
Beste leden,

Uw bestuur gaat de poëtische toer op! In deze en de volgende edities dus geen 
regulier openingswoord, maar wel enkele watergebonden gedichten. We starten 
de reeks met een fragment uit het gedicht l’Escaut van Emile Verhaeren, naar 
het Nederlands vertaald door Lepus.

Wilde en schone Schelde,
Heel de gloed

van mijn felle jeugd,
hebt gij doen stralen vol overmoed:

Opdat
als eens het lot mij nederslaat,
men op uw oevers, in uw schoot,

mijn lichaam rusten laat,
om u nog te voelen, na mijn dood!

Verderop in deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over Emile Verhaeren en zijn 
begraafplaats in Sint Amands, aan de Schelde.
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Het volgende fraaie stukje dichtwerk van één van onze leden wilden wij u ook niet onthouden:

Van uit de kuip: verliefd 
 

mijn blik verstarde toen ik haar zag  
met misterie behangen  

ik keek verbaasd hoe zij daar lag  
en voelde een verlangen  

 
haar huid zo glimmend en zachtbruin  

ik werd er door betoverd  
ik voelde het tintelen in mijn kruin  

en werd door haar veroverd  
 

streelde haar rondingen raakte haar aan  
dat gevoel zal ik nooit vergeten  

ik wou haar hebben maar dat kon niet  
en ik moest beter weten  

 
het was een schip heel mooi van lijn  

een koninklijk juweeltje  
en ik geef toe ik was verliefd  
en gaf nog vlug een streeltje

Gedicht en foto door: Evarist, the Old Lady

Poëtische groeten namens het bestuur,

Dirk Ramakers





Havenfeesten Blankenberge

In Blankenberge is er sinds jaar en dag aandacht voor varend erfgoed. Jaarlijks vinden er tijdens het weekend van 
Hemelvaart de Havenfeesten plaats, dit jaar reeds voor de ZESTIGSTE keer! Traditioneel spelen de Scute en de 
klassieke schepen een belangrijke rol. Info (met voorlopig programma) is te bekijken op www.havenfeesten.be, 
www.descute.be of www.shantykoorblankenberge.be.

!!! OPROEP !!!

Hierbij nogmaals de oproep om ons foto’s te zenden van Vlaamse kanalen 
met oude schepen in de kijker of van het natuurschoon te zien langs de 
oevers van onze waterwegen. Dit ter begeleiding van de artikelreeks 
“Kanaal in de kijker”, over de geschiedenis van onze kanalen. Foto’s 
kunnen gemaild worden naar vvbhvredactie@yahoo.com . Indien mogelijk 
de foto’s a.u.b. aanleveren in hoge kwaliteit.



Typhoon 1 en Archonaut

In een vorige nieuwsbrief lazen we dat de Typhoon 1 van wijlen Staf Versluys opgenomen werd als historisch 
vaartuig. Een merkwaardige boot, dat is alvast duidelijk, al was het maar omdat de naam en de hand van Staf eraan 
verbonden is. 

De fotograaf van de bijgevoegde beelden is wel vernoemd, maar jammer genoeg niet van de opleidingswerf voor 
klassieke schepen, Archonaut, die een verkeerd opgezette restauratie weer op de goede sporen kon zetten. De 
Typhoon kwam inderdaad als restauratieproject bij ons binnen, maar er waren toch nogal wat verkeerde aanzetten!

Wat was er dan verkeerd? De romp is met glasvezel bedekt en in epoxy gestoken, traditionele scheepsbouw 
is anders. Bovendien was doodhout en kiel niet in de loodlijn aangebracht, waardoor een toch wel ingrijpende 
heropbouw nodig was. De ballast, goed voor zo’n kleine ton, moest verwijderd worden, doodhout vernieuwd, en 
deze keer loodrecht herbevestigd worden. Er moest een deel van de kielbalk vervangen worden, samen met heel 
wat wrangen. De boeg was een kluwen van kunstmateriaal, en die werd dan ook helemaal vernieuwd. Duidelijk erg 
ingrijpende en technisch niet zo evidente restauraties, die Archonaut tot een goed einde bracht. Daarnaast werden 
binnenbetimmering, kuip en kajuit ook grondig hernieuwd.

Nog een anekdote, want aan elke boot hangen verhalen vast: de perfect herstelbare oorspronkelijke houten mast 
werd doormidden gezaagd omdat…zo’n lange mast moeilijk te transporteren is… Archonaut in Brugge heeft deze 
boot weer op het water gekregen, en wie wil komen kijken, is welkom!

