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Temse, 31 okt. U heeft er een 
tijdje op moeten wachten maar 
soms ontbreekt de tijd gewoon. 
We hebben echter niet stilgeze-
ten deze zomer. Lees hier alles 
over wat er op st(o)apel staat. 
De Boelwerf deed meer dan al-
leen schepen bouwen. Het 
hoofdartikel is de bouw van een 
drijvende raffinaderij voor Esso 
in Libië. We brengen het verhaal 
van enkele Boelmannen die niet 
meer onder ons zijn. Wie kent 
nog dancing ‘t Hekgat?, een 
stukje Boelwerfgeschiedenis dat 
te koop staat.      
Veel leesgenot!

REFINER (yardno.6485)

 De Boelwerf was meer dan alleen schepen 
bouwen. Denken we daarbij aan de construc-
tie van het bewegende deel van de brug van 
Temse, stalen onderdelen voor de brug van 
Vilvoorde, een drijvend droogdok, sluisdeuren, 
afbraakactiviteiten ... Onlangs dook een film 
op van een raffinaderij in Libië gebouwd op 
Boelwerf begin jaren 60, een technisch  hoog-
standje.

In 1955 werd er in Libië aardolie ont-
dekt door ESSO. In Selten, zo ’n 160 
km van de kust, werd in juli 1959 de 
eerste winplaats aangeboord. Er werd 

een pipeline aangelegd van 180 km 
tussen Selten en Marsa el Brega aan 
de zee. Dit dorp werd in WOII ver-
woest, de resten moesten verdwijnen 
voor opslagtanks van elk 36 miljoen 

liter aardolie. Er werden 
nieuwe verblijven en werk-
plaatsen gebouwd voor de 
arbeiders. Libië was wel nog 
aangewezen op import van 
benzine, kerosine en smeer-
olie, ondanks eigen aardolie. 
Daarom besliste ESSO om 
een kleine raffinaderij te 
bouwen om aan de inlandse 
behoefte te voldoen.
Op 4 december 1961 werd 
het contract getekend voor 
de bouw van een olieraffi-
naderij voor ESSO Marsa el 
Brega raffinaderij of Esso 
Sirte Inc. Het was de eerste 
raffinaderij in Libië. Er wa-
ren 4 aanbiedingen waarvan 
Boelwerf de goedkoopste 
was en ook de meest unieke, 
het zou de eerste raffinaderij 
in de wereld zijn die ge-
bouwd werd op een drij-
vend betonnen ponton. 

Website Op Stoapel binnenkort online
Velen onder u kennen intussen het Boelwerfblog op seniorennet en onze fa-
cebookgroep, maar een eigen website ontbrak. Met de steun van erfgoedcel 
Waasland en webbouwer Zef Moerloos (webxclusif) bouwen we een mooie 
site. We kozen voor een sober, stijlvol en toegankelijk ontwerp waar ieder-
een gemakkelijk zijn weg kan vinden. De Blog en de facebookpagina blijven 
naast de website bestaan. 

De website wordt officieel gelanceerd op onze nieuwjaarsreceptie op zater-
dag 10 januari 2015 om 14u. Plaats van gebeuren: ‘de Correctie’, Cauwer-
burg 115, 9140 Temse.

De drijvende raffinaderij verlaat Temse
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De constructie
In het contract stond: laatste datum 
van tewaterlating 15 september 1962.                                                                                                                              
Het volgende materiaal werd besteld: 
89 ton structuurstaal, 146 ton buizen, 
800 ton cement voor 1600 m³ beton, 
900 voorspanningskabels voor het 
ponton. De totale kost voor het mate-
riaal was begroot op 1.200.000 dollar. 
De constructie werd voor de reis ver-
zekerd voor 2 .225.000 dol lar.                             
Er werden 120.000 manuren voorzien. 
Enkele gegevens: lengte 54,84 m, 
breedte 24 m, hoogte ponton 5,35 m, 
de grootste hoogte boven dek is 26 m. 
totaal gewicht 500 ton. De raffinaderij 
kon 800 barrels olie per dag raffineren.                                                                                                                                 
De participatiefirma’s waren Boelwerf 
Pieux-Franki, Fabricom-Brussel , firma 
Favier, Comsip Automation Belge, 
Electrobel en nv Weismuller. 
Voor de bouw werd er afgeweken van 
de traditionele bouw daar men bij het 
bouwen van een schip op een langshel-
ling met de helling mee bouwde. Hier 
werd op een horizontaal platform ge-
bouwd. Hierdoor zou de raffinaderij 
bij de tewaterlating niet zo ‘n verval 
maken op het einde van de helling. 
Het beton van het ponton zou kunnen  
breken. 

