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Plechtigheid (6 oktober 2019) voor de 75ste verjaardag van de aankomst te Oostende 
van de - Motor Mine Sweepers (MMS)43, 77 en 191- deel uitmakend van de 118th 
Motor Minesweeper Squadron. Deze schepen waren een onderdeel van de Royal 
Navy Belgian Section. Dit aan het monument van Veldmaarschalk Sir Bernard Mont-
gomery, één van de aanvoerders bij de Bevrijding in 1944 - 1945.
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AAN ALLE LEDEN VAN DE VZW VRIENDENKRING  
VAN HET NOORDZEE- AQUARIUM OOSTENDE

Betreft: Uitnodiging Bijzondere Algemene Vergadering op 22 november 2019.
              Ontbinding  “Vrienden van het Noordzee Aquarium Oostende” vzw.

Geachte leden van het Noordzee Aquarium Oostende,

Eind juni besliste het stadsbestuur van Oostende om het gebouw van het 
Noordzeeaquarium te sluiten. Hierdoor kan het aquarium ook niet meer bezocht 
worden. Intussen zijn alle dieren verhuisd naar de Zoo van Antwerpen. De inboedel 
werd volgens collegebesluit verdeeld over verschillende instanties van de stad.

Tijdens de bestuursvergadering van 29 oktober 2019 werd beslist het volgende voor 
te dragen aan de leden op de Bijzondere Algemene Vergadering (BAV):

•	 Onze vereniging VNAO vzw zal spijtig genoeg worden ontbonden. We 
betreuren ten zeerste deze beslissing te moeten nemen na al die jaren van 
trouwe inzet en sympathie van onze leden van én voor onze vereniging. 
We denken hierbij vooral ook aan het werk van de stichter, Robert Coelus. 
De verschillende redenen voor het stopzetten zullen worden toegelicht op 
de BAV.

•	 Het succesvolle tijdschrift zal blijven bestaan onder dezelfde redactie, wel-
iswaar onder een andere naam en met een abonnement. Dit abonnement 
zal tevens gratis toegang verlenen tot het zeilschip Mercator en de O.129 
Amandine.

•	 Alle boeken, nog in voorraad, zullen verder worden benut als prijsboeken 
voor het maritiem onderwijs of als geschenk.

•	 Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering (BAV), van vrijdag 22 novem-
ber 2019 om 10 uur in de conferentiezaal Stadhuis Oostende, zal het 
agenda worden besproken.

•	 Teneinde de BAV geldig te verklaren en akkoord te gaan met het ontbin-
dingsbesluit moet volgens de statuten 4/5de van de leden van de vereni-
ging aanwezig zijn (art. 16). Dit houdt in dat er minstens 74 leden (!!) 
aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn.
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•	 Elk lid beschikt over één stem. De leden kunnen zich door een ander lid 
laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid verte-
genwoordigen (art.8).

•	 Na de goedkeuring van de BAV zullen alle noodzakelijke documenten wor-
den opgemaakt en de officiële aanvraag tot ontbinding van de VNAO bij de 
Rechtbank van Koophandel Oostende worden overgemaakt.

•	 Het vermogen van de vereniging wordt, na aftrek van de lopende kosten van 
2018 en 2019, overgedragen aan een instelling met gelijkaardige doelstellin-
gen. Voorstel is het Koninklijk Werk IBIS.

•	 Bedrijfsrevisor W.Hosten wordt belast met de vereffening van de vereniging.

Wij rekenen op uw voltallige opkomst. Indien op 22/11/19 het quotum van 4/5de 
van de leden niet wordt gehaald zal op maandag 9 december 2019 een 2de BAV wor-
den belegd (art.16) waarbij de beslissingen kunnen worden genomen door de Raad 
van Bestuur, ongeacht het aantal aanwezige leden of stemmen. 

                                Wij dringen dus sterk aan op uw aanwezigheid!

               Van harte dank.
Kapt. Patrick Vermandel
Voorzitter VNAO         

Nieuwjaarsreceptie voor de leden met partner van de 
Vriendenkringen Noordzee- Aquarium en zeilschip Mercator 

in de MARINECLUB, Bootsman JONSEN
3de en 23ste Linieregimentsplein OOSTENDE

Op ZATERDAG 25 januari 2020 van 11.30 tot 13.00uur
Voor de receptie met koude en warme hapjes, vergezeld van aangepaste dranken, 
vragen we een kleine bijdrage van €10.00 per persoon.
Te betalen op rekening: BE49 7330 4727 2271 
                          van vzw Zeilschip Mercator, Vindictivelaan nr 1 in 8400 Oostende
                                              - met vermelding deelname receptie 25 januari !
Inschrijving VOOR 18 janauri 2020 A.U.B.
* De betaling geldt tevens als inschrijving.  (ter plaatse betalen is niet mogelijk)
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INLICHTINGEN

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

Voor u ligt het vierde nummer van ons tijdschrift 2019. Dit is ook het 
laatste tijdschrift onder de huidige vorm. 

Vanaf 2020 zal het tijdschrift veranderen van naam en ook van ‘look 
and feel’. 

Het zal ook niet meer gelinkt zijn aan één of meerdere verenigingen 
maar zal een tijdschrift worden voor alle mensen die geïnteresseerd 
zijn in het maritieme leven in binnen- en buitenland.

De abonnementsprijs vanaf 2020 op het tijdschrift (4 x per jaar) 
zal 20,00 euro per jaar kosten. 
Automatisch bent u dan ook lid van vzw Zeilschip Mercator, inclusief 
gratis toegang op de Mercator en de Amandine.

Rekening BE49 7330 4727 2271 van vzw Zeilschip Mercator, 
Vindictivelaan nr 1 in 8400 Oostende.

BELANGRIJK:

Aan de leden van VNOA: gelieve GEEN lidgeld te storten voor 2020.
Wie al zijn lidgeld zou betaald hebben voor 2020 
krijgt het terugbetaald op zijn rekening.

Na de bijzondere algemene vergadering van de VNOA van 22 novem-
ber 2019 zal hierover meer informatie gegeven worden.

Hopelijk blijven jullie allen trouwe lezers van 
ons mooi maritiem tijdschrift!
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ZEILSCHIP MERCATOR TIJDENS WERELDOORLOG II
Verkort artikel uit het boek: ‘Mercator en verdwenen kielzog’ 

(auteurs: Joris Danckaerts en Roger Ghys, uitgave 1993)

Er gonzen oorlogsgeruchten. Duitsland annexeert Oostenrijk. Polen wordt bedreigd. 
In ons land is er reeds een korte algemene mobilisatie geweest. België hoopt er tus-
senuit te blijven.
Het achttiende vertrek van de Mercator wordt gegeven op 12 mei 1939. Nieuw 
Schotland is het doel, Great Manan Island, Gardner Island, Block Island en de 
wereldtentoonstelling van New-York die nu juist haar poorten opengooit.
De “MERCATOR” is weer terug de 16de juli 1939, op de vooravond van de 
oorlogsverklaring en is nog in Antwerpen als de oorlog begint aan de online 
embargo gemeende Duitse Siegfriedlinie en de Franse Maginotlijn. 
In een Engels soldatenlied wordt wel luchtig gezongen : “We go hang out the 
washing on the Siegfriedline! ” Maar de stemming is angstig.
België wil een neutraal land blijven, om niet door oorlogsvoerenden onder vuur te 
worden genomen, wordt op de beide flanken van de “MERCATOR” een huizenhoge 
Belgische vlag geschilderd. ’s Nachts wordt er zelfs een schijnwerper op gezet. 
De negentiende kruisvaart (1) wordt aangevat op 10 november 1939 en bestaat 
er enkel in om instructieoefeningen uit te voeren in het Schelde-estuarium en de 
nabije omstreken tot 15 januari 1940. Er kruit ijs op de rivier, reden om het schip 
naar Oostende te doen uitwijken.
De twintigste en laatste vooroorlogse kruisvaart begint op 21 februari 1940, datum 
van vertrek uit Oostende naar de eilanden Souvages, Santa Cruz de Tenerife, Rio del 
Oro, Pulpito Bay, Rio de Janeiro, Lobith, Benguela, Angola, en Belgisch Kongo.
Het komt aan in Banana op 1 juni 1940. Er waren 80 opvarenden voorzien, 
het zullen er 75 worden. 
Met als Commandant Remi Van de Sande en ook cadet Roger Ghys , (de latere 
commandant Mercator en opvolger van Commandant Van de Sande in 1955).

Met deze 75 mede aan boord zal de kruisvaart eindigen in Boma, Belgisch Kongo. 
De Engelse Admiraliteit, die erg verveeld zit in die moeilijke dagen, met tekort aan 
tonnage laat er haar oog op vallen. Met de witte “Royal Ensign” aan de gaffel zal de 
“MERCATOR” vertrekken naar de onderzeeërbasis Freetown om er het eind van de 
oorlog af te wachten als “Submarine Depot Ship”.

