.

©vzw Zeilschip Mercator
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met o.a.de reis 
naar het 

Paaseiland
in 1934-1935

Uitzonderlijk boek
met 457 Blz

beperkte oplage
€65,00
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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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ENKELE HISTORISCHE BEELDEN VAN DE VISSERIJ

Panorama van de haven van Oostende een tijdje geleden.
De foto dateert van vóór WO I en is genomen vanaf de vuurtoren Nr 2 
(vernield in WO I) ca de plaats waar nu de huidige vuurtoren "Lange Nelle" 
staat. Vuurtoren Nr 1 werkte niet meer en is nog te zien op de achtergrond 
(nu ca Monument van de Zeelieden) maar werd vernield tijdens WO II. 
(met dank aan Freddy Hubrechtsen voor de bijkomende commentaar)

Oostende 1919. Scheepswerven in de stad Oostende. 
Dit is de plaats aan het Derde Dok, waar nu het stadhuis van Oostende staat.
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Vissers en vissersvrouwen poseren voor het pakhuis "Lowyck" 
in de ‘cirque’ (1910).

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

Tijdens de Oostendse visserijfeesten van augustus 2003 werd een replica van een 
historische Oostendse tweemastsloep te water gelaten. De publieke belangstelling 
was enorm. Het schip werd op de oude scheepswerf van Seghers gemaakt door de 
Maritieme Site Oostende, een project om langdurig werklozen weer in het arbeids-
circuit te betrekken. (foto gw)
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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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CIS DE STRANDJUTTER

Hij kent het strand als geen ander. Strandjutten is zijn passie en passie is 
er om gedeeld te worden met anderen. Klaar om je te laten inwijden in de 
mysteries van de meest gekke strandvondsten?

Druiven op het strand? 

Een groepje bijna zwarte bolletjes op het strand, dat valt op natuurlijk. 
Wandelaars komen in het voorjaar dan ook wel vaker met de vraag: “Ik heb 
op het strand iets gevonden, het ziet eruit als een tros druiven, wat zou dat 
kunnen zijn?”. En dan weet ik meteen waar de klepel hangt. De vondst is zo 
typisch dat de beschrijving eigenlijk alleen kan slaan op het legsel van een 
inktvis, meer bepaald van een zeekat of Sepia officinalis. 

Die typische legsels spoelen in het voorjaar aan. Dan komen de volwassen 
zeekatten immers dichter onder de kust om zich voort te planten. 
Onmiddellijk na de paring begint het vrouwtje met het leggen van de eitjes. 
Eén voor één maakt ze de eitjes vast aan uitstekende voorwerpen op de 
zeebodem zoals wieren, poliepenkolonies of stukjes touw of gaas. Elk eitje 
meet ongeveer 1-2 cm en is omgeven met een kapsel dat uit verschillende 
lagen is opgebouwd. Dezelfde kleurstof (“inkt”) die inktvissen in het rond 
spuiten om bij verstoring belagers te misleiden en af te schudden, wendt 
de zeekat ook aan om het omhulsel van de eitjes te kleuren. De inkt bestaat 
uit het zwarte pigment melanine en uit mucus (slijmstof) dat de inkt wat 
meer samenhang bezorgt. Soms is de kleurstof op en dan kun je in de nu 
doorzichtige eitjes de jonge inktvisjes zien. Na het afzetten worden de 
eitjes aan hun lot overgelaten. Het uitsluipen van de jonge inktvisjes duurt 
gemiddeld twee maanden. 
Bij laat in het voorjaar aangespoelde eieren zijn de kleine inktvisjes 
dikwijls al zo ver ontwikkeld dat je, na het voorzichtig verwijderen van de 
zwarte beschermkap van een eitje, het mini-inktvisje kunt zien bewegen 
in zijn doorzichtig omhulsel. Je kunt zelfs het kleine inktvisje helemaal 
uit zijn omhulsel halen en laten zwemmen in één van de achtergebleven 
waterplassen op het strand (‘zwinnen’ of ‘kellen’). 
Jonge inktvisjes groeien snel en leven vooral van kleine kreeftjes.
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“Deze donkere trossen kun je wel eens op het strand aantreffen. 
Ze zien er misschien wel als druiven uit, maar in werkelijkheid zijn het de 
eistrengen van de zeekat, een soort inktvis (FK)