Er werd gestart met de bouw op 10 
april 1962, de laatste betonwerken 
eindigden op 25 juli en het eerste stuk 
op dek werd op 29 juli geplaatst. De 
tewaterlating vond plaats op 15 sep-
tember. De bouw duurde slechts 48 
dagen.

Reis naar Libië
Het ponton vertrok op 21 september 
voor een trip van 3000 mijl (4500 km) 
van Temse naar Libië, getrokken door 
twee zeeslepers (Friesland en Praia da 
Adraga) en twee rivierslepers. De ri-
vierslepers bleven naast de sleep varen 
tot Oostende waar een derde zeesleper 
(Hector) zich vervoegde bij de sleep. 
Zo kon de lange en moeilijke reis be-
ginnen. In de golf van Biskaje kreeg 
men met veel slecht 
weer te maken, op 
27 september begon 
het ponton water te 
maken, 5 dagen lang 
kwam men in een 
zu id wes t en s to r m 
windkracht 8 à 10 
terecht. Men slaagde 
erin een bekisting te 
maken om het lek te 
stoppen.

O p 2 8 o k t o b e r 
kwam men in Marsa 
el Brega aan waar 
onmiddellijk werd 
begonnen om de 
Re fi n e r o p z i j n 
plaats te brengen. 
De slepers Cycloop 
en Junior werden 
vastgemaakt en de 
Praia da Adraga 

werd bedankt voor de bewezen dien-
sten. Uiteindelijk kwam de Renifer op 
31 oktober 1962 op zijn plaats en kon 
men op 4 november een dijk aanleg-
gen en het water wegpompen. In 1963 
werd dan begonnen met de verdere 
uitbouw van de faciliteiten voor de 
werknemers en hun families. Zo wer-
den er scholen, supermarkten en re-
creatiefaciliteiten gebouwd. In 1965 
kwamen de eerste families aan in Bre-
ga. In 1973 telde Brega meer dan 
2000 ESSO-bewoners, waaronder 
meer dan 300 families. Op weekend 
op de helling in 2013 in Rupelmonde  
herkende Albert Windey uit Rupel-
monde de foto’s van de raffinaderij. In 
1973 was hij voor ESSO in Libië voor 
onderhoudswerkzaamheden aan de 
raffinaderij in Marsa el Brega. In 1973 
werd de installatie door de nieuwe 
machthebber kolonel Khadaffi gena-
tionaliseerd. Hierdoor was het nodig 
om de plaatselijke werknemers op te 
leiden voor de bediening van de instal-
latie. We vernamen ook dat men er 
dag en nacht rond reed met busjes om 
de mensen over het terrein te vervoe-
ren. 

Het betonnen ponton in aanbouw op Boelwerf

De raffinaderij bijna klaar voor tewaterlating

Refiner op volle zee getrokken door de slepers Friesland, Hector en Praia da Adraga

mailto:opstoapel@scarlet.be
mailto:opstoapel@scarlet.be


3 1 / 1 0 / 1 4

o p s t o a p e l @ s c a r l e t . b e  -  0 4 8 6  8 9  7 6  8 5  -  3

Op youtube is een filmpje te zien over het transport van het ponton: ‘bureau Weismuller, slepen met een eiland’, 
https://www.youtube.com/watch?v=U47XORWgzXk. Via google earth konden we vaststellen dat de raffinaderij er nog 
steeds ligt, al is ze wellicht niet meer in gebruik.
Bronnen: Les techniques des traveaux maart-april 1963, website bureau Weismuller  
                       Arthur Mettepenningen en Hugo Van Britsom

Zicht op Marsa el Brega (Libië). De refiner is aangeduid met een pijl.

Afbraak op Boelwerf

Naast het bouwen van andere construc-
ties zoals de raffinaderij werden niet al-
leen schepen gebouwd maar ook sche-
pen afgebroken. Deze activiteit vond
plaats einde jaren 50 tot einde jaren 70
aan de aanlegsteiger achter de dwarshel-
ling, links van de latere dokdeuren van
het nieuwe droogdok gebouwd in 1973. 