Zeilen tussen granaten, mijnen en duikboten.    
De laatste kruisvaart voor WO II 
Oorlogen zijn altijd de droevigste perioden voor de mensheid. Toch zullen historici, 
en zeker de onderwijzers voor de schoolbanken, er een bijzonder aandacht naar 
richten. Het mag daarom verwonderen dat over de “MERCATOR” in oorlogstijd, 
door maritieme geschiedkundigen zo weinig geweten is.
Gelukkig kan Commandant Ghys (laatste Commandant  zeilschip Mercator) het 
allemaal haarfijn navertellen. Hij is in Belgisch Kongo bijna de hele periode onder 
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bevel van Commandant Van de Sande en maakt daar heel veel lijfelijk mee.                     
Hij bezit behoudens de officiële verslagen ook dagboeken zoals die van cadet André 
Demortier, die nauwgezet iedere dag alle lief en leed van de bemanning en de 
coördinaten van het opleidingsschip noteerde. 
Buiten deze omvangrijke persoonlijke documentatie zijn wij, decennia later, in het 
bezit gekomen van geheime documenten van de Britse Admiraliteit, na jaren 
eindelijk vrijgegeven. (3)
Daaruit blijkt dat het grootste deel der kadetten van de 32ste promotie, die toen op 
de “MERCATOR”  hun opleiding kregen, bij de Engelse oorlogsmachine zijn gekomen 
om zo de kern van de later opgerichte Belgische Zeemacht te worden.
De wintermaanden 39-40 zijn vreselijk koud. Grote ijsschotsen drijven op de 
Schelde. Het politiek toneel is gloeiend heet. Zou België neutraal en uit de oorlog 
kunnen blijven ?
De 19de kruisvaart van 10 november 1939 tot 15 januari 1940 is hard. Nochtans 
blijven ze dicht bij huis. Het drijfijs op de Schelde en de vrees voor oorlog betekent 
voor de “MERCATOR” uitwijken van de rivier, en opereren vanuit Oostende.
Koning Leopold III verklaart begin ’40 dat België neutraal blijft en gewoon 
voort werkt, ook al vechten Frankrijk en Engeland reeds tegen Nazi-Duitsland. 
Dus beslist de beheerraad van de ‘Asmar’(2), bijgetreden door de Directie van het 
Zeewezen om de “MERCATOR” toch de geplande kruisvaart te laten maken.
Die zou maar vier maanden duren. Even naar Santa Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro, 
het eiland Sint Helena en terug naar huis. Dacht men! 
Het zal voor de meeste opvarenden zes jaar duren voor ze hun thuishaven zullen 
weerzien. Voor de “MERCATOR” zelf, zeven jaar. Sommigen zijn nooit eerder 
teruggekeerd en hebben met hun leven betaald. Van alle kadetten zal hun verwach-
ting en hun loopbaan haaks omgebogen worden.
Het begint met averij
’s Morgensvroeg op 21 februari 1940 is alles klaar voor het vertrek uit Oostende. 
Ze staan op de brug, Commandant Van de Sande, eerste officier kapitein Julien 
Delforge, en de luitenanten Ceulemans en Waignien. Bij het binnenvaren van de 
sluis wordt een putting-ijzer van de fokkemast licht beschadigd. De herstelling 
brengt het vertrekken van 6.00 naar 10.00 uur. Dan is het zover.
Op de wal wuiven enkele familieleden hen uit. Alleen zij die dicht bij Oostende 
wonen, want de vertrek-dag is haastig gekozen. Er wordt dicht onder onze kust 
gevaren om de controle te mijden van de Engelse Marine die daarvoor op de 
Downs, bij Dover op de loer ligt.
Er is gevaar voor mijnen en ze worden daarom aan weerszij door oude loodsboten 
van het ‘Belgisch Marinekorps’ begeleid.
Op honderd meter drijven drie losse mijnen van het klassieke type voorbij, en de 
kadetten hopen dat de escorteboten ze met geweervuur doen ontploffen. Hun 
opdracht is echter enkel begeleiden, er wordt spijtig genoeg niet geschoten. Eens 
voorbij De Panne, aan de Franse kust geven de boten tot afscheid drie stoten om de 
stoomfluit en moet de “MERCATOR” het verder alleen klaren. Er wordt al ankerop 
gegaan bij Duinkerke, want varen bij nacht is te gevaarlijk. De verdere reis verloopt 
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voorspoedig. Deels onder zeil, deels op motor om snel uit het oorlogstoneel te 
verdwijnen. Na enkele weken, op 7 maart, lopen ze de neutrale haven Santa Cruz 
de Tenerife binnen.
Er is nog steeds geen oorlog in België, dus gaat de afvaart naar Rio de Janeiro nor-
maal door op 12 maart. Zo ook de vele oefeningen met tuig en schip, onder de kust 
van Rio del Oro. Na 35 dagen zijn ze op 9 april in Rio de Janeiro. Omstreeks deze tijd 
valt Duitsland Noorwegen binnen en verwacht elkeen zich aan het ergste.
De “MERCATOR” zet koers naar Sint-Helena. Zijn coördinaten zijn die morgen 
Noorderbreedte 14°38e en Westerlengte 8°20’5”. Hij vaart koers 066° en maakt die 
dag 164 mijl goed. Het is 10 mei 1940. Oorlog ook in België.
Commandant Van de Sande roept alle hens aan dek en houdt een toespraak. Die 
raakt hen diep en eindigt met de woorden ‘Leve België’. Tot tranens toe geroerd ligt 
er een schaduw over het schip. 
Pas ’s avonds als iedereen gaat mijmeren dringt het door hoe vreselijk dit nieuws is.
   In zijn dagboek schrijft cadet André Demortier die dag :

…c’est alors que je me suis rendu compte de la terrible nouvelle, Dieu 
protège la Belgique, Dieu protège mes parents, c’est la seule chose que je 
puisse souhaiter en ce moment.

De Commandant raadpleegt dan het boek met de geheime onderrichtingen voor 
het varen in oorlogstijd. Het zogenaamde ‘Verzwaarde Boek’, dat in noodgeval over 
boord moet gegooid worden.
Er gaat onmiddellijk iemand met verf en kwast overboord hangen in een bootstoel, 
om de grote Belgische vlag die op beide boorden geschilderd was, en ’s nachts zelfs 
verlicht wordt, met grijs te overschilderen. Zo wordt duidelijk dat de “MERCATOR” 
niet langer een neutraal schip is. Er wordt voortaan ook ’s nachts zonder licht 
gevaren.
Door de lange periode van neutraliteit en als na 18 dagen het Belgisch leger 
kapituleert, ondervinden ze de minachting van de Fransen en de Engelsen. 
In Sint-Helena zijn ze niet meer welkom. De Commandant stuurt daarom het schip 
en bemanning veilig naar de territoriale wateren van Angola, dat neutraal Portugees 
bezit is. Op 13 mei lopen ze Lobito aan, waar tot ieders verwondering ook twee 
Duitse schepen met hakenkruisvlaggen hun toevlucht hebben gezocht.

Oorlogsschaarste
De Commandant heeft geen enkele onderrichting meer, ook niet van Asmar of van 
het Bestuur van het Zeewezen. Hij slaat zeer weinig proviand op en vertrekt op 17 
mei. Onder de Angolese kust wordt geankerd en gevist. Sommige baaien, zoals de 
Farta Bay, zijn er rijk aan. Elke dag is er voortaan vis op het menu, gratis gekregen 
van een vismeelfabriek. De andere voorraden worden schaars. De deegwaren en 
rijst aan boord zitten vol kleine bruine beestjes en aan tafel worden die uit de 
macaroni geschept en op de rand van hun bord nageteld. Wedstrijd om ter meest!  
Commandant Ghys, toen nog cadet, kon er eens zijn hele bordrand rondom mee vol 
leggen. Jonge magen hebben honger en zijn niet kieskeurig. 
Toch zijn ze ook door hun groentevoorraad, 
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en toont meesterlijk Fernand De Vos zich waarlijk een chef om ter vervanging een 
oneindige variatie ajuinschotels gaar te stoven. 
Maar onzekerheid en slecht voedsel zijn niet goed voor het moreel. Er wordt 
gemord en zelfs gefluisterd over muiterij. Om twee keer niets wordt ruzie en amok 
gemaakt. 
Er hangt over de “MERCATOR” een doem van onvermogen, een waas van spleen.
Omdat België gekapituleerd heeft, besluit Commandant Van de Sande naar Belgisch 
Kongo te varen. Hij laat het anker werpen in de kreek van Banana aan de monding 
van de Kongostroom (die nu de Zaïre heet). De Belgische driekleur wapperde nog 
op het huis van de administrateur en de hoop kwam even terug. Was de zwerftocht 
eindelijk over ? Op 6 juni bereiken ze Boma, en bunkeren brandstof in Ango-ango, 
even stroomafwaarts van Matadi.
Om daar te geraken moet eerst door de ‘Chaudron d’Enfer’, een grote draaikolk 
enkele kilometers voor Matadi. Hoofdwerktuigkundige Goddaert perst de laatste 
paardenkracht uit de motor, en slaagt er met de tweede poging in, dicht onder de 
linkeroever varend, om Matadi te bereiken. Daar vernemen ze dat op 17 juni ook 
Frankrijk kapituleert, en de hoop verzwindt om via dat land van de uitgeweken 
Belgische regering instructies te krijgen. De moeilijkheden stapelen zich op. Het 
koloniaal bestuur zelf zit met de handen in het haar, en weet niet wat aanvangen 
om deze ongenode gast, waar het geen geld voor heeft.
Er bestond wel een overeenkomst, al vroeger gemaakt tussen Asmar en de 
belangrijkste Belgische rederijen, waardoor de Commandant bij hun scheepsagentu-
ren voorschotten mocht innen om havenkosten en mondvoorraad te betalen.
Die agent in Matadi is de C.M.B., maar die is zelf bijna blut, zo krap dat de 
“MERCATOR” op droog zaad komt te zitten. (Na de oorlog zullen er, om dit nooit 
meer mee te maken, altijd voor 2 miljoen Belgische frank ‘travellers cheques’ in de 
boord-safe liggen).
Er wordt op 21 juni doorgevaren naar Boma. Om halfvijf  ’s morgens moeten alle 
kadetten naar het Fort van Shinkakasa, 10 km stroomafwaarts van Boma, om er een 
geweer en munitie, zelfs een mitrailleuse en tenten in ontvangst te nemen.
Ze krijgen er te horen dat ze voortaan onder militaire tucht staan, persoonlijk 
verantwoordelijk zijn voor hun wapen en kans lopen op gevangenisstraf.
Een week lang volgen dan militaire oefeningen, schieten van dichtbij en veraf, maar 
het blijft duister van welke instantie het order voor dit alles is gekomen. Er waren 
vroeger al geweren en munitie aan boord van de “MERCATOR”. Vierentwintig FN’s 
(Fusil National Belge) uit de eerste Wereldoorlog.
Er werd aan boord mee ‘geëxerceerd’, maar nooit geschoten. 
(Toen de Mercator in 1961 als museumschip wordt opgelegd zal Commandant Ghys 
alle moeite van de wereld hebben om die kwijt te raken. Niemand wou dit archaïsch 
oorlogstuig hebben !).
Na die week moeten alle wapens weer ingeleverd worden en vertrekken ze terug 
naar Banana op 28 juni. Drie dagen later krijgt iedereen een vragenlijst in te vullen, 
met als voornaamste keuze mogelijkheden: inschepen op een neutraal of geallieerd 
vrachtschip of dienst nemen bij industrie of administratie in Kongo.
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Het merendeel kiest voor het vrachtschip.
Ondertussen blijft de voeding slecht, aardappelen en groenten komen al sinds een 
maand niet meer op tafel. 
Gelukkig geeft een meelijdende koloniaal hun wat bananen.