Archonaut heeft nu al bijna tien jaar een restauratie- en opleidingsatelier, waar prachtige houten boten op originele 
en klassieke manier gerestaureerd worden, met zin voor traditie, ambacht, en vooral varend erfgoed. De cursisten, 
maximaal 8, blijven gedurende ongeveer 5 maand in opleiding, waarna meestel een stageperiode volgt in een 
bedrijf, die heel vaak uitloopt op een vaste tewerkstelling. De cursisten in de dagopleiding zijn werkzoekenden, 
maar Archonaut organiseert ook avond- en weekend-cursussen voor wie gebeten is door de microbe van houten 
boten. Meer informatie is te vinden op de website www.archonaut.be.

Een bezoek aan Archonaut kan altijd, en het loont zeker de moeite: er liggen juweeltjes van houten boten. Wie 
weet zijn er onder de leden van de VVBHV mensen die hun boot een beurt willen geven, althans wat hout betreft. 
Neem dan gerust eens contact op! En misschien nu al te noteren: het eerste weekend van oktober viert Archonaut 
zijn tienjarig bestaan. We maken er een groot maritiem evenement van, en hopen op de aanwezigheid van zoveel 
mogelijk traditionele schepen. Meer informatie op onze website!



Veiliger Varen tot Behoud van Historische Vaartuigen

Stel jezelf eens de volgende vragen:

In wat voor noodsituaties kan ik op het water zoal terecht komen?•	

Heb ik de juiste middelen aan boord om drama’s te voorkomen?•	

Weet ik in nood correct te handelen?•	

Met stukjes tekst van het internet zoals www.watersportcalamiteitendraaiboek.nl en vaartips.nl wil de VVBHV door 
middel van de nieuwsbrief en de website haar leden enkele nuttige tips geven die het varen veiliger kunnen maken. 
In de komende nieuwsbrieven zal deze rubriek dan ook telkens terug keren.

DEzE mAAnD: EEn GoED rEDDinGsVEsT kAn Uw lEVEn rEDDEn!
Menig watersporter dankt zijn leven aan een goed reddingsvest. De KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij) krijgt geregeld de vraag: “welke reddingsvesten hebben jullie, dan koop ik er ook zo een en dan 
zit ik goed”. De redders hebben in combinatie met hun overlevingspak, dat zelf al drijfvermogen heeft, een 
speciaal gemaakt reddingsvest. Die reddingsvesten zijn niet in de winkel te koop en ook niet geschikt zonder het 
bijbehorende overlevingspak. Zoekt u een reddingsvest waar u echt iets aan hebt, denk dan aan de volgende 
zaken:

Een vest voor iedereen, welk type voor u?

Op het water bent u kwetsbaarder dan aan de wal. Daarom is het belangrijk bij het beoefenen van watersport 
een drijfhulpmiddel of reddingsvest te dragen. Komt u in het water terecht, dan kan het uw redding betekenen, 
maar alleen als het de goede maat heeft en het de goede soort is, als u het goed hebt aangetrokken en als u een 
grondige kennis van de werking heeft. U weet hoe u het vest moet onderhouden en u laat het regelmatig keuren.

Drijfhulpmiddel of reddingsvest?

Afhankelijk van uw bezigheden bij of 
op het water kunt u kiezen voor een 
drijfhulpmiddel of een reddingsvest. 
Over het algemeen geldt: weet u bij 
voorbaat dat u te water zult raken, en 
bent u in gezelschap, dan kan een 
drijfhulpmiddel voldoende zijn. (Het doet 
wat de naam zegt: het helpt je te blijven 
drijven) Voorbeelden zijn de vesten 
die gedragen worden door surfers, 
catamaranzeilers, jetskiërs en kanoërs.

Bent u meestal uit het water tijdens 
uw bezigheden en is het normaal 
gesproken niet te verwachten dat u 
te water zult raken, draag dan een 
reddingsvest. Het juiste vest draait een 
bewusteloze drenkeling op de rug, en 
dus met zijn hoofd boven water. Zou u 
bewusteloos te water raken, dan nemen 
uw overlevingskansen op die manier 
aanzienlijk toe.



Vaststofvest of opblaasbaar?