Luchtfoto uit 1969 - links de aanlegsteiger voor de afbraakactiviteiten © KOKW

Aanlegsteiger in detail na de bouw van het droogdok © Eugeen Colaes
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Mijn buurman en ex-Boelman Eugene Colaes bezorgde me enkele dia’s die hij nam op Boelwerf. Daarop ook een 
Brits cargoschip dat naar Temse kwam om in 1971 afgebroken te worden. Het gaat hier om de Kenuta, gebouwd 
in1950 in Schotland voor de rederij Pacific SN/Co uit Liverpool. Het meest bekende schip dat hier in Temse is afge-
broken is het Brits passagiersschip Orion, gebouwd in 1935 in Engeland en afgebroken op Boelwerf in 1963. Memo-
rabilia en onderdelen van dergelijke schepen sieren nog menige huiskamers. Restaurant het Palingshuis op de kaai van 
Temse was gedecoreerd met waardevolle restanten van de Orion.      ML

Eugeen Van de Perre 1934 - 2014

 Langzaam maar zeker ontvallen ons mensen met een carrière op de Boelwerf. Het is onze taak 
hun verhaal op te tekenen, te bewaren en te publiceren. Op 14 juni overleed Eugeen Van de Per-
re. Zijn zoon Luc stuurde ons een schets van zijn carrière op de Boelwerf.

Op z'n 14e (1948) is vader begonnen op Boelwerf met klinknagels aangeven (vandaar 
ook latere gehoorproblemen). Nadien werkte hij zich op tot paswerker via de avond-
school (heb nog handgetekende machines gezien in z'n optekeningen). Soms mocht hij 
wat vroeger stoppen van de baas om zich te prepareren voor de koers. Hij begon bij 
de pré-nieuwelingen en koerste tot bij het begin van de liefhebbers. Niet zonder succes 
want als hij niet won was hij wel bij de eerste drie. Als specialist in de machinekamer 
mocht hij vaak samenwerken met buitenlandse gespecialiseerde werklieden (o.a. Zwit-
serse collega’s van Sulzer). Hij had ook het geluk aan enkele proefvaarten te mogen 
deelnemen (o.a. Russische schepen) tot in de Perzische golf/Suez kanaal. 
Zijn passie was problemen oplossen. Motoren, turbines, pompen, als ze maar bleven 
draaien en de boel in gang hielden. Als je hem hoorde vertellen zag je in je verbeel-
ding de gigantische pistons heen en weer gaan. Urenlang kon hij erover vertellen. Rus-
sische vissersschepen, zo sterk dat ze de kaaimuur van Antwerpen konden trotseren, 
de Frubelschepen, de Marly’s, de Minerals, allemaal schepen waar hij mee de machi-
nekamer had opgebouwd. 

Tijdens zijn legerdienst kon hij meer dan een jaar lang zijn hart ophalen bij de marine. Hij heeft nog mijnenvegers 
overgevaren rechtstreeks uit de USA. Met veel pijn in het hart verliet hij de Boelwerf en de scheepsbouw in 1967 om 
als onderhoudsmekanieker te gaan werken in de Antwerpse chemie. 
Hij dacht met veel nostalgie terug aan die tijd op Boerlwerf en hield er heel wat vrienden aan over.

Bedankt Luc voor dit mooie verhaal over je vader.        ML

Kenuta wordt naar de Boelwerf  gesleept voor afbraak © Eugeen  Colaes Het prestigieuze passagiersschip Orion

Eugeen in een machinekamer op Boelwerf
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Maquettes Adolf  Sijs

 Regelmatig contacteren mensen ons die zaken over de Boelwerf vinden 
bij overleden familieleden.
Een tijdje terug nam Guido Sijs contact met ons op in verband met drie  
scheepsmaquettes, gemaakt door zijn vader Adolf Sijs in de jaren 30/
40. Twee kleine naamloze modellen zijn in hout gemaakt. De derde is 
een groot model in metaal en kreeg de naam Conrad. Ze werden intussen 
geschonken aan onze vereniging. Enkele kleine restauraties zijn noodza-
kelijk ,maar het verhaal erachter maakt het nog interessanter. 
We vroegen aan zoon Guido om het verhaal van zijn vader en de ma-
quettes even te schetsen.