Honger
Aloïs Mathijssen, de chef-steward, zeer inventief, tracht het tekort aan vlees op te 
lossen. Naar oude zeiltraditie zullen kleine varkens aan boord gebracht en vetge-
mest worden. Dus timmeren ze een hok aan bakboord, tegen de reserveschroef 
aan. Wie zich een varkentje als lief en rozig voorspelt dat later een lekkere kotelet 
levert komt in Afrika bedrogen uit. De nieuwe kostgangers, die keukenafval krijgen 
zijn zwarte, half wilde beesten. Iedere morgen, tot jolijt van de kadetten, wordt 
het hok gereinigd. Dat heet ‘corvée cochons’. Onder protest van de stinkende knor-
beesten worden ze ook duchtig geschrobd, al zijn ze nog zo agressief en enkel met 
levensgevaar te benaderen.
Op 26 juli gaan ze weer ankerop in Lobito, waar de zo begeerde vracht aardappelen 
onder hun ogen op de sleepboot “Cambier” overgeladen wordt voor verder trans-
port. Ze blijven een maand in Boma en tuigen alle raas en stengen af, om ze nadien 
weer te plaatsen. De ankerketting wordt uitgevloerd op de kade, roest gebikt en 
opnieuw geschilderd. Een gebarsten cilinder van de hoofdmotor wordt door een 
reservecilinder vervangen. De overige tijd wordt met roeioefeningen vol gemaakt. 
Uren lang, tegen de sterke stroom in, trekken aan de riemen onder een brandende 
zon.
Het voedselprobleem blijft. Gelukkig kan ’s avonds gegeten worden bij koloniale 
families die één of meerdere kadetten ‘adopteren’. Door de oorlog is Europa 
onbereikbaar en de handel in bananen ontwricht. Er komen gratis trossen te hangen 
boven de kampanje. Nog groen. Vooraleerst sluipen ze op hun tenen om er de 
rijpste vruchten uit weg te jatten, maar na enkele dagen zijn er zoveel dat het 
hun strot uitkomst. Door het vele brood eten en het tekort aan vitaminen krijgen 
sommige kadetten zweren. Daarom wordt nadien enkel oud brood bedeeld, dat ze 
moeilijker naar binnen werken. Besmeerd met ‘banana figues’ die naar vijgen 
smaken is het wel lekker.
Ook de kleding, vooral hun schoeisel, verslijt. Blootsvoets lopen aan boord is een 
eerste besparing, want geld voor nieuwe hebben ze niet. 
Enkele zeeofficieren in staatsdienst uit Leopoldstad willen helpen. Een collecte op 
initiatief van Commandant Jans brengt voor iedereen een waardebon van 99 frank 
op. Goed voor een paar schoenen, wat kleding en sigaretten.  Er komt ook 10 frank 
zakgeld per week uit de bus. Toch zakt het moreel van alle opvarenden, officieren 
incluis.
Het wordt sterk aangevoeld dat de Commandant alleen staat, zonder steun, tenzij 
van Commissaris José Gers en scheepsdokter Wenceslas Zaslawski.
Toch zijn er veel besprekingen over het lot van de “MERCATOR” en zijn opvarenden 
tussen de Belgische en de Britse overheid.
Op 26 december vertrekt de Commandant opnieuw naar Leopoldville. Zou er toch 
schot in de zaak komen ?
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Er komt een telegram in de posten te hangen, twee dagen later :

Iedere opvarende kreeg hiermee een aantal voorstellen die persoonlijk moesten 
beantwoord worden:

De opties waren :
A. Een reis maken met de “MERCATOR” naar Zuid-Afrika, daar het diploma van 

aspirant halen om als gediplomeerd officier in de koopvaardij te gaan.
B. Naar Engeland gaan en daar dienst doen op de koopvaardij of in de Navy.
C. In dienst treden van de kolonie, Dienst Waterwegen of het Koloniaal Leger.

Op 23 november wordt de “MERCATOR”, nu gecharterd door de Britse Admiraliteit, 
naar Boma gebracht. Vandaar zal hij naar Lagos varen, onder Britse vlag, onder 
bevel van een oudgediende van een reddingsmaatschappij, op 24 januari 1943. Wel 
geëscorteerd door de trawler “RUMBA”, maar op eigen kracht. Hij legt aan in de 
duikbootbasis van Freetown op 8 februari 1943. Hij heet nu “H.M.S. MERCATOR” !
Vanaf 15 februari maakt het opleidingsschip definitief deel uit van de Britse vloot. 
Administratief is het gehecht aan H.M.S. “PHILOCTHETES” en mag de zo 
gewaardeerde “White Ensign” van de Royal Navy voeren. 

Merk de vlag van de Royal Navy (Royal Ensign) achteraan en 
de Belgische vlag aan stuurboord Mercator, 1943.                                  

©zeilschip Mercator

“Telegraphiez Apel, si officiers et équipage seraient disposés m’offrir 
entière collaboration pour l’exploitation navire dont question diman-
che, au cas ou traitements seraient relevés – stop. Simon prévoyons 
enrôlement marine britannique aux mêmes conditions que marins 
britanniques ou en cas de désaccord service militaire – stop. 
Désire réponse immédiate.                                   Signé Van de Sande”.
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Er wordt ook een bevelhebber aangesteld, Sub-lieutenant Broeke. Voortaan is ons 
opleidingsschip een hotel, of slaapzaal, voor de bemanning van duikboten. Er 
worden ook kleine herstellingen aan duikbootmaterieel verricht. De militairen 
hebben weinig respect voor de prachtige zaken aan boord. Onder meer de prachtige 
zilveren Wiskemann-ketel, de trots van de hofmeester vinden we later met blutsen 
en krassen terug tussen rommel in de machinekamer. De onverlaten hadden de ketel 
gebruikt om er machineonderdelen in af te wassen met gasoline.

Twee jaar lang ligt “MERCATOR” in deze tropische haven van West Afrika 
en dit tot augustus 1945. 

Total loss ?

Er is een groot tekort aan scheepsruimte, oude en zieke kolonialen willen terug naar 
België en wel honderd jongens, die hun hogere middelbare studies hebben volbracht 
en nu naar de universiteit willen, vinden geen transport.
José Gers, vroeger commissaris van ons opleidingsschip, die nu in Leopoldstad is, 
stelt voor om dat met de “MERCATOR” te doen, eventueel zelfs die honderd studen-
ten als bemanning te gebruiken.
Om dat idee mogelijk de maken vertrekt Commandant Van de Sande met 
hoofdwerktuigkundige Goddaert en Commandant Jans om te trachten het schip vrij 
te krijgen. 
De Admiraal in Freetown, die geen hotel voor zijn duikbootbemanning meer nodig 
heeft is direct akkoord. 
“You will find your ship in perfect condition” zegt hij nog. Viel dat even tegen. 

             Gedurende twee jaar was er niet het minste onderhoud geweest …

Britse duikboot aan stuurboord van de Mercator te Freetown, 1943

©zeilschip Mercator
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De onbarmhartige zon van Sierra Leone had tuig en dek vreselijk doen lijden. Nooit 
was het schip gedokt geweest. Freetown is ervoor gekend een vernietigende aan-
groei van eendenmossel op het onderschip te kweken. Een soort die daar 
‘krabbekoker’ genoemd wordt en zelfs de harde stalen scheepsruim aanvreet.
De Britse officier die voor “MERCATOR” verantwoordelijk was, in vredestijd een 
boekhouder die wel eens met een jacht had gevaren, was niet op de hoogte wat 
zo’n groot schip aan zorg behoeft. Het ziet er lamentabel uit, op sterven na dood. 
Commandant Van de Sande weigert het schip, dat hij aanziet als “total loss”, over te 
nemen.

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Toevallig lopen de “GROWLER” en 
de “REWARD”, de grootste sleepboten ter wereld Freetown binnen. Hun opdracht 
is een droogdok naar het verre Oosten te slepen vanuit Kaapstad. Commandant 
Van de Sande zit bij de Engelse admiraal en legt de trieste toestand van zijn 
“MERCATOR” uit. Na veel overpeinzingen stemt hij uiteindelijk in met het 
geopperde voorstel om het schip toch maar weg te slepen. ‘If not’, zal het daar, 
in de hitte van Freetown helemaal wegrotten.

Er wordt op zee een lengte ketting gestoken, (15 vadem of 27,5 meter) op de 
sleeptros van de “GROWLER”. Maar het is nog steeds oorlog. De “MERCATOR” 
wordt gesleept met een snelheid van dertien knopen. Plots alarm. Duikbootalarm !
De “GROWLER” vraagt om de snelheid op te voeren. De “MERCATOR” wordt door 
het water gesleurd aan een snelheid die hij nooit gevaren heeft en nooit meer zal 
varen. Hij slingert en stampt. Alles dreigt kapot te slaan aan boord. Zelfs na het 
bijzetten van enkele kluivers om hem rustiger te houden. Er wordt teruggedeinsd 
dat het om veiligheidsredenen trager moet.
Op 15 augustus komt de sleep uiteindelijk veilig en wel in Boma. Een week later is 
de expert er al, Luitenant W.H. Sparshott, Sea Transport Officer, aangesteld door het 
‘Ministry of War Transport’ te Londen. Hij moet samen met een Lloyds 
surveyor nagaan of het in Freetown uitgebracht rapport wel klopt en er inderdaad 
zulke grote schade is aan de door hen gecharterde “MERCATOR”. Daarbij kijkt hij de 
scheepsinventaris na en laat hij de romp droog zetten en zandstralen.
Dat gebeurt volgens de afspraak met een Britse bemanning van de oorlogsmarine. 
De hoogzeesleper “EMPIRE MARY” neemt wat rest van het mooie opleidingsschip 
op sleeptouw in Boma, begin 1946. De runners op de sleep hebben het niet 
gemakkelijk. Storm en regenweer zorgen voor een slechte overtocht. 
Twee van hen verliezen er het leven bij.

Op 18 januari 1947 ziet de “MERCATOR” zijn Schelde en zijn thuishaven weer. 
Kapot, als een wrak. Er blijft niets over van dat eertijds zo trotse schip, tenzij de 
vraag : Wat kunnen we daar nog mee aanvangen ?
In de charter-party, de overeenkomst afgesloten met het “Ministry of War 
Transport”, dat optrad voor de Royal Navy, was een huurprijs van één miljoen frank 
voorzien. 
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Voor schade zou bij ‘constructive total loss’ een vergoeding betaald worden 
berekend naar de oorspronkelijke bouwprijs. Samen was dat in de buurt van tien 
miljoen Belgische frank, ongeveer voldoende om de “MERCATOR” te herstellen.

Na honderd rapporten en tientallen expertises voor herstelling belandt hij in 
oktober 1948 bij de scheepswerf Beauval & Goedemé in Gent.

Het werk zal nagenoeg een gans jaar in beslag nemen. Alle platen onder de 
waterlijn worden vernieuwd, behalve het gedeelte tussen water en wind, waarvoor 
al de woonsten in het tussendeks zouden moeten opengebroken worden.
Een spijtige beslissing, aangezien de “MERCATOR” toch geen vracht zal vervoeren, 
en de diepgang praktisch altijd dezelfde blijft. Maar de herstellingskosten moesten 
beperkt blijven tot de som die België van de Engelse Marine ontving.
De platen die het meest geleden hadden werden dus niet vernieuwd.
(Als later het schip nog enkel tot museumschip kan dienen wordt daarom vijftig ton 
vaste ballast uitgebroken zodat die plaatsen boven komen en beter onderhouden 
kunnen worden. Er blijft dan nog genoeg stabiliteit over om te varen, maar onvol-
doende om nog te zeilen).
Alle masten worden er afgehaald en het staande want helemaal vernieuwd. Dat 
gebeurt onder leiding van vader Van Strydonck, één der overlevenden bij het 
vergaan in 1906 van ons eerste schoolschip, de “COMTE DE SMET DE NAYER”. Hij 
heeft in Burcht een zeilmakerij en is met zijn witte gekrulde snor een zeer gekend 
figuur in het scheepvaartmidden als scheepsrigger.