Een vaststofvest heeft het voordeel 
dat u aan de buitenkant kunt zien dat 
het in orde is, tenminste tot tien jaar na 
de productiedatum. Voor bij het water 
spelende kleine kinderen is dit vest 
ideaal, omdat u dan niet telkens een 
nieuw gaspatroon in het vest hoeft te 
plaatsen. De passagiers die de KNRM 
soms meeneemt krijgen ook een 
vaststofvest aan.

met of zonder harnas? 
Om te voorkomen dat u overboord valt, lijnt u zich aan met 
een veiligheidslijn. Die bevestigt u aan een harnas. Maar als 
u dat harnas onder een reddingsvest draagt, beschadigt u het 
reddingsvest. Daarom is het verstandig om te kiezen voor een 
reddingsvest met een ingebouwd harnas. De lijn waarmee u zichzelf 
vastzet, moet niet te lang zijn. Zo voorkomt u dat u overboord valt en 
dat scheelt een heleboel ellende.

nieuw of tweedehands? 
Aan boord van een gebruikt jacht treft de koper wel eens oudere reddingsvesten aan. Ook worden er geregeld 
reddingsvesten aangeboden via internet. Dat lijkt een leuk voordeeltje, maar hoe weet u zeker dat u een deugdelijk 
vest koopt? Een vest raakt onbruikbaar aan het einde van zijn levensduur en verliest sterkte van het harnas als er 
flink	aan	getrokken	is.	Een	nieuw	vest	gaat	tien	tot	vijftien	jaar	mee.	Dan	is	de	prijs	voor	een	goed	nieuw	vest	de	
investering wel waard.

Dit artikel gaat verder op  
www.historisch-vaartuig.be/veilig.html!

 (klik op de link en je wordt doorgestuurd naar de website!



Emile Verhaeren
Bronnen: Wikipedia, www.emileverhaeren.be

Emile Verhaeren (° Sint-Amands, 21 mei 1855	-		Rouen (Frankrijk), 
27 november 1916) is een Vlaamse auteur die in het Frans schreef. De 
geboorteakte vermeldt al de voornamen Emile Adolphus Gustavus (dus niet 
Émile zoals ten onrechte meestal wordt geschreven). Verhaerens ouders 
gaven hun kinderen trouwens allemaal Vlaamse voornamen, namelijk 
Leo en Maria. Emile Verhaeren studeerde aan het Sint-Barbaracollege te 
Gent, waar ook al zijn vriend Georges Rodenbach school liep. De strenge 
Jezuïtenopleiding zorgt ervoor dat de Vlaamse Scheldezoon volledig verfranst. 

Na zijn middelbare studie gaat Verhaeren rechten studeren aan de Leuvense universiteit. Hij leidt er een 
studentikoos leven en neemt deel aan diverse literaire activiteiten. De eerste vruchten van zijn pen verschijnen dan 
ook in de studentenbladen. Van 1881 tot 1884 loopt hij stage bij Edmond Picard, een gerenommeerde strafpleiter 
met grote literaire en politieke interesse. In zijn wekelijks Salon komt Emile in contact met schrijvers en kunstenaars, 
en hij verlangt ernaar om dichter te worden en zich in deze kringen te kunnen begeven. Na slechts twee processen 
te hebben bepleit, hangt hij zijn toga aan de haak en besluit hij zijn leven aan kunst en literatuur te wijden.

Het werk van Emile Verhaeren bestaat vooral uit poëzie. Aanvankelijk behoorde hij tot het naturalisme, maar als 
dichter wordt hij meestal tot het symbolisme en het mysticisme gerekend. Marie Gevers, ook een Vlaams auteur die 
voornamelijk in de Franse taal publiceerde, kwam via zijn nicht met hem in contact. Verhaeren stimuleerde haar om 
te schrijven. Beiden zijn ook in het buitenland beroemd geworden en in een aantal talen vertaald.

zijn laatste rustplaats
Emile Verhaeren kwam op 27 november 1916 om het leven bij een treinongeval in het station van Rouen. Omdat België 
door de Duitsers bezet was, wou Frankrijk de dichter een laatste rustplaats geven tussen de grote Franse literatoren 
in het Pantheon te Parijs. De familie weigerde en na tussenkomst van koning Albert I werd Verhaeren op 2 december 
1916 begraven op de militaire begraafplaats van Adinkerke. Uit 
vrees voor het naderende oorlogsgeweld werden Verhaerens 
stoffelijke resten enige tijd later ontgraven en overgebracht naar 
het kerkhof van Wulveringem nabij Veurne. 
Elf jaar later, op 9 oktober 1927, werd Verhaerens lichaam 
overgebracht naar het praalgraf aan de Schelde-oever in zijn 
geboortedorp Sint Amands. De plechtigheid werd bijgewoond 
door talrijke personaliteiten waaronder het vorstenpaar en 
toenmalig minister Camille Huysmans. De keuze van deze 
unieke plek wordt toegeschreven aan de architect en vriend 
van Verhaeren, Henry Van de Velde. Het ontwerp is van de 
hand van de modernistische architect Louis Van der Swaelmen. 