Adolf Sijs werd op 18 oktober 1923 geboren als jongste 
zoon van vier van Jan Sijs, bekend in Temse als beeldhou-
wer en uitbater van een tabakshandel in de Kasteelstraat. 
Zijn oudste broer was Albert Sijs, werkzaam op de Boelwerf 
en bekend als brandweercommandant van Temse.
Adolf studeerde af in 1942 aan de afdeling Scheepsbouw 
van de Technische Scholen in de Londenstraat te Antwer-
pen. Hij was daarna werkzaam als werktuigkundig tekenaar 
bij de scheepswerven Sint-Pieter te Hemiksem tot eind 
1944. Hij volgde van 1937 tot en met 1944 zondagslessen 
werktuigkundig tekenen aan de Academie van Temse. Begin 
1945 werd hij aangesteld als scheepsbouwkundig tekenaar 
bij de Scheepswerven Jos Boel & Zonen in Temse.
In de jaren vijftig en zestig nam hij in die functie deel aan 
verschillende proefreizen. Hij overleed op 51-jarige leeftijd 
na een langdurige ziekte op 11 mei 1975.

De kleine maquettes maakte hij in zijn jeugdjaren, waarvan 
de tweede al duidelijk beter afgewerkt is. Het zijn motorcar-
goschepen. Wellicht heeft Adolf zich deels laten inspireren 
door wat hij zag op Boelwerf want in de tweede helft van de 
jaren 30 werden er al dergelijke kustvaarders gebouwd. De 
laatste maquette, het motortankerschip Conrad,  maakte hij 
toen hij reeds aan het werk was tijdens de oorlog in 1944. 
Het was wellicht een bekend buitenlands schip. Het is de 

meest waarheidsgetrouwe en best afgewerkte van de drie. 
Adolf was toen 21 en had intussen scheepsbouw en werk-
tuigkundig tekenen gestudeerd.  

Het schip stond vele jaren opgesteld in het zijkamertje van 
de tabakswinkel (Kasteelstraat 53) van het in de jaren zes-
tig afgebroken oudste trapgevelhuis (1665) van Temse. 

Zijn interesse voor 
schepen had zeker 
t e maken me t 
spelactiviteiten op 
de kaai in zijn 
kinderjaren en 
later het bijhou-
den van fotoknip-
sels uit kranten. 
Wat zeker ook een 
rol speelde was 
dat in het ouder-
lijke huis enkele 
foto’s van schepen 
hingen en een 
paar schilderijtjes 
v a n z i j n o o m 
Maurice Sijs (de 
L a t e m s e L e i e-
schilder die in 
Nederland furore 
maakte als marineschil-
der).

In de jaren zes-
tig heeft hij nog 
enkele maquet-
tes van oorlogs-
boten gemaakt 
die in zelfbouw-
paketten gele-
verd werden.

Guido Sijs, ML
Met dank aan 
Hugo van Britsom.

Tweede maquette motorcargoschip van Adolf  Sijs

Adolf  Sijs aan zijn tekentafel op de Boelwerf, april 1969

Tabakswinkel van Jan Sijs in de Kasteelstraat

Schilderijtje van marineschilder Maurice Sijs
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Nieuws Op Stoapel

Erfgoeddag 27 april 2014 ‘Boelschepen op de wereldzeeën’

 Met onze expo ‘Boelschepen op de wereldzeeën’ sloten we naadloos 
aan bij het thema ‘grenzeloos’ van de Erfgoeddag. Maar liefst 450 
bezoekers bezochten de expo die de focus legde op alle op Boelwerf 
gebouwde schepen die nog in de vaart zijn. Een nieuw fotoboek 
‘Boelwerf in beeld’, waar ook Op Stoapel aan meewerkte, werd 
voorgesteld. Het panelgesprek door Eddy Allcock over het boek met 
Boelwerffotografen Alex Suanet en Jimmy Hemelaer was een hoog-
tepunt. Tot slot had Op Stoapel nog een verrassing in petto met de 
onthulling van de originele vlag van de Boelwerfharmonie door 
voormalig dirigent Ward Foubert. Deze vlag werd onlangs terugge-
vonden en geschonken aan Op Stoapel. Volgend jaar zal Op Stoapel 
terug present zijn op de Erfgoeddag (26/04/2015).
Dank aan het gemeentebestuur van Temse voor het ter beschikking 
stellen van AC De Zaat. De herwerkte brochure over de maquettes 
die opgesteld staan in AC De Zaat is te verkrijgen bij Op Stoapel of 
via cultuurbeleid@temse.be. 