Omdat het zijn roeping is, niettegenstaande de karige wedde als luitenant van 
3700 frank per maand, komt Roger Ghys als eerste officier weer aan boord in 1949. 
Zijn gage als kapitein op een tanker was vier keer hoger. Samen met vader Van 
Strydonck en diens zoon Daniël, onder bevel van Commandant Van de Sande maakt 
hij een groot deel van het heroptuigen mee.

In december 1949 is het schip klaar, en kan het met een korte plechtigheid in Gent
aan de Staat afgeleverd worden. 
We hebben daarmee wel een schip terug, maar slechts drie koppen bemanning 
Van de Sande, Ghys en Goddaert, de hoofdwerktuigkundige.

Hoofdbekommernis is nu de nodige mensen vinden, ervaren om een vierkant 
getuigd schip te zeilen. 
Er wordt een oud-officier van de “L’AVENIR” gevonden, Luitenant Gaye en twee 
officieren uit de koopvaardij, waaronder Albert Westerlinck, die later 
commandant-directeur van de Hogere Zeevaartschool zal worden.
De zeilmaker en twee bootslieden komen van de Hogere Zeevaartschool. De vaste 
bemanning wordt aangevuld met vijf matrozen uit de Nieuwpoortse visserij. 
Enkele jongens van de matrozenschool worden als lichtmatroos aangeworven. 
Het zijn uitstekende zeelui, die na wat haperingen gewend raken aan het dragen 
van een uniform, waarmee ze in de eerste tijd toch wat last hebben.
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* Proefreis Mercator (reis 21 van 16/08/1950-09/09/1950 ): 
Antwerpen- Duinkerke-Plymouth-Brixham-Antwerpen (zonder cadetten).  
Afgelegd afstand: 394 NM onder zeil, 686 NM, met motor of in totaal: 1080 NM

* Eerstvolgende kruistocht NA de grote herstellingswerken te Gent:
De kruisvaart 22 (20/01/1951-22/04/1951): Antwerpen-Funchal-Teneriffe-
Casablanca-Rio del Oro-Napels-Algiers-Antwepen, een reis van 7344 NM.

(1) Kruistocht: de letterlijke vertaling in de logboeken van Commandant 
     Van de Sande (eerste commandant zeilschip Mercator) van het Frans “croisières” 

naar het Nederlands “kruistocht”.
(2) ASMAR: Voor het ontstaan van België bestonden reeds zeevaartscholen; in 

Antwerpen sinds 1798 en Oostende sinds 1820. Hier werd zeevaart vooral 
     theoretisch onderwezen. Voor de praktijk waren de studenten verplicht om op 
     schepen van de koopvaardij in te schepen als scheepsjongen of lichtmatroos. 
     Het ontbreken van een degelijke praktijkopleiding resulteerde in een bemanning 

met overwicht van buitenlanders. Dit leidde tot de oprichting van de Belgische 
     zeevaartvereniging (Association Maritime =  ASMAR) op 29 december 1903. 
     Dit was de start van een praktijkopleiding door middel van schoolschepen.
(3) Bron: boek ‘Mercator en verdwenen kielzog’ (1993)
                         auteurs: Roger Ghys en Joris Danckaerts.

Eerste Commandant van de Mercator 
van 1932-1955: Remi Van de Sande

Opvolger Commandant van de Mercator 
van 1955-1960: Roger Ghys

Rudy Laforce



16

‘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



17

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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WEEMOED

De indringende en weemoedige
roep van de groenpootruiter,
die weerklinkt
over de verlaten duinen,
een blauwe lucht
met daarin zeven zilverreigers,
een purperreiger en een blauwe 
reiger
die in Raversijde laag over de 
Noordzee
in noordoostelijke richting 
vliegen,
dat is iets wat je raakt. 

                                                 Johan Corveleijn
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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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Verse garnalen en vis aan de Vistrap in Oostende? 
Hoe de visverkopers er elke dag opnieuw in lukken.

In dit artikel scheep je mee in op de O.62 Dini. 
Ga mee een nacht garnalen vissen voor de kust van Oostende en Mariakerke.

Dank aan Luc, Danny, Christian en Dini (O.62) ... 
en fotograaf Wouter Rawoens voor de boeiende nacht en foto’s.

Verser dan aan de Vistrap in Oostende vind je de garnalen en vissen niet. 
Maar hoe komt die heerlijkheid daar elke ochtend weer verser dan vers? Ik 
scheepte als journalist van Trends een nachtje in op de O.62 Dini. Klaar om 
14 uur te zwoegen op de Noordzee met vissers Danny en Christian. 

De haven van Oostende uitvaren is het eerste spannende moment van de 
reis. Omdat vissersboten geen gasten mogen meenemen zonder een berg 
papierwerk moeten fotograaf Wouter en ik ons verdekt opstellen aan boord. 
De zeevaartpolitie aan de overkant van het dok mag ons niet opmerken. 
Ik kruip de kajuit in.  
Diezelfde kajuit waar ik de komende nacht tevergeefs zal proberen te 
slapen. Hoewel de bedden klein maar OK zijn, zal de gedachte door mijn 

Freelance journalist Hans Hermans,
voor Trends op reportage op de Noordzee                                © Wouter Rawoens
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lichaam razen dat er vooral niets mag mislopen, of de kajuit wordt mijn graf.           
Stel dat de netten achter een wrak op de bodem van de Noordzee blijven 
haken, stel dat de kapitein een stuurfout maakt... en het schip kantelt? Dan 
lig ik in de meest dodelijke ruimte van het schip. Daaruit ontsnappen lukt 
nagenoeg niemand bij een ramp. Maar zover zijn we dus nog niet.
Voorlopig is de zee heerlijk kalm. Zachte golven klotsen tegen de boeg. De 
zon straalt aan de hemel. Een mooiere avond hadden we niet kunnen kiezen.  
Dank aan oktober voor het zachte weer in Oostende.

Zoeken naar beste visgrond
Al 5 minuten na het uitvaren van de haven van Oostende laat de O.62 Dini 
haar twee netten van 8 meter breedte het water al in. Het vissen begint. 
We varen naar de regio waar Danny en Christian gisteren veel garnalen 
vingen, 2 tot 3 km voor de stranden van Oostende en Mariakerke. Daar gaan 
we over en weer varen met zicht op Het Appartement en De Loft die Anke en 
ik verhuren op de Zeedijk in Oostende.
“Vissen is telkens maar proberen”, zeggen de doorwinterde vissers. 
“Als we wisten waar de vis zat, zouden we alles vangen.”

“Waar is da feestje... onderwater?” 
Kapitein Danny houdt ook zijn collega-vissers in het oog.               © Wouter Rawoens
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Gedurende de nacht houdt kapitein Danny ook de andere vissers in het oog, 
zowel op zijn iPad waar vlot schepen en gevaarde routes te vinden zijn, als 
met de verrekijker.
“Wanneer je zelf niets vangt en een ander schip lange tijd in eenzelfde regio 
blijft, weet je dat daar meer te vangen is”, zegt hij. “Al doet Danny vooral zijn 
zin”, zegt matroos Christian. “Hij kijkt niet naar de anderen. Neemt de plek in 
die hij wil.”
Vannacht zullen wij het vooral zijn die de andere schepen lokken. Op het 
drukste moment zie ik de lichten van 5 vissersboten rondom ons. Iedereen 
komt een garnaaltje meepikken.
Zeker op zee zijn de vissers geen vrienden van elkaar. Of dat aan wal wel is, 
kom ik niet echt te weten. “We kennen elkaar”, klinkt het.

9 keer sleepnetten ophalen
De wielen aan de onderkant van de sleepnetten rollen een dik uur over de 
bodem. Alles wat er voor zwemt of opspringt wordt gevangen. Duurzame vis-
vangst wordt dit genoemd. De bodem wordt niet meer kaalgeschraapt door 
een zware balk. Nee, de wielen rollen er over zonder deze te vernielen.
Dat blijkt ook als de netten machinaal worden opgehaald. Wanneer de 
fuik achteraan wordt leeggeschud boven een grote bak in het midden 
van de schip, valt enkel vis uit het net. Geen ander bodemmateriaal.                     
Zelfs geen verloren paar laarzen of visdraad. Af en toe een stukje plastic. 

Voor Oostende en Mariakerke halen we negen keer de netten op tijdens één avond 
en een nacht.                                                                                 © Wouter Rawoens
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Zou de Noordzee hier als leefgebied van garnalen en vissen zo proper zijn?
Twee minuten later slepen de netten opnieuw over de bodem. Behalve die 
keer dat er een scherp voorwerp een te groot gat in het net heeft gesneden. 
Christian haalde zijn draad en uit de kluiten gewassen naald boven, om zo 
snel mogelijk het gat in het net te dichten.

Garnalen en vis selecteren 
Garnalen, wijting, bot, scharren, pladijs, tong en een enkele zandhaai, griet 
en meivis spartelen die nacht in de grote bak midden op het dek. Op zoek 
naar water en ruimte. 
Kieuwen en monden openen zich ver. Het wordt een langzame doodstrijd. 
Niet aangenaam om zien, zeker niet wanneer er ook grotere vissen mee zijn 
opgehaald.
Een mooie griet, bijvoorbeeld. Of een zandhaai van meer dan een meter lang. 
Beiden zijn te lekker om te laten gaan. 
“Ik steek ze met mijn mes zodat ze leegbloeden”, legt Christian me uit. Wat 
voor hem zonder emotie kan, voel ik toch wat steken (toen en nu bij het 
schrijven). Zo’n mooie beesten. Ze jaagden zelf op garnalen en belandden 
daardoor in de netten van onze garnalenvissers. 
De zandhaai lijkt zich al bij zijn lot te hebben neergelegd. Zo rustig en onbe-
wogen wacht hij op het dek. Zowel voor als na de steek. Taai beestje. Twee 
uur na de steek zal hij gevild worden. 
“Ik vil hem het best levend”, weet Christian terwijl hij sneden met zijn mes 
over de hele lengte van de vis aanbrengt. Nadien steekt hij door zijn ogen om 
zo het hele vel af te stropen. “Maar ik denk dat ik te lang heb gewacht. Oh, 
nee, toch niet. Hij leefde nog wel.”
Van de grote vissen mag enkel de meivis weer levend de zee in. 
Wanneer Danny bekijkt of de garnalenvangst goed is, meet en selecteert 
Christian. Hij gooit de grootste vissen per soort in manden 5 meter verder-
op. Vissen die net niet groot genoeg zijn volgens de officiële meetlat, gooit 
hij weer de zee in. De garnalen en kleinere vissen en krabben gaan door de 
selectietrommel. 