Kwallen die er geen zijn

Nog in het voorjaar kun je de legsels van een andere inktvissensoort 
aantreffen. Als wandelaars een beschrijving geven van “een slijmerige 
massa die eruit ziet als een kwal”, dan gaat het vrijwel zeker om de legsels 
van pijlinktvissen. Ook pijlinktvissen zoeken in het voorjaar ondiep water 
op om zich voort te planten. Zij plaatsen hun eitjes in lange gelatineuse 
strengen, net asperges, die vastgemaakt worden aan uitsteeksels op de 
zeebodem. Elke streng bevat tientallen eitjes in een geleiachtig omhulsel. 
Meerdere, dergelijke strengen worden samen afgezet, dikwijls ook door 
verschillende dieren waardoor soms grote clusters ontstaan. De eitjes 
van deze pijlinktvissen zijn niet donker gekleurd maar geelachtig door 
carotenoïden - dezelfde kleurstoffen die wortels en tomaten hun oranje-
rode kleur geven.
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“Deze merkwaardige hoop gelei kun je ook aan onze kust aantreffen. Het 
zijn de eistrengen van pijlinktvissen, losgeslagen van de zeebodem door 
stormweer of bodemberoering en door een ongunstige wind op het strand 
geworpen (FK)

En wat moeten ze op een strand?

Beide soorten hebben dus uitstekende voorwerpen nodig om hun eieren 
aan vast te maken. Daarom hebben duikers in de Oosterschelde op 
verschillende plaatsen speciale constructies neergelaten opdat inktvissen 
er hun eieren aan zouden kunnen bevestigen, wat ze dan ook gretig doen. 
Soms komen ze los als gevolg van het omwoelen van de zeebodem door 
stormweer of boomkorvisserij. Als de wind dan ongunstig is spoelen ze aan. 
Anders kennen die eimassa’s - die nochtans eiwitrijk en dus voedzaam zijn - 
weinig vijanden. Hoe dat komt blijft vooralsnog een raadsel. 

                                                                                                      Francis Kerckhof
Bron: VLIZ, uitgave de Grote Rede van 2006 nr 16
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WATERHUIS OOSTENDE

De bevoorrading van water moet in het laatmiddeleeuwse Oostende altijd al een 
ernstig probleem geweest zijn. Zowat overal in stad werden er, vooraleer een 
huis gebouwd werd, bakstenen waterputten gegraven (1). Met de bouw van het 
Waterhuis zal in de watervoorziening ongetwijfeld verbetering komen.

Aan de sluizen van het Mercatordok, vlak bij het station, ligt één van de oudste hore-
cazaken van Oostende. “The oldest pub in town” noemde een Engelsman het mij en 
hij dronk zeker geen water in die brasserie die nu van ’s morgens tot ’s avonds druk- 
beklant is.

De weinige auteurs (2) die over dit merkwaardig oud gebouw geschreven hebben, 
starten hun verhaal in 1632, al heb ik mijn twijfels over deze bouwdatum. Dit neo- 
classicistisch huis lijkt me eerder van de jaren 1700.

Daniël Demoor haalt een decreet van het Schepencollege aan, gedateerd 13 mei 
1632. Daarin staat te lezen dat “…Guillaume Van Dycke met enige brouwers van de 
stad goed gevonden had alhier op de kaai een citerne of terrasbak te doen maken 
om daarin het water uit de rivier komende van Brugge naar Passchendaele en daar-
mede de terrasbak altijd voorzien te houden tot gebruik van de brouwers, de stad, 
de Armada van zijne Majesteit en het garnizoen mits redelijk salaris…”             

Deze citerne of waterbak van 50 op 60 voet lag op een stuk grond waarop vermoe-
delijk pas later het huidige Waterhuis zou gebouwd worden. Feit is dat de wakkere 
Van Dycke een winstgevende bezigheid zal gehad hebben aan de verkoop van drink-
baar water. Meer zelfs, hij had de exclusiviteit om alle vreemde schepen te bevoorra-
den met levensbelangrijk water, aangevoerd uit de Oostendse Vaart door watersche-
pen en opgeslagen in zijn waterput.

©Waterhuis
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Om een idee te hebben hoe het er aan toeging in en rond het Waterhuis, volgende 
anekdotes.

- Op 5 november 1716 verbiedt het stadmagistraat alle Oostendenaars of burgers 
om nog op eigen initiatief water te verkopen aan vreemde schippers. De reden 
was dat Arthur Blondeel, “pachter van vers water”, het monopolie van verkoop 
had. De eventuele straffen waren niet mals: ”…op straf van het water te zullen 
moeten uitgieten op de straat, de tonne te verbeuren, terwijl hen ook een boete 
zou opgelegd worden…”.