Promotiestands Op Stoapel 2014

‘Lillo waterdorp’ 10 augustus
Op uitnodiging van Watererfgoed Vlaanderen waren we te gast op 
Lillo waterdorp. In alle vroegte stelden Eddy Van Grevelingen en ik 
onze stand van Op Stoapel op. We ontvingen de eerste gasten en 
hadden net verbroederd met de mensen van de historische Meer-
manscheepswerf in Arnemuiden toen de melding kwam dat er 
storm op komst was en dat we best meteen materiaal en tentjes in 
veiligheid brachten. Een korte passage op dit anders mooie evene-
ment. Volgend jaar hopen op beter weer.

‘Weekend op de helling’ Rupelmonde 13-14 september
In Rupelmonde werden we weerom goed ontvangen op hun jaarlijkse 
Weekend op de helling, dit jaar in het kader van het 15-jarig bestaan van Tolerant. Proficiat aan Tolerant en aan het 

De ligging van Boelschepen op de wereldkaart © ML

Eddy Allcock in gesprek met auteur Johan Dambruyne en Boelwerffotografen Jimmy Hemelaer en de 92-jarige 
Alex Suanet © Rudi Scheers

Gaston Derkinderen, oudste lid van Op Stoapel, neemt de vlag in ontvangst van 
Ward Foubert, dirigent van de voormalige Boelwerfharmonie © Rudi Scheers

Hugo Van Britsom geeft uitleg op WOH in Rupelmonde  © ML
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‘mannen met baarden’-koor dat het beste van zichzelf gaf. Ook dit jaar hielden we 
er onze maandelijkse vergadering. Bedankt aan alle vrijwilligers voor de bemanning 
van onze stand.

‘Water-rant’ Antwerpen 26-27-28 september
Voor het eerst werd er een gezamenlijke promotiestand opgezet tussen nautisch erf-
goedpartners in de regio met Toerisme Scheldeland als initiatiefnemer. Onder de 
noemer Nautisch Erfgoed Scheldeland bouwden New Belgica uit Boom, Scheep-
vaartmuseum Baasrode, Toerisme Scheldeland/Waasland en Op Stoapel samen een 
promotiestand aan het MAS. We hopen nog meer partners te kunnen betrekken in 
dergelijke samenwerking. Door krachten te bundelen zal er in de toekomst meer 
aanwezigheid kunnen gegarandeerd worden op verschillende evenementen die met 
nautisch erfgoed te maken hebben. Het zal het toerisme in de streek bevorderen en 
de interesse voor ons patrimonium doen toenemen.

‘Ge zijt van Temst als ... in ‘t echt’ Lindenhof, Temse 12 oktober
Enkele leden van de Facebookgroep ‘Je bent van Temse als ...‘ organiseerden een gezellig samenzijn met tal van activitei-
ten en organisaties uit Temse. Met enkele honderden bezoekers werd de eerste editie van 'Je bent van Temse als ... in’t 
echt’ een groot succes. Arthur Mettepenningen vertegenwoordigde Op Stoapel met informatie over Boelwerf en stelde een 
door hem gemaakte maquette tentoon van de mijnenveger Bernisse. Film en foto’s kan je bekijken op www.editietemse.be.

Schenking OLAV 

 De oud-leerlingen-vereniging van de Academie van Temse houdt na meer 
dan 50 jaar activiteit op te bestaan. Zij kozen ervoor hun batig saldo te ver-
delen onder enkele verenigingen in Temse die hen nauw aan het hart liggen. 
De plechtige overdracht vond plaats op 23 september in de raadszaal van het 
oud gemeentehuis van Temse. Wij willen OLAV hartelijk danken voor het 
aanzienlijk bedrag dat we in ontvangst mochten nemen. Het geld zal deels 
voor de ontwikkeling van onze website gebruikt worden en deels voor de kos-
ten van onze volgende expo. 

 

Nieuws Boelwerf

Rick de Bruycker maakt radioreportage Boelwerf

 Rick de Bruycker is student aan het RITS (school of arts, Brussel), richting radio. Hij maakte een reportage over Boel-
werf en interviewde Eddy Beniers, Eddy Hauman en Arthur Mettepenningen. Het is een mooie montage geworden met 
aangrijpende getuigenissen en mooie muziek. Je kan de reportage beluisteren via deze link:
https://soundcloud.com/user4283202/de-boelwerf-vergane-getijden

Godetia bijna 50 jaar 

 Binnenkort wordt de BNS A960 ‘Godetia’ van de Belgische zeemacht 50 jaar. Het 
is een visserijwachtschip, gebouwd in 1965 op Boelwerf  (BN1425). Op internet kon-
den we volgende commentaar lezen van crew member Stefaan Kemp:  ‘This ship is a 
moving museum. Het feit dat ze na al die jaren nog steeds kan doen wat ze moet doen is voor mij de 
beste reclame voor de scheepswerf, de bemanningen en de inspanningen van de walinstanties.’