Meteen koken in zeewater
Het zeewater stroomt met honderden liters over het dek. 
“Trek je laarzen maar aan”, kreeg ik als advies. “Je wordt drijfnat.” En inder-
daad. Alle machines werken met zeewater, het dek wordt continu gespoeld. 
En dan spatten er tijdens deze windstille nacht nog niet eens golven over het 
dek. 
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Twee draaiende cilinders scheiden de garnalen van andere vissen. Enkel de 
garnalen vallen door de gaten en spoelen door naar het fornuis. Daar tollen 
ze 2,5 minuten rond in kokend, extra gezouten zeewater. 
Waren ze voordien nog grijze, 7-centimeter lange diertjes, dan spoelen ze uit 
het fornuis als lekkere opgekrulde grijze garnalen zoals we ze kennen, al zijn 
ze aan boord fel roze en lauw.
Krabjes uitsorteren en dan voorproeven
Schipper en machinist Danny springt zijn matroos bij. Net na het koken en 
spoelen verwijdert hij de laatste kleine krabben. En hij proeft. 
“Verser vind je ze niet”, lacht hij. In troebel water en tijdens de nacht, neemt 
de vangst toe. Dan komen de garnalen uit hun schuilplaats om eten te 
zoeken. Ze wanen zich veiliger in het donker.
Die nacht worden de netten 9 keer uitgegooid en ingehaald. De vissers krij-
gen amper een half uurtje rust tussen elke visbeurt. Tijd voor een sigaretje, 
een kort dutje, een hap van hun stuutje (zoals een boterham heet in het 
Oostends). 

Kapitein Danny stuurt naar de beste visgronden, inspecteert de vangst 
en sorteert de gekookte garnalen.                           © Wouter Rawoens
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Zeevisser is een zwaar beroep. Dat besef ik al tijdens die ene nacht op zee. 
Het mag dan prachtig zijn onder duizenden sterren, ver weg van uitlaatgassen 
en met een zachte zeebries rond de oren, het duo dat ons meeneemt werkt 
6 dagen op de 7 van 16u tot 9u. Ze gaan met twee de zee op, zelfs als de zui-
denwind tot 8 beaufort raast en de golven over het dek gutsen. 
Danny laat me een filmpje zien. Het schip slaat alle kanten op. Het volledige 
voordek verdwijnt onder de golven… Ook dan moet er gevangen, geselec-
teerd, gekookt en verpakt worden. 
Sommige schepen trekken voor een hele week de zee op. Hun gezinsleven 
bestaat enkel een beetje op zondag. 

Het verwondert me niets dat er nog maar 400 vissers overblijven aan de hele 
Belgische Kust. Momenteel varen er nog slechts 65 vaartuigen uit. Zes vissers-
boten in Oostende, waarvan één de Oostende.62 Dini is. Het schip uit 1963 
meet 25 op 5 meter en heeft al heel wat renovatiewerken achter zich. 
Eén keer werd zelfs het schip in twee gezaagd om er een stuk van 4 meter 
aan toe te voegen in het midden. De lasnaden op de romp zijn hiervan de 
stille getuigen. 

Duizenden vissen worden overboord gekieperd. De platvissen en 
krabbetjes zouden het overleven.                  © Wouter Rawoens
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Meeuwen laten niet los
Niet alleen de vissers en ik zijn actief. 
De hele nacht worden we achtervolgd door honderden meeuwen. Krijsen, 
vechten en slokken doen ze. Zij voeden zich met de collateral damage van het 
vissen op garnalen. Zij verwerken een klein deel van de duizenden visjes en 
krabben die ik mand na mand overboord kieper. 
Het is de beste job die ik aan boord op mij kan nemen. 
Ik moet niets van vissen kennen, loop niet in de weg van de ervaren vissers 
en red honderden of zelfs duizenden vissen. Want de meeste platvissen zoals 
pladijsjes, schar, tong en bot overleven hun avontuur in de netten en machi-
nes op de schip. Als ze vervolgens niet opgeslokt worden door een gulzige 
meeuw, zwemmen ze even later weer over de bodem van de zee. Net zoals 
ons… op zoek naar garnalen.

Als ik tussen het uitkappen van de manden mijn hand uitsteek, raak ik de 
vleugels van zo’n machtige vliegende rat aan. Zo dicht volgen de meeuwen 
ons. Sommigen varen een stukje mee op de rand van het schip, op een touw, 
op de mast. Maar van het schip zelf blijven ze af. 
Geen massale aanval op onze vangst. Collectief jagen hebben ze niet in zich. 
En gelukkig maar. Ook geen enkele meeuw slaagt er in de visjes die ik opgooi 
te vangen. Nee, het zijn geen circusdieren. Ze pikken vaak naast de vissen die 
ik overboord kieper. Als ze prijs hebben vechten ze om eenzelfde wijting of 
werken moeizaam een te grote bot naar binnen.

Spookachtig achtervolgen de zeemeeuwen een nacht lang onze vissersboot. 
© Hans Hermans
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Garnalen opbergen en koelen
Terwijl de natuur zijn jachtige gang gaat naast het schip, glijden de gekookte 
garnalen naar een volgende fase: de frigo in het ruim van het schip. 
De 0°C omgevingstemperatuur is er veel te koud om lang te blijven… tenzij 
je er moet werken zoals Christian. Hij kapt elke 15 tot 16 kg garnalen in één 
zak. Deze zakken smijt hij in een bak met ijs om er nog een ferme ijslaag 
bovenop te kappen. 
Het zelfgemaakte ijs en gekoelde ruimte koelt de garnalen snel. 
IJs maken is het enige aan boord dat met zoet water gebeurt. Of nee, we zet-
ten ook de filterkoffie met Oostends stadswater… gelukkig.
Christian, Danny en ik vullen 73 zakken tijdens onze nacht. Na een nacht 
onder een open sterrenhemel varen we met meer dan een half miljoen 
garnalen, ofwel 1,1 ton weer richting Vistrap. 

Vers verkopen aan Vistrap
Nadat we bijna 14 uur op zee zwoegden, varen we weer de haven in. 
Rechtstreeks naar de Vistrap. 

Een paar uur na de vangst op de Noordzee verkopen Dini en Luc de garnalen 
en vissen aan de Vistrap in Oostende.                                              © Wouter Rawoens
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      Eigenaar van de O.62 Dini Luc Bogaert staat ons op te wachten. 
Of hij tevreden is met de vangst ben? “Och, het mag altijd meer zijn!”

Maar veel tijd voor een interview heeft hij niet. De gekoelde verse vis en 
garnalen worden aan land getakeld en de bekende vismarkt ingeschoven. 
Rechtstreeks naar het stalletje van zijn dochter Dini. 
Aan hoog tempo vullen vader en dochter witplastic zakken met handen vol 
garnalen. 

Vijf minuten later komen de eerste restauranteigenaars en particulieren hun 
bestelling afhalen. Zij kunnen aan het pellen van garnalen beginnen. 
Dit gaat makkelijker wanneer de beestjes krakend vers zijn.

“Vertel je iedereen dat je nergens versere garnalen vindt dan aan de Vistrap 
in Oostende?”, lacht Dini. “Want wat we vandaag niet verkopen, doen we 
naar de veiling. Deze veilt het morgen. En dan pas komt het als zogenaamd 
verse vis terecht in de winkels. Alé ja, niet zo vers meer dus.” 
Meestal pas ik op met zo’n commerciële boodschappen. Klopt het wel wat 
verkopers beweren?

Maar deze keer voel ik geen schroom dit neer te tikken. De garnalen die ik 
een paar uur voordien zelf mee ving, selecteerde, kookte en verpakte, liggen 
nu te blinken in de Vistrap en op onze ontbijttafel in De Loft. 

         Mmmmmm, kan je een heerlijker en verser ontbijt bedenken?

Hans Hermans is economisch journalist en ghostwriter. 
Hij schrijft artikels, blogs, interviews, whitepapers, boeken voor media 
als Trends en voor grote en kleine bedrijven. 

journalist: hans@compactpublishing.be
fotograaf: wouterrawoens@me.com

Dit artikel werd geschreven voor vakantieverhuur aan zee: 
www.appartement-met-zeezicht.be
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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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DE GESCHIEDENIS VAN V A S A
De Hanze

Voertuigen uit Bremen (Niedersachsen), Lübeck en Hamburg (Schleswig-Holstein), 
Wismar, Rostock, Greifswald en Stralsund (Mecklenburg-Vorpommeren) hebben 
als eerste letter de H van Hanzestadt op de Duitse nummerplaat. Ook Bergen in 
Noorwegen en Stockholm in Zweden zijn hanzesteden. “De hanze was een 
groepering van kooplieden van verschillende steden, die met hetzelfde gewest 
handel dreven”.
Toen wij in juni in de fleurige, zonnige straten van Stockholm rondstapten zagen wij 
plots een mooie en merkwaardige Nederlandse tekst op de gevel van een herenhuis 
(Österlånggatan 37) in Gamla Stan (oude stad) waar onder meer gebreide sjaals wer-
den verkocht:

Het is niet raar hier in Stockholm sporen van ‘Hollanders’ terug te vinden. In de 
zeventiende eeuw (De Gouden Eeuw) beheersten de Verenigde Provincies de zee-
handel. “Men zeilde elkander de schoenen uit de voeten en het geld uit de buidel”. 
Grote namen uit de Zuidelijke Nederlanden waren Plancius (de Brabantse dominee 
en cartograaf), Vondel (de barokke dramaturg) en Peter Paul Rubens. Beroemde 
schilders van de Noord-Nederlandse Gouden Eeuw waren Frans Hals, Pieter de 
Hooch, Jan van Goyen, de genreschilder Jan Steen, Rembrandt, Jacob van Ruysdael 
en Jan Vermeer.  

“Ik ben makelaar in koffie, en woon op de Lauriergracht no. 37”. Zo begint “Max 
Havelaar” van Multatuli (Eduard Douwes Dekker). Want grote zeevaarders bleven ze, 
de Nederlanders, ook in de negentiende eeuw en later.

Gaet het wel men heeft veel vrinden kert het luck wie kan se vinden.       
(Nederlandse tekst op de gevel van een herenhuis in Stockholm)
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10 augustus 1628, ondergang in de thuishaven

Vasa – de trots van de Zweedse Vloot – kon zelfs haar eerste zeiltocht niet 
beëindigen. Maar ze leeft verder in de geschiedenis.

