Een Vlaming met
heftige ‘bootjeskoorts’
Vorig jaar heb ik hem ontmoet. Met
de Terra Nova voeren we in mei met
een klein gezelschap naar Oostende
om deel te nemen aan ‘Oostende
voor Anker’. Op het kanaal GentBrugge-Oostende legt schipper Jan
Lock even aan in Beernem, langszij
de Tordino. Daar wordt onze kleine
groep rondgeleid door de trotse
eigenaar Frederic Logghe. Het is nog
een beetje een rommeltje aan boord,
maar hij is hard aan het werk om er
een echt museumschip van te maken.
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Referenties
i
De zeilende Belgische IJslandvaart dateert
uit 1600 met een opbloei in de zeventiende
en achttiende eeuw. Daarna komt de teloorgang. Rond 1880 voeren vanuit Oostende vele
Belgische stoomschepen op de IJslandse wateren om daar op kabeljauw te vissen. Met het
uit de vaart nemen van de O.129 Amandine in
1995 viel definitief het doek over de Vlaamse
IJslandvisserij. Het was bovendien het laatste Belgische schip dat daar nog visserijrechten
bezat. Zie onder andere Doris Klausing (2015).
Pekel en Kabeljauw, Het harde leven van de
IJslandvaarders eind 1880. Damme: Zorro
ii
Vletwerk komt uit de binnenvaart en wil
zeggen dat de aan boord van binnenschepen
ingenomen lading daar tijdelijk alleen maar
wordt opgeslagen. Het komt zowel in de droge
lading als in de tankvaart voor. In het verleden werden vooral sleepschepen voor dit werk
gebruikt, maar tegenwoordig zijn het nu vooral
duwbakken (Wikipedia, 2018)
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Erfgoed, zoals Ruimschoots, een kwa-

naar Beernem om het om te bouwen tot
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beschikt. Ook de archieven van enkele

gereedschappen en het achterhalen

maken heeft. Frederic voelt zich bij onze

schepen worden er bewaard. Het midden
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van foto’s en teksten wordt hun functie

Daarom probeert hij aan de hand van

gesprek wel gewekt. In Antwerpen

toegelicht.
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Via deze weg doet Frederic een

leuk succes voor de organisator want

Op dit moment houdt hij zich bezig met

oproep aan iedereen die nog oude

tijdens de Open Monumentendag in

een werkje over de geschiedenis van de
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Gent) gebouwd zijn.

vaart, om dat materiaal bij hem te

Het project

Frederic: ‘Het Maritiem Erfgoed, de
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belangen en de kennis van oude sche-

zorg behandeld en bewaard worden.

december 2017 wordt het laatste deel
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bezorgen. In het museum zal het in