Gezamenlijke stand voor het MAS © ML

Leden van de raad van bestuur van OLAV met de vertegenwoordigers van de verenigingen die geld mochten ontvangen
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Schenkingen aan Op Stoapel

 De afgelopen maanden hebben we weer enkele mooie schenkingen ontvangen.  Graag danken we de volgende schenkers:

Kamiel D’ Hanis,  Jean-Marie Boudoir: foto’s via facebook. Dank aan Dirk Lauwers voor het digitaliseren - Arthur Mette-
penningen - Hugo Van Britsom: documenten dwarshelling - raffinaderij ... - Erik de Meester: foto’s en documenten tijd-
schriften maritiem -  Jules Tollenaere: unieke Boelwerfcatalogus jaren 30 - familie Sijs: maquettes Adolf Sijs (zie artikel in 
deze nieuwsbrief) -  Eugeen Colaes: dia’s Boelwerf jaren 70 (zie artikel in deze nieuwsbrief)  - Werner Lijsen: foto’s, cursus-
sen - Leo Perdaen: documenten, foto’s - Ettienne Dobbelaer: grote foto Methania.

Shipspotter

 Vorige nieuwsbrief schonken we aandacht aan de binnenvaart, want het is een luik dat wel eens vergeten wordt. Het 
is dankzij shipspotters dat we te weten komen waar schepen zich bevinden op onze waterlopen en welke levenswan-
del ze hebben. Eddy Van Grevelingen is lid van onze vereniging, heeft lange tijd op Boelwerf gewerkt en is een fer-
vent shipspotter. Hoe is hij daartoe gekomen?

Toen ik als 16-jarige op de Boelwerf begon te werken, was er al de passie om schepen te zien en te fotograferen.
Mijn eerste degelijk fototoestel was een Olympus OM 10 met twee lenzen, een standaard 50 mm en een telelens van 
200 mm. De toen gekende filmkes waren 12 tot 36 opnames.
De mogelijkheden en het budget waren toen zeer beperkt. Met de digitale fotografie is dat anders. De laatste drie à 
vier jaar ga ik bijna elk weekend foto’s nemen. Waar ga ik dan allemaal naartoe?
De haven van Antwerpen, linkeroever: Doeldok Kallosluis, Deurganckdok, maar ook de kerncentrale zijn voor mij spot-
terplaatsen. Ook de rechteroever, met al zijn dokken, tot aan de Berendrechtsluis, is voor mij bekend terrein.
Ik volg ook de Schelde tot aan de monding van de Westerschelde, zowel linker- als rechteroever. Verder heb ik de ha-
ven van Rotterdam al meermaals bezocht. Dit resulteert in opnames van meer dan 800 schepen, zowel binnenvaart als 
zeeschepen. Tijdens het nemen van foto’s zijn er schepen die 
je kent, maar evenzeer zijn er verrassingen wanneer je thuis-
komt en gegevens gaat opzoeken van die schepen. Dan stel 
je vast dat er nog binnenschepen varen die ooit op Boelwerf 
gebouwd zijn. Een paar voorbeelden:

Als eerste volgt de Jasmijn, gebouwd in 1958 voor de rederij 
Schweizerische Reederei in Basel. Haar eerste naam was Rio 
Grande BN 1359, haar maten waren Lxbr 85.92x11.05m, 
diepgang 2.80m, laadvermogen 1692 ton, Eni Nr. 
02009348. Ze is dan een paar keer van naam en rederij 
veranderd, momenteel vaart ze onder de naam Jasmijn on-
der Nederlands vlag voor de rederij Vof. Jasmijn in Schie-
dam. 

Het tweede schip is de Twirring, een motorvrachtschip gebouwd in 1929 
onder de naam Labor BN 617 voor M. Vermeulen & A Story uit Gent. Ze 
heeft ook nog gevaren onder de namen San Antonio, Gunda, Reiderland.  
Haar maten waren LxBr. 79.96 meter x 9.49m, diepgang 3.20 m, 
laadvermogen 1765 ton, Eni Nummer is  02313103.
Momenteel vaart ze onder de naam Twirring met als eigenaar Vof. 
Brouwer & Visser in Wergea.
 