De zomer liep ten einde. Vasa, het nieuwste schip van de Zweedse Vloot, had al 
maanden vroeger, samen met de rest van de vloot, naar de Zuidelijke Oostzee 
moeten uitvaren. Maar de ijzergieterij kon de kanonnen niet op tijd leveren. En 
geruchten gingen rond dat het schip niet zeewaardig was. Doel was een zomervloot-
basis in Stockholm waar het schip soldaten aan boord zou nemen om dan verder te 
varen naar Danzig (Gdansk) of Stralsund. Aan boord bevonden zich zeelui, sommigen 
met hun familie. 
Het was op een zondagnamiddag dat het zeilschip ter hoogte van het slot ‘Tre 
Kronor’ (De Drie Kronen) bij een zwakke zuidenwind de touwen losgooide en 
afmeerde. De kanonpoorten waren open en paraat voor de saluutschoten. Vier van 
de tien zeilen waren gehesen, maar de lichte zeebries kon de zeilen niet bol doen 
staan. Vreemd, een plotse windstoot deed het schip naar bakboord overhellen, het 
bleef even slagzij maken vooraleer weer recht te komen. De ervaren zeelui hadden 
daar geen goed oog in, want hoe kon het schip zo gevaarlijk, zo dramatisch 
overhellen bij zo weinig wind? Vice-admiraal Erik Jönsson ging zich meteen ervan 
verzekeren of de kanonnen behoorlijk waren vastgesjord, want een losgekomen 
rondrollende kanon op het dek kon mensen verpletteren. Een volgende windstoot 
deed het oorlogsschip nog verder naar bakboord overhellen, zodat er langs de 
kanonpoorten water binnenstroomde. 

Vasa, de trots van de Zweedse vloot
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De kanonnen aan bakboord werden naar de andere kant gesleept. De roerganger 
richtte het roer naar stuurboord, maar vergeefs, het schip zonk tijdens haar 
maidentrip. 1200 meter ver had Vasa gevaren!

Vele bootjes die Vasa hadden begeleid pikten nu de meeste drenkelingen op. 
God zij dank viel het dodental bij de scheepsramp mee: ongeveer dertig van de 150 
tot 250 opvarenden kwamen om, onder hen was kapitein Hans Jonsson, een ervaren 
gezagvoerder van de vloot.
Vasa leek tijdens haar bouw één van de krachtigste zeilschepen ter wereld. Haar 
jammerlijke ondergang versnelde het leerproces, want haar zusterschip kreeg een 
bredere constructie en werd het vlaggenschip van de Zweedse Vloot.
De grootse archeologische opgraving van het wrak van het zeilschip dat 333 jaar 
op de bodem lag, is een prestatie van formaat. De bouw van het prachtige, bijna 
overdadig versierde schip in de zeventiende eeuw, het geslaagde lichten van het 
wrak, de reconstructie ervan in de jaren zestig van de vorige eeuw en het bewaren 
en onderhouden en tentoonstellen ervan, doen je de grootsheid beseffen van de 
mens door de geschiedenis heen. Verbluffend hoe hij het verleden met behulp van 
de meest moderne technische middelen doet herleven. Het respect voor traditionele 
waarden, het ambachtelijke, het kunstzinnige, het eerbetoon aan scheepsbouwers 
en zeelui, ondernemende handelaars en het Zweedse koningshuis is een riem onder 
het hart voor allen die ruimte maken in het hoofd voor positieve, creatieve krachten 
en gedachten.
Houtsnijwerk, sculpturen en versiering alom, Het zeilschip moet bijzonder kleurrijk 
zijn geweest met het vele houtsnijwerk, de sculpturen en andere versieringen. Het 
wemelt er van Romeinse krijgers en keizers, antieke mythologische vazen, bijbelse 
helden en taferelen, keltische kruisen, gotische strijders en vrolijke cherubijnen met 
olijftak in de hand.

De open kanonpoorten
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Een gigantische leeuw, gereed voor de sprong, versierde de boeg van het schip. 
De leeuw stond voor sterkte en moed en gold als symbool voor de koninklijke macht. 
Ook op de kanonpoorten waren leeuwenkoppen aangebracht. 

De achtersteven van het galjoen

De leeuw op de boeg van het galjoen als symbool van de Koninklijke macht 
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In de muil van de leeuw werden sporen van de oorspronkelijke verfpigmenten 
geverifieerd. Vasa werd gebouwd om gezien te worden, het zicht van het schip 
was zinnenstrelend. Zij straalde koninklijke macht uit, glans en schittering van het 
Zweedse rijk. Haar suggestieve sculpturen riepen op tot oorlogslist, heldenmoed, 
strijdmoraal, konings- en godsvertrouwen. En dat niet alleen: de wereld moest 
rekening houden met Zweden, een financiële en militaire grootmacht!
Restaurateurs, scheikundigen, fotografen, kunsthistorici, scheepsbouwspecialisten 
speelden op elkaar in om Vasa in volle schoonheid te doen ‘herboren’ worden.
Toen het schip geborgen werd was alles, de romp, de houten sculpturen zwartbruin 
na eeuwen onder water te hebben gelegen. De originele versiering, ja het hele schip, 
de prestigieuze Vasa is dan ook donkerbruin, maar de kopieën zijn in krachtige sug-
gestieve kleuren geschilderd. Voor de sculpturen werden dezelfde pigmenten aan-
gewend als voor het vervaardigen van preekstoelen en kerkorgels. Conservators en 
kunstkenners hebben tijdens een twaalfjarig onderzoek honderden kleurfragmenten 
geanalyseerd. Een twintigtal kleursoorten werd geïdentificeerd. In vele kunstwerken 
zag je de hand, de persoonlijke stijl van de kunstenaar. Vele kunstzinnige 
ambachtslui kwamen uit Duitsland en de Nederlanden. Een grote houten leeuw, 
gereed voor de sprong, versierde de boeg van het galjoen en werd uit het water 
opgevist. De leeuw symboliseerde de macht, de moed en de kracht van koning 
Gustav II Adolf van Zweden.

De leeuw van het Noorden
En ere wie ere toekomt: koning Gustav II Adolf was geboren te Stockholm op 9 
december 1594 en stierf op 6 november 1632 te Leipzig (slag bij Lützen). Hij was de 
kleinzoon van Gustav I Vasa (1523-1560), de stichter van de Vasa dynastie. 
Vele landen wilden controle over de fameuze hanzesteden aan de Oostzee. 

Gustav II Adolf van Zweden. 
Opdrachtgever tot de bouw 
van de vloot.
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Een grote en wendbare vloot speelde dan ook een belangrijke rol voor Zweden. 
Vooral de Nederlanden bewaakten hun interesses in het gebied. De Zweden hadden 
garnizoenen in Estland, Letland en Litouwen en in de Russische enclave Kaliningrad. 
De Zweden voerden oorlog tegen Denemarken, Rusland en Polen. Koning Gustav 
Adolf wilde controle over de Poolse havens aan de Oostzee.

Intussen woedden oorlogen op het continent: De Dertigjarige Oorlog (1618-1648) 
en de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tussen de Verenigde Provincies en Spanje. 
Die eindigden met de Vrede van Münster (Westfalen). Zweden heerste over de 
Oostzee en kreeg Voor-Pommeren en Bremen. 
Maar koning Gustav II Adolf sneuvelde. 
De Dertigjarige Oorlog was veel meer dan en godsdienstoorlog tussen katholieken 
en protestanten, maar ook een oorlog om de machtsverdeling tussen keizer en 
vorst. Aan de ene kant had je het katholieke Habsburgse rijk met de keizer aan het 
hoofd en aan de andere kant de Duitse protestantse vorstendommen. Maar de poli-
tiek was belangrijker dan religie. Tot 1628 bleef Zweden buiten de strijd, maar koos 
in 1630 de protestantse zijde tot het einde van de oorlog in 1648. Zweden bleef een 
grootmacht en heerser in de Oostzee tot het in de 18de eeuw ten onderging tijdens 
de Noorse Oorlog. 

Zweedse drank
De Zweedse drank was een foltermethode waarbij een vastgebonden slachtoffer 
via een trechter in de mond een grote hoeveelheid afschuwwekkende vloeistof 
naar binnen werd gegoten. De methode werd onder meer gebruikt tijdens de 
Dertigjarige Oorlog en werd uitgevonden door Zweedse huurlingen. (Wikipedia) 

                Bron: Historien om Vasa. Catrin Rising. Statens maritima museer

                                                        tekst: Johan Corveleijn en foto's ©Marieke Proot

Een kopie van de sculpturen. 
Het kostbaar bladgoud op de 
sculpturen vind je terug op de lijsten.  
Het rood was in die tijd een 
keizerlijke kleur.
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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

                                                          OKTOBER

de wind loert op dit
bruingekleurd verdriet
ongekend zijn de wegen

van voetsporen
in gezwollen straten

bladeren groeien aan de 
bomen en niet in 
lanen van steen

is er hoop, nu het
leven de aarde bedekt

in een smeltkroes
van stervend natte voren

                                                                                                  

                                                                                                  Jozef Vandromme
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Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende

Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende
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een onvergetelijke dag!

v.z.w. Zeilschip Mercator
Vindictivelaan 1 | 8400 Oostende – België 
GSM +32 494 51 43 35 | zeilschip.mercator@telenet.be 

Maak van uw trouwfeest een unieke belevenis 
voor uzelf, uw familie en uw gasten.

De formule is vrij eenvoudig wij verhuren enkel 
het schip en de huurder is vrij van catering

RECEPTIES
tot 3 uur: € 5 p.p.
per extra uur: €3 extra p.p. per uur

DINERS
tot 4 uur: € 10 p.p.
per extra uur: €5,50 extra p.p. per uur

U bent welkom aan boord om de mogelijkheden eens 
met eigen ogen te komen bekijken. 
Maak vandaag nog een afspraak!
 

Mercator_OMAG_1x1blz.indd   1 24/09/19   19:35
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Op vertoon van hun lidkaart hebben de leden 
Zeilschip Mercator en Noordzeeaquarium gratis toegang.
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Louis-Ferdinand LE BON, 
o.a. een vroege aquariumliefhebber en schelpenverzamelaar

 
Einde mei ‘19 werden de stellingen weggenomen van voor de gevel van 
“Pizzahut” in de Vlaanderenstraat 44. De gevel had een opknapbeurt 
gekregen en daarbij waren prachtige tegeltableaux uit de belle-époque 
vrijgekomen. Al die jaren zaten ze verborgen onder een dikke verflaag. 
Iedereen was ze vergeten. Oostende was meteen een attractie rijker, 
voorbehouden voor wie af en toe naar omhoog kijkt. Dit pand was in de 
Belle-Epoque “A l’Industrie Ostendaise”, de souvenir- en schelpenwinkel van 
Louis-Ferdinand Lebon.

Louis-Ferdinand Le Bon (Éclaron (Hte. Marne), 1856 – Cannes, 1923) was van 
1877 af, als eenentwintigjarige dus, in Oostende gevestigd als fotograaf. We 
kennen zijn voorgeschiedenis niet. Eerst was hij actief in een dependentie van 
het Hôtel de Flandre (Vlaanderenstraaat), later op hoek Van Iseghemlaan/
Louisastraat waar voorheen een foto-atelier van Louis Ghémar was geweest 
(Louisastraat 20). Le Bons foto-atelier lag wat achteruit ten opzichte van de 
rooilijn van de Van Iseghemlaan in wat voorheen een gore kazernebuurt was 
geweest maar nu, na de ontmanteling van de stad, een buurt was die nieuwe 
–toeristische- impulsen kreeg.