- Op 1 juni 1733 brengt het Schepencollege ter kennis dat het zich zorgen maakt 
over de schadelijkheid van het ziltige putwater waarmee bier gebrouwen werd.

- Nadat Patricius Van Den Kerkhove, eigenaar van “het vers waterschap” had laten 
weten dat schippers met hun sloep klandestien vers water gingen halen boven 
het Sas van Slijkens, verbood het College op 24 september 1763 om nog water te 
halen te Slijkens.

- In een akte van notaris Philipe Ryckx (27-2-1733) is sprake van “dheer Francoys 
Verbeke en consoorten geïntresseerde inden waterschepe tot het haelen van 
soete waeteren en de cysterne ter caye dezer stede”.

- Historicus Jacobus Bowens vertelt in zijn “Nauwkeurige Beschrijving der oude en 
beroemde zee-stad Oostende, gelegen in Oostendrijksch Vlaenderen”, II.p.157 dat 
“ … men had sedert de maend December van de voorleden jaer (1778) geenen 
Regen gehad, zoo dat het zoet water in de stad ten alle kanten ontbrekende, het 
Gemeynte in groot gebrek was, zoo verre, dat men genoodzaakt wat het water 
door het water-schip in de brugsche vaerd te laeten haelen tot een iders gerief…”

©Waterhuis
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- Tijdens de Napoleonistische oorlogen werd het stil op het driehoekige terrein van 
de Kaai: de verkoop van water werd stopgezet omdat de vreemde schepen Oos-
tende niet meer aandeden.

- In 1815 dienden Louis Bernard Tribou en weduwe Dryvoet een verzoekschrift in 
bij het stadsbestuur om opnieuw het alleenrecht op de verkoop van drinkbaar 
water vanuit het Waterhuis in handen te krijgen.

- Volgens kadastrale informatie woont acht jaar later ene Jacobus Lusyne in het 
huis; deze herbergier die nog 3 andere huizen te Oostende bezat, komt te over-
lijden op 13 maart 1851. Zijn eigendommen, waaronder “une maison nommée , 
het Waterhuis”, gaan over op zijn weduwe en kinderen. We schrijven 28 juli 1864. 
Notaris Vancaillie houdt een “licitation publique” (verkoop bij opbod) waarbij Luc 
(in de kadastrale legger Louis genoemd) Lusyne enkel het Waterhuis behoudt en 
de stad eigenaar van de grond wordt (3). De stad wilde weliswaar het gebouw 
kopen om er de douane in onder te brengen maar vond de prijs te hoog.

- Op een stadsplan uit 1872 is het verschil met 1835 enorm: op de in 1850 gedemp-
te stadsgracht werd de Zuidstraat getrokken; het Rijksentrepot is gesloopt en 
de Koophandelsplaats gevormd. De nieuwe verkaveling komt héél dicht bij het 
Waterhuis. Op 2 oktober 1888 is er de openbare verkoop door Luc Lusyne aan 
Albert Vroone en op 25 oktober 1888 verkoopt, bij hoger bod, dezelfde Lusyne 
aan Ernest Huyghe-Deceunick, herbergier in Oostende. Van de stad als eigenaar 
van de grond is geen sprake meer.

- Ondertussen gaat het bevoorraden van schepen met ijzeren karren steeds maar 
verder.

- Een beeld dat Leon Spilliaert in 1909 inspireerde voor zijn bekende aquarel       
“De waterkar” (4), toen hij op een zolderkamer (5) boven een café op de hoek 
van de Visserskaai en de Nieuwstraat, een atelier huurde. Vanuit het raam aan de 

©Waterhuis
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straatkant was hij getuige van het gebeuren.

- In het jaarboek “Ter Cuere Bredene”, 1976, haalt R.Verbanck een factuur uit 1914 
aan van Albert Lanoye-Sanders waarop een wagen water toen zes frank kostte (6).

- Dit bevoorradingssysteem duurde nog tot 1923 wanneer Oostende aangesloten 
werd op de aanvoerleidingen met drinkbaar water (“kroantsjeswoater”) uit de 
Bocq (rivier).