Ook vliegtuigspotten zit in mijn hobbylijst, maar daar is dit forum niet voor. 
Mijn bronnen voor deze gegevens zijn het internet zoals de databank bin-

nenvaart, maar ook binnenschepen. Ik hoop in de toekomst nog meer schepen te kunnen spotten die op de Boelwerf 
gebouwd zijn.                              	 	 	 	 	 	 	       Eddy van Grevelinge, ML
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school tot begin jaren 60. De wooneenheden werden ver-
huurd aan werknemers of werden ter beschikking gesteld 
voor schippers waarvan hun schip op de reparatiehelling 
lag. Zij woonden hier gedurende de duur van de werk-
zaamheden. Het was er erg primitief wonen. Voor WOII 
was er geen elektriciteit, sanitair of stromend water. De 
toiletten bevonden zich beneden achter de huisjes links 
waar ook wat koterij was voor kolen e.d. Het terrein ging 
achter de huizen fel naar beneden, nu is alles opgehoogd 
en aangevuld. Water ging men halen bij de overbuur, 
brouwerij Denayer. 

Na WOII kwam er het 
p o r t i e r s g e b o u w va n 
Boelwerf links naast de 
huisjes. Er was toen ook 
een waakhond van de 
werf die zijn hok had 
achter de huisjes (in de 
buurt van de toiletten). 
De huisjes werden voor-
zien van stromend water 
en elektriciteit. Men be-
taalde 20 BF huur per 
week, elke week te bezor-
gen aan de portier. In de 
kelder huisden na de vak-
school nog enkele vereni-
gingen van de Boelwerf. 
In de jaren 60 werden 3 
van de 4 huisjes afgebro-
ken. Een nieuw huis kwam 
in de plaats. Achter het 
enig overgebleven huisje werd een achterbouw opgetrok-
ken in 1975. Het geheel werd verbouwd tot dancing ‘t 
Hekgat.N a de afbraak van de werf en de bouw van woon- 
en KMO-zone ‘De Zaat’ geraakte het gebouw in verval. 
Een restauratie is niet realistisch gezien de grote kosten.      
                   Gaston Derkinderen - ML

‘t Hekgat te koop

 Voormalige dancing maar ook overblijfsel van de huisjesrij aan het 
voormalige portiersgebouw van Boelwerf, staat te koop. Wellicht zal 
het gebouw verdwijnen gezien de slechte staat waarin het zich bevindt. 

We werpen graag 
een licht op de ge-
schiedenis van deze 
huisjes die eigendom 
waren van Boelwerf. 
De huisjes dateren 
van rond de eeuw-
wisseling maar wer-
den wellicht niet 
door Boelwerf zelf 
g e b o u w d . O o r-
spronkelijk was het 
een aaneensluitend 
pand met 4 woon-
eenheden boven een 
verzonken gel i jk-
vloers. Deze laatste 
ruimte werd nog 

gebruikt als schrijn-
werkerij, waarschijn-

lijk al voor WOI. Nadien werden het leslokalen voor de 
vakschool van Boelwerf.  Jongens die al werkten op de werf 
(vanaf 14 jaar) konden hier bijscholing volgen op zaterdag 
en zondag. De vakschool van het bedrijf werd al opgericht 
in 1906. Later kwam er een afdeling scheepsbouw (1930) 
in de vak- en ambachtsschool in de Akkerstraat in avond-

De vier huisjes met de bruggetjes en links ervan het portiersgebouw begin jaren 60 De poort van Boelwerf  voor de 4 huisjes, het huisje meest rechts is ‘t Hekgat

‘t Hekgat te koop, rechtsonderaan de voormalige 
toegangsdeur tot de leslokalen

Elvire De Geest in 1948 (in het soldatenuniform 
van haar man, Gaston Derkinderen) voor het 
huisje waar ze met haar ouders en later met haar 
man woonde. De verzonken gelijkvloers 
(schrijnwerkerij - later  leslokalen) is hier 
duidelijk te zien.
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Blik op de toekomst
 De zomervakantie  is achter de rug. Na de verkiezingen werden nieuwe regeringen op alle niveaus samengesteld. Als 
erfgoedvereniging is het afwachten of we kunnen blijven rekenen op subsidies voor onze projecten. In het verleden kon-
den we meermaals beroep doen op de provincie Oost-Vlaanderen. De ge-
meenten moeten fors besparen, dus daar valt ook weinig te verwachten. Het 
worden ook voor ons moeilijke tijden op financieel vlak. We kregen wel een 
steuntje in de rug uit onverwachte hoek van OLAV (zie hiervoor). Maar een 
vereniging is veel meer dan dat. Positief is dat vanuit Toerisme Vlaanderen 
het besef groeit dat het nautisch erfgoed in de regio een troef is.  Daarnaast 
is er ook vanuit de media een stijgende interesse voor het erfgoed van de vijf 
grote nationale industrieën van weleer, waaronder de scheepsbouw. Getuige 
hiervan is de interesse van CANVAS en een studentenproject van het RITS 
(school of arts, Brussel) die dit jaar de scheepsbouw in Temse onder de loepe 
nemen en verschillende getuigen zullen interviewen. Op Stoapel zorgt hierbij 
voor de nodige informatie en contacten. 