PORTRETFOTOGRAFIE
Een groot deel van Le Bons fotoproductie was klassieke portretfotografie. Een 
florissante afdeling waren wat we “toeristenportretten” kunnen noemen: 

©Norbert Hostyn
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individuelen, koppels, hele gezinnen of vriendengroepen die zich in het 
atelier lieten fotograferen voor een bordkartonnen decor met toeristische 
allure. Ook veel Oostendenaars lieten zich zo fotograferen.

Wat het aantal voorradige decors en rekwisieten betreft, spande Le Bon 
ongetwijfeld de kroon in Oostende. Geliefde rekwisieten waren de strandkar, 
de luchtballon, het met bloemen versierde houten hekken, het ezeltje, het 
zeestrand (met echt zand op de voorgrond), de zee met enkele bootjes 
aan de einder, een vissersboot op zee nabij Kursaal, het staketsel, een 
Kursaaldecor (ook met écht zand), een auto (weliswaar een geschilderde 
“carosserie”), een zeilschip (geschilderde masten achteraan en een 
relingconstructie vooraan waarachter de geportretteerden plaatsnamen). 
Er is een opname gekend met het automobiel-decor waarbij Le Bon op 
grappige wijze een aanrijding ensceneert : een man ligt gesticulerend voor 
de “wielen” van de auto terwijl de inzittenden “verschrikt” opveren. En het 
ezeltje nogmaals : er was een ezeltje in twee dimensies : een houten plaat 
uitgezaagd in de contouren van een ezeltje en netjes realistisch beschilderd, 
waarop kindjes konden plaatsnemen, beide voetjes vooruit.  Er was ook een 
driedimensioneel exemplaar, die wellicht de vorige verving, waarop men 
dan wél schrijlings kon zitten! Nog zo laat als uit 1943 is een portret van 
twee matrozen van de Kriegsmarine voor het zeilschipdecor met vooraan 
een reling waaraan reddingsboei.

Havengeul en staketsel Oostende

©Norbert Hostyn
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ACTUALITEITSFOTOGRAFIE
Naast het portretwerk in de studio fotografeerde Le Bon ook heel wat 
actualiteiten :
•	 Een walvis aangespoeld op het strand in 1877.
•	 Eerste Steenlegging der havenwerken door Leopold II in 1898.
•	 Luchtvaartpionier Paulhan op en over het strand (1909).
•	 Leopold II op het strand.
•	 Gezichten op de Handelsdokken, gedateerd 19 april 1901, interieurs van 

het oude Stadhuis,de Schouwburg in opbouw.
•	 Leopold II en de sjah van Perzië op de renbaan op 20 juli 1902
•	 Leopold II tijdens een bezoek aan de Golf Club d’Ostende in De Haan op 4 

augustus 1908.
•	 De begrafenisstoet van burgemeester Pieters komende van Wapenplein, 

de Adolf Buylstraat in.

Op het hoogtepunt had Le Bon bijhuizen in Blankenberge en Brugge.
Na zijn dood, en wellicht al tijdens de latere jaren van zijn leven (en zeker 
‘s winters) werd de zaakbestuurd door zijn zoon Emile Gaston Le Bon 
(°Oostende, 25 november 1883). 
Tijdens de wintermaanden �oktober tot mei) verbleef Le Bon doorgaans in 
zijn villa in Cannes.

©Norbert Hostyn
Vissershaven Oostende met rechts de visserskaai, achteraan de oude vismijn
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SOUVENIRZAAK
Le Bon startte in 1899-1900 een souvenirzaak in de Vlaanderenstraat 10 
(later, toen de nummering doorgetrokken werd in de Ensorgaanderij,  kreeg 
het pand nr. 44) Ze bleef bestaan tot in 1930. Via een prentkaart zijn we 
goed gedocumenteerd over het uitzicht van deze ruime handelszaak die 
overvol lag met allerlei souvenirartikels en maritieme snuisterijen alsook 
een heel ruim aanbod strandspeelgoed en last but not least prentkaarten en 
prenten op groter formaat.  Een ware grot van Alibaba.

Le Bon had een eigen ateliertje waar men oa. sierkistjes bekleed met 
schelpen fabriceerde.

UITGEVER VAN PRENTKAARTEN EN GROTE FOTOKAARTEN
Le Bon bracht meerdere honderden prentkaarten op de markt als uitgever. 
De vermelding van de uitgever is meestal duidelijk op de beeldzijde 
afgedrukt.

De prentkaarten van Le Bon tonen vooral de grote toeristische trekpleisters:  
strand, zeedijk, Kursaal, Schouwburg, renbaan, Leopoldpark en Maria-
Hendrikapark, het Koninklijk Chalet, de vissershaven en de aanlegplaats 
der pakketboten; maar ook nieuwe realisaties zoals het in 1905 onthulde 
nieuwe havencomplex met de Graaf de Smet de Naeyerbruggen. Ook vissers 
en vissersvrouwen en melkboerinnen (“laitières flamandes”) met hun 

Een excursieboot aangemeerd aan het westerstaketsel

©Norbert Hostyn



46

             
hondenkarren behoorden tot het assortiment. Zijn prentkaartenproductie 
beperkte zich in hoofdzaak tot Oostende. Alleen van Middelkerke zijn er tot 
nu toe enkele gekend, o.a. een algemeen panoramisch beeld op de dijk.

Een ander product in deze categorie waren panoramische zichtkaarten 
van grotere afmetingen: Ze toonden de Zeedijk (zowel het oostelijk als het 
westelijk deel), het Kursaal, het westerstrand met duinen en Koninklijk 
Chalet, de Duivenschieting enz.  Die werden vaak ingekaderd.

AQUARIUM
In 1894 opende Le Bon een aquarium voor zeevissen in de oude overwelfde 
kelders onder zijn fotografiestudio. Zeewater werd getrokken via een 
speciaal daartoe aangelegde pijplijn door de helling van de Louisastraat.  
Het uiteinde daarvan, aan de “kateie”, was nog te zien tot diep in de 20ste 
eeuw.

Het aquarium was een van de vroegste indoor-attracties aan de Belgische 
kust. Het initiatief kwam van Le Bon zelf en van een gepassioneerde 
verzamelaar van schelpen en maritieme curiosa, Edouard Lanszweert. 

Vissers verpozend op de kaai. Het meisje in de verte lijkt op de hand van 
één der vissers te staan.   "Grapje van Le Bon! "  (1914)

©Norbert Hostyn



47

De technische installaties waren “state of the art” van toen. Het was hun 
ambitie het aquarium uit te bouwen tot een volwaardig wetenschappelijk 
maritiem-zoölogisch instituut, wat slechts ten dele lukte. Bij de vele 
bezoekers waren vele schoolgroepen en kinderkolonies uit Oostende 
en daarbuiten. Schoolgroepen mochten gratis binnen. Beeldmateriaal is 
uiterst schaars. Zelfs in zijn eigen prentkaartenedities hebben we nooit een 
foto van het aquarium ontmoet. En zo werd een ondernemende Franse 
fotograaf de grondlegger van het Oostends aquariumgebeuren.

Wereldoorlog I betekende het einde van het aquarium als attractie. 
Daarna werden de waterbakken wel nog een tijdlang gebruikt als dépot van 
levende zeevis bestemd voor de Antwerpse Zoo.

Norbert Hostyn

Winkel in de Vlaanderenstraat Oostende, 1930
foto: ©beeldbank Oostende, herkomst Gilbert Nieuwenhuyse
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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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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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De actuele Marine ontstond uit de Royal Navy Belgian Section, opgericht in 1941. 
Zo’n 1000 Belgen zullen vanaf 1942 aan boord dienen van Britse schepen of ze 
bemanden de korvetten en mijnenvegers onder (ook) Belgische vlag.
Zij nemen deel aan allerlei operaties o.m. konvooibegeleiding, ontscheping en 
mijnenvegen onder de Britse Admiraliteit.
Zo’n 500 man voegen zich bij de Sectie vanaf september 1944 en krijgen opleiding 
in het Verenigd Koninkrijk. Het zeilschip Mercator maakt, op bevel van de Britse 
Admiraliteit, vanaf 15 februari 1943 deel uit van de Britse vloot als bevoorradings-
schip voor de Britse duikboten in Free Town (Sierra Leone). De opleiding van de 
cadetten op de Mercator werd stopgezet, verschillende cadetten hebben zich toen 
ook aangesloten bij de Navy.
Op 1 feb 1946 wordt de “Navale Sectie” opgericht, onder het Bestuur van het 
Zeewezen. Zij telt 885 man (waarvan 62 officieren, meestal “dek”).

75 jaar ZEEMACHT
(Marine) te Oostende

Matroos Charel Westerlinck, 1951 
(onlangs overleden) 

©Arne Pyson

©Beeldbank Oostende, vermoedelijk juni 1956
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De vloot, ter beschikking van het Ministerie van Verkeerswezen, bestaat dan uit 
7 mijnenvegers, een wraklichter, een boeienlegger, een schip voor hydrografisch 
onderzoek, een fregat en 2 visserijwachtschepen.

  
* MAHIEU
In 1932 doopte men de kazerne om tot de kazerne Generaal Mahieu. Hij was de 
bevelhebber van het 3de Linieregiment tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Dit regiment, dat veel West-Vlamingen in de rangen telde, was in de kazerne 
gelegerd tot aan WO II.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam de Duitse bezetter de Mahieu-kazerne in. 
Na de oorlog werd het complex een tijdlang door de Britse geallieerden gebruikt als 
transitkamp tot de opgerichte Belgische Naval Sectie (de latere Belgische Zeemacht) 
er een onderkomen vond. 

* In 1972 veranderde de naam in “Kazerne Bootsman Jonsen”.

* JONSEN
Charles Jonsen werd geboren in Antwerpen op 18 mei 1902. 
In 1922 diende hij in het Torpedo & Marinekorps.
Hij verbleef bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Engeland, waar hij zich 
op 13 juni 1941 meldde bij het Londens recruteringsbureau. Hij werd onderofficier 
bij de Belgische sectie van de Royal Navy op 6 juni 1942.
Op 21 december 1943 slaagde hij in het examen als bootsman. 
Hij werkte als ontmijner waar hij tijdens een ontmijnings-operatie op de Schelde op 
12 september 1944 stierf.
Bootsman Jonsen rust op de begraafplaats van het “Schoonselhof” te Antwerpen.

©Vermoortel Glenn
Vroegere hoofdingang kazerne Generaal Mahieu, kant Zinnialaan Oostende.  
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Vooraleer het kwartier Generaal Mahieu als kazerne ter beschikking wordt gesteld 
(aug’46), was “hun basis” een oude mailboot, de “Princesse Marie-José”, gemeerd 
aan de Istanbulkaai en de grotendeels vernielde Vismijn (“HMS Buchenwald”)!