Begrafenis Sint Amands, 9 oktober 1927

Het monument, ingeplant op de grenslijn van vegetatie en 
waterlijn, zag eruit als een aangemeerd schip. Een voetpad 
met twee betonnen zitbanken gaf via een monumentale 
trap toegang tot een verhoog, ruimtelijk afgesloten van het 
land door vier Italiaanse populieren. Een metalen buisreling 
zoals die van een oceaanstomer was tussen de bezoeker 
en het graf aangebracht. Op de betonnen onderbouw rustte 
een sobere, rechthoekige grafkelder met spits toelopende, 
afgeknotte punt, waarop zich een granieten plaat met de 
naam van dichter bevond. Op de arduinen plaat die de 
grafkelder afsloot waren naast de naam en data van de 
dichter ook de dichtregels uit ‘L’Escaut’ aangebracht die u 
heeft kunnen lezen in het voorwoord bij deze nieuwsbrief.

Het ontwerp van de oorspronkelijke graftombe, door architect Louis 
van der Swaelmen



In 1955 - naar aanleiding van de honderdste 
verjaardag van de dichter - werd Emile’s 
vrouw Marthe, die haar man tot 1931 
overleefde, in het graf bijgezet. Het 
monument wordt gevoelig vergroot en 
aangepast door architect Jan Lauwers. 
Een nieuwe zwarte granieten sarcofaag, 
met afgeronde bovenzijde rust op een 
bredere zeszijdige grafkelder. Op de schuin 
oplopende zijvlakken staan de namen van 
de echtgenoten met geboorte- en sterftejaar. 
De verzen ‘Ceux qui vivent d’amour, 
vivent d’éternité’ (aan het voeteinde) en 
‘Tu marchas libre et franche et claire sur 
ta	route,	Mêlant	aux	fleurs	d’amour	tes	
fleurs	de	volonté’	(aan	de	rechterzijde)	
sieren de zijkanten. Sinds 1993 is het graf 
geregistreerd als beschermd monument. 
De tombe bevindt zich op 100 meter van de 
kerk van Sint Amands, in de gekende haakse 
bocht met de grote zandbank.

Emile Verhaeren graftombe 1955 

De graftombe nu

in sint-Amands is het Emile Verhaerenmuseum gevestigd, evenals de zetel van het Emile 
Verhaerengenootschap. in 2005 eindigde Emile Verhaeren op nr. 116 in de Vlaamse versie van De 

Grootste Belg, buiten de officiële nominatielijst. In de Waalse versie eindigde hij op nr. 67.



welkom nieuwe leden!

klipperaak rust roest
naam eigenaar:  

Johan Hazekamp en Greet Bunnik

Type schip:  
klipperaak

werf:  
Appelo, Zwartsluis (Nl)

Bouwjaar: 1904

Afmetingen:  
25,78 x 5,02 x 1,20 m

motor:  
6 cyl DAF 615, 96 pk 

Bouwjaar motor: ± 1975

keerkoppeling:  
PRM, vertraging 3:1 

Bouwjaar keerkoppeling: 2007

Laadvermogen (vroeger): 125 ton

Thuishaven: Houten (Nl)

De klipperaak Rust Roest is een voormalig zeilschip, verbouwd tot motorschip (met laad- en lostuig met dubbele 
giek). Tot 1932 heette zij Klasina, daarna werd het Ambulant II, en sinds 1979 draagt ze de huidige naam “Rust 
Roest”.

tjalk kahlua
naam eigenaar:  

Joop en Netty van der Schans

Type schip:  
tjalk

werf: 

Moerbeke, Niel

Bouwjaar: 1898

Afmetingen:  
18,37 x 4,35 x 1,20 m

motor:  
8 cyl Mercedes-Benz OM422, 

 233 pk

Bouwjaar motor: onbekend

Thuishaven: Brielle (Nl)