 Met Op Stoapel ijveren we ook voor een blijvende boeiende en interactieve herinnering aan de scheepswerf in de vorm 
van een Boelwerfparcours. Met infoborden gekoppeld aan een smartphone app of audioguide zou men een wandeling 
kunnen maken van ongeveer 3 km op de voormalige Boelwerf. Er is ook een panoramatafel voorzien in het plan en een 
replica van een kaartenkamer/stuurhut waarin een film over de Boelwerf wordt getoond. Het idee werd al positief 
onthaald door de gemeente Temse en door Toerisme Scheldeland. Momenteel wordt een kostenraming opgemaakt,  
waarna de nodige subsidies kunnen aangevraagd worden.

 Intussen hebben we een respectabel aantal leden die ons steunen. Ons archief groeit gestaag door schenkingen. Prach-
tige foto’s worden vrijgegeven en op onze facebookpagina geplaatst. Nu staat eindelijk onze website in de steigers dankzij 
een subsidie van de erfgoedcel Waasland. Volgend jaar zullen we naast de Erfgoeddag (26/4) ook deelnemen aan de 
Scheldehappening (6/4) met een expo in AC De Zaat. Thema dit jaar is Erf - erven. We leggen uit aan het publiek hoe 
een schip tot stand komt en op welke plaats we de verschillende bouwfasen konden terugvinden op de werf. De logische 
titel is ‘van plaat tot schip’.  Onze medewerkers bezitten een onbetaalbare kennis over de scheepsbouw. Via dit project 
‘erven’ we hun kennis en delen het met ons publiek. Onze jaarlijkse uitstap zal dit jaar plaats vinden in mei. Het zal een 
bezoek worden aan de voormalige Scheldewerven in Vlissingen, gecombineerd met een bezoek aan de werf  Damen.

Lid worden of lidmaatschap hernieuwen? Lid ben je al voor 10€, erelid voor 20€ (tot 31 dec 
2015). Overschrijven kan via rekening BE46 7370 3974 0236 van Op Stoapel vzw, met vermel-
ding ‘bijdrage 2015’ lid of  erelid. We sturen u dan vervolgens uw (nieuwe) lidkaart op. 
Meewerken met Op Stoapel? Contacteer ons gerust.
opstoapel@scarlet.be 
0486 89 76 85 
       Boelwerf  - Op Stoapel
http://blog.seniorennet.be/boelwerf/

Kalender Op Stoapel 2015
❖ 10 januari 2015: nieuwjaarsreceptie + voorstelling 

website
❖ maart 2015: nieuwsbrief 19
❖ 6 t.e.m. 27 april expo ‘Van plaat tot schip ‘
❖ mei 2015: Op Stap met Op Stoapel - Vlissingen
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Fotoboek ‘Boelwerf in beeld’ weldra terug verkrijgbaar
Enige tijd geleden is het fotoboek ‘Boelwerf in beeld’ van rijksarchivaris Johan Dambruyne voorgesteld. Velen onder u hebben 
het aangekocht via onze vereniging en/of hebben bestellingen geplaatst. De provincie Oost-Vlaanderen heeft het boek uitge-
bracht. Helaas is het al een tijdje uitverkocht.  Samen met Op Stoapel en de auteurs van het boek trok het gemeentebestuur van  
Temse mee aan de kar om een oplossing te zoeken en een tweede druk te realiseren. Zopas liet de provincie Oost-Vlaanderen 
ons weten dat de tweede druk er zal komen.
Indien het boek terug ter beschikking zal zijn voor het publiek zullen we iedereen die een bestelling geplaatst heeft persoonlijk 
verwittigen. Onze excuses voor dit ongemak.

Met de steun van

Studenten van het RITS in gesprek met Jacques Tollenaere
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