- Toen was de rol van het Waterhuis, als leverancier van drinkbaar water, definitief 
uitgespeeld. Vanaf dat jaar verdwijnt het oude gevelopschrift “general supply of 
drinkwater” en komt “Brasserie Waterhuis” in de plaats. Een handige manier voor 
verzamelaars om de desbetreffende zichtkaarten te dateren.

- In 1926 wordt “grond verkocht met de straat ( 7)". Dit is een strook uit het open-
baar domein, geregistreerd op 13.10.1926. In 1928 wordt daarop gebouwd, wat 
vandaag-de-dag verrassend en duidelijk nog te zien is op de Vindictivelaan en op 
het Sint-Petrus en Paulusplein. Zo sluit het Waterhuis naadloos aan op de verka-
veling van 1872. Een ansichtkaart uit die tijd (8) leert ons dat het café toen werd 
uitgebaat door het echtpaar Louis Storme-Driesmans.

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- Op 7 november 1963 verkoopt notaris Sebrechts openbaar het Waterhuis; de nieu-
we eigenaar is de naamloze vennootschap, Brasserie Artois, die op 17 maart 1989 
de N.V. Immobrew wordt. Een nieuw terras, aangebouwd aan het Waterhuis, wordt 
op 1 juli 1999 in gebruik genomen door Mevr. Carine Semaesse die nu eigenaar is. 

- Zij wordt nu door haar dochter Sofie opgevolgd.

©Ivan Van Hyfte
1927: Terras van " 't Waterhuis" (Storme-Driesmans).
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VERWIJZINGEN

(1) In De Plate 1978, p99 vermeldt R.Verbanck een Oostends plan uit 1593 waar-
op een groot aantal steenputten aangeduid staan.

(2) D.Demoor, in De Plate 1976,12, pp 8-10.                                                      
R.Valcke, in zijn scriptie in het kader van de gidsenopleiding Lange Nelle - 
Oostende: “ Van Waterhuis tot watertorre” (Oostende 1992-1993).

(3) Kadaster- archief West-Vlaanderen, Brondocument en mutatiejaar: 1964 opg 
73, art. 1930

(4) Aquarel, kleurpotlood en kleurkrijt op papier, 48cm x 62 cm (Collectie Mu.Zee 
Oostende).

(5) Ook Constant Permeke gebruikte deze zolderruimte van waaruit hij het vis-
sersgebeuren op de Kaai observeerde. Dit resulteerde ondermeer in zijn olie-
verfschilderij uit 1913 “De haven van Oostende” waar ook een waterkar op te 
zien is. (collectie Museum voor Schone Kunsten, Gent).

(6) R.Verbanck “Van de oude naar de nieuwe Visserskaai”, K6.

(7) Kadaster-archief West-Vlaanderen, Brondocument en mutatiejaar: 1926 staat 
223/924, art.1930…

(8) Collectie Ivan Van Hyfte, Oostende.
(9) Collectie foto's 't Waterhuis Oostende

 

Bron: Heemkundige kring De Plate Oostende, gepubliceerd in november 2010 
                                                                                                         Ivan Van Hyfte

©Waterhuis



53

‘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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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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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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Aantal leden aanwezig aan statutaire vergadering werkjaar 2018:
- van de vzw Noordzeeaquarium: 6 aanwezige leden
- van de vzw Zeilschip Mercator: 11 aanwezige leden
- en een aantal ontvangen volmachten

Aanvoer levende vis en visvoer voor het aquarium
van 1 februari tot 19 april 2019

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

20/3:  O.62: visvoer
  

           V.U.: Vriendenkring Noordzee Aquarium  Oostende (v.z.w.) 

p/a: Rudy Laforce, Leopold III-laan nr 14 bus 501, 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.

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

!! NIEUWE ADRESSEN van vzw VNAO en vzw Zeilschip Mercator !!

 - vzw Noordzeeaquarium: p/a R.Laforce, Leopold III-laan nr 14/501
   8400 OOSTENDE
 - vzw Zeilschip Mercator: Vindictivelaan nr 1
   8400 OOSTENDE

!!!   LIDGELDEN  WERKINGSJAAR 2019   !!!
voor leden VNAO en Zeilschip Mercator

Als er op jullie adresticket het "€' symbool staat wil dit zeggen 
dat we jullie lidgeld 2019 nog niet ontvangen hebben. 

* Bankgegevens voor overschrijving zie Blz 2
Jullie doen ons een zeer groot plezier om dit alsnog te doen.

" ONS GAZETJE "