Bovenzicht van de Luftschutzbunker, is nu een beschermd gebouw. De gebouwen links 
en rechts van de bunker zijn afgebroken, links van de bunker komen de nieuwe 
politiegebouwen van Stad Oostende, die zijn momenteel in aanbouw.
                         (Lijndraaiersstraat)                                                   (foto: 18/02/2014)

De Duitse bezetter in de Kazerne Generaal Mahieu, WO II

©Rudy Laforce
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Binnen het domein van de kazerne ligt een Duitse, “Luftschutzbunker” uit de 
Tweede Wereldoorlog. De bunker maakte deel uit van de Atlantikwall en is door zijn 
omvang en zijn zadeldak uniek in België en heel zeldzaam in Europa. Opvallend is 
het spitse schilddak, een vaak voorkomend element bij deze bunkers. Het bolwerk 
is maar liefst 68 m lang en 8,5 m breed, de muren zijn 1,5 m tot 2,5m dik en werd 
gebouwd zodat hij moeilijk met een voltreffer te vernietigen was. 
Na WO II werd deze bunker gebruikt als telefooncentrale van het kwartier en later 
als opslagplaats. De bunker werd beschermd bij ministerieel besluit van 7 februari 
2011.
De Marine verricht titanenwerk in de eerste jaren, voornamelijk het ontmijnen van 
de territoriale wateren en vaargeulen en opruimen van wrakken.
Het organiseren van de werking, ondersteunen en administreren was een andere 
moeilijke karwei.
In 1949 gaat de “Navale Sectie” (ook wel “Zeekorps” genoemd) over naar het 
Ministerie van Landsverdediging en wordt de “Zeemacht”.
Was zij tot dan toe een heterogene verzameling van vertegenwoordigers van zee 
gebonden beroepen en enthousiaste jonge vrijwilligers, vanaf dan komen er ook 
ex-landmacht militairen bij en jongeren gedeeltelijk gevormd in de scholen van de 
krijgsmacht, Belgische Zeevaartscholen en vreemde Marines.
De vrijbuitersmentaliteit van de anciens (Oostendse kapers waardig!) en de (oorlogs)
geest “mission first”, bleef nog lang bestaan, haalde het van de meer “militaire” lijn 
van sommige “overkomers” en inspireerden de nieuwelingen.
Wanneer België ook in 1949 toetreedt tot de NAVO, zal de Zeemacht de volgende 
jaren de kruissnelheid halen.
Er komen nieuwe schepen bij, ondermeer ter vervanging van de initiële, meestal 
verouderd en/of moeilijk te onderhouden eenheden.
WO II en het Korea-conflict toonden de noodzaak aan van mijnenbestrijding. 
De Belgische Zeemacht zal zich hierin specialiseren. 
Vooral dankzij het Mutual Defence Aid Program (MDAP) zullen diverse 
mijnenbestrijdingsschepen weldra het gros van de vloot uitmaken:
7 hoogzeemijnenvegers uit de V.S., 23 kustmijnenvegers deels uit de V.S. en 4 
werden gebouwd door de scheepswerf Beliard te Oostende en 16 mijnenvegers voor 
ondiep water gebouwd in Kruibeke.
De 22 schepen in V.S. gebouwd, werden afgehaald door Zeemachtbemanningen die 
er eerst 5 à 6 maanden opleiding kregen.
Met de eerste schepen en latere eenheden uit Verenigd Koninkrijk  en V.S., was de 
Zeemacht in ’t begin niet twee-, maar drietalig van. Ook gunstig voor commando –
en operaties in NAVO-verband, waar de Belgen geapprecieerd worden.

In 1952 gaat de “opleiding” over van Oostende naar Sint-Kruis (Brugge) en wordt het 
“Centrum voor Marinevorming” opgericht, ondermeer met een eigen onderofficie-
renschool.
Het zal gestadig uitbreiden en/of moderniseren tot op heden (Nu deels bi-nationaal 
en Krijgsmacht).
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Groei vergt plaats! In de vijftiger jaren wordt de Zeemacht zowat overal ingeplant 
in de “Belgische” maritieme wereld. Het mijnenveegcentrum (CEDRA) Cockerillkaai 
te Oostende in 1954 en een logistiek complex op de Oosteroever Oostende. Beide 
complexen zijn reeds afgebroken en in gebruik door de havendiensten Oostende. 

Onderaan de foto de 'Oosteroever' met de Basis COMLOGNAV (Logistiek 
Complex) en bovenaan links Basis CEDRA. Rechtsboven het gebouw van de vroegere 
Zeevaartschool Oostende, nu in gebruik door het Havenbestuur Oostende.

    

©Arne Pyson

In  de beginperiode te Oostende waren, bij gebrek aan adequate infrastructuur, de 
verschillende diensten (o.a. werkplaatsen en magazijnen) her en der verspreid maar 
vooral in “Hangaar 5” op de Westkaai van het Vlotdok.
Bij de uitbouw van de vloot vnl. nieuwe mijnenvegers, begin jaren ’50, was een 
degelijke installatie uiterst nodig.
In 1952-53 werd de oostkade van de Voorhaven herbouwd.
Vanaf 1954 worden de Logistieke Diensten geïnstalleerd op de Oosteroever.
Er worden ruime werkhuizen en opslagloodsen opgetrokken.
Een deel van de niet vernielde opslag- en voorraadbunkers en barakken gebouwd 
door de Duitsers (snelbootbasis) worden herbruikt.
Gedurende zo’n 15 jaar komen er magazijnen en gebouwen bij, o.m. 
voor Beheers- en Administratieve diensten, cafetaria enz.
Er zijn werkplaatsen voor zowat alle technische disciplines van de Zeemacht. 
Algemene mekaniek, dieselmotoren, staal-, hout-, en kunststofbewerking.
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“ De Logistiek ” was niet de enige marine-afdeling op de Oosteroever. 

    “ De Zeemacht ” (Dienst Verbindingen) bezette ook de bunkersites.
 - Op de “Halve Maan” was het PWSS (Port War Signal Station) – Radar-Plotting: 

volgen/geleiden van marineschepen. Ook koopvaardijschepen in oorlogstijd.
- Op de site “Hundius” of “Punt 147”: Marine Radiostation – Ontvangers

De bevoorradingsdienst zal tot 100.000 artikels beheren, stockeren en toeleveren 
aan de diensten en schepen waar en wanneer nodig “world-wide” (met bv. 
gespecialiseerde diensten “verzendingen” en douanering”, dag en nacht paraat).
De “Logistieke Groepering van de Zeemacht”, functioneerde te Oostende bijna 60 
jaar. Er waren ooit ± 950 personen tewerkgesteld; (± 700 militairen, ± 130 vast 
burgerpersoneel en ± 120 werklieden onder contract).

De Kamina legt na zijn reis naar Korea aan in Oostende (Vlotdok).
Het schip werd verschroot in 1968.

- Het zendstation was op “Punt 50” te Bredene (Duinengat).

De A 957 “ KAMINA” werd oorspronkelijk gebouwd als fruittransport schip voor 
een Poolse rederij door de Cockerill Yards. Het liep van stapel in 1940 en deed 
dienst van 1943 tot 1945 als escorteschip bij de Kriegsmarine. In 1950 werd het 
omgebouwd voor troepentransport en deed 2 reizen op Korea met het Belgisch- 
Luxemburgs Vrijwilligers Bataljon.

©Arne Pyson

Na heel wat vaart op Belgisch Congo met de paracommando’s en
specifieke opdrachten en scholings-kruisvaarten wordt zij in 1962 aangepast als 
schip voor Logistieke Steun en Opleiding. Ze bleef in de vaart tot eind 1967.
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Zij wordt vervangen door de “Godetia” (1966) en “Zinnia” (1968), beiden gebouwd 
in België, respectievelijk door Boelwerf Temse en Cockerill Hoboken. 
          * De ‘Zinnia’ werd in 1993 uit de vaart genomen en in 2007 gesloopt.
          * Stad Oostende heeft nog steeds het peterschap van de ‘Godetia’ en de 

Mijnenbestrijdingsschool (Eguermin).
In Oostende (kazerne) waren het Operationeel Commando alsook diverse diensten 
gevestigd. 

Einde jaren ’60 heeft de haven van Oostende meer plaats nodig en is de diepgang er 
te klein voor fregatten (met een bodemsonar).
Vanaf 1969 wordt een nieuwe basis uitgebouwd in de voorhaven van Zeebrugge, die 
in 1976 in gebruik genomen wordt. 
Stilaan zullen de meeste diensten van de Zeemacht naar daar verhuizen.
Tussen 1985 en 1988 bouwt men 10 mijnenjagers (romp in polyester, CMT=Chasseur 
de Mine Tripartite) te Oostende- Plassendale (Beliard Polyship), afgewerkt te 
Rupelmonde (een Frans-Nederlands-Belgische samenwerking).
CEDRA in Oostende sluit definitief in 1990, met ondermeer de Groep Duikers-
Ontmijners, waarvan het Hyperbaar Centrum (decompressie caisson) het laatste 
element is, verhuist naar Zeebrugge. 
Een aantal oude schepen gaan uit de vaart.

In 2009 verwierf de stad Oostende ca. 2 ha. grond van de voormalige kazerne
Bootsman Jonsen om er een woonproject te realiseren.
Een groot deel van de oude kazerne Bootsman Jonsen is reeds afgebroken. 

Praktisch alleen de Mijnenbestrijdingsschool (Egeurmin) en enkele kleine 
ondersteuningsdiensten waaronder de Koninklijke Muziekkapel van de Marine blij-
ven te Oostende, o.m. ook “de mess” (vroegere mess officieren, nu “all ranks”), 
een beschermd gebouw sedert 19 februari 2002, mooi gerestaureerd en ingericht.

Het vroegere Stafgebouw Zeemacht Oostende, nu volledig afgebroken. (foto 2014)
©Rudy Laforce
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De vroegere mess officieren, nu een all ranks mess. (foto 18 februari 2014)
(Een ontwerp van architect Louis Delacenserie in 1908)

©Rudy Laforce

Eedaflegging van indertijd 
Z.K.H.Prins Albert op het Wapenplein en defilé 
op de zeedijk Oostende.               (18 mei 1953)            

Tekst:
Piet Daman en Jacques Litière

©Beeldbank Oostende, stadsarchief

©De Plate- collectie foto Luc
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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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Aanvoer levende vis en visvoer voor het aquarium.
Op 30 augustus 2019 werden alle levende dieren overgebracht 

naar de Zoo van Antwerpen.

We danken hierbij van harte alle reders, schippers, bemanningsleden en 
particulieren voor hun onbaatzuchtige inzet in al die voorbije jaren voor het 
Noordzeeaqaurium.                                                         (foto's: ©Rudy Laforce)

           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.

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

 - vzw Noordzeeaquarium: p/a R.Laforce, Leopold III-laan nr 14/501
   8400 OOSTENDE (tot 31 december 2019)
 - vzw Zeilschip Mercator: Vindictivelaan nr 1, 8400 OOSTENDE

" ONS GAZETJE "